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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย 

หลักสูตรปรับปรุงพุทธศักราช  2565 
********************************* 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 
คณะ   : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
หมวดที่ 1ลักษณะและข้อมลูทั่วไปของหลักสูตร 

 
1. ชื่อหลักสูตร  

ภาษาไทย        :  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ    : Bachelor ofArtsProgram in Thai 

 
2.ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ภาษาไทย        :  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) 
: ศศ.บ. (ภาษาไทย) 

ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Arts (Thai) 
  : B.A. (Thai) 

 
3. วิชาเอก  :ไม่มี 
 

4. จํานวนหนวยกิตรวมที่เรียนตลอดหลักสูตร :  ไม่น้อยกว่า  123หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 

  หลักสูตรปรญิญาตรี (ต่อเนื่อง) 
  หลักสูตรปรญิญาตรี 4 ป ี
  หลักสูตรปรญิญาตรี 5 ป ี
  หลักสูตรปรญิญาตรี 6 ป ี
  อื่นๆ (ระบุ) ........................................................... 
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5.2 ประเภทของหลักสูตร 
  หลักสูตรปรญิญาตรีทางวิชาการ 

 ปริญญาตรีทางวิชาการ 
 ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ 

  หลักสูตรปรญิญาตรีทางวิชาชีพ 
 ปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
 ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

  หลักสูตรปรญิญาตรีปฏิบัติการ 
 ปริญญาตรีทางปฏิบัตกิาร 
 ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าปฏิบัติการ 

5.3 ภาษาที่ใช ้
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)………………. 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ(ระบุภาษา)............... 

5.4 การรับผู้เข้าศึกษา 
  รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
  รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ 
  รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาตทิี่มีทักษะการสื่อสารภาษาไทยได้ 

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
  เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
  เป็นหลักสูตรทีไ่ด้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น 
  เป็นหลักสูตรรว่มกับสถาบันอื่น 
  ชื่อสถาบัน...........................................ประเทศ............................... 
  รูปแบบของการร่วม 

 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปรญิญา 
 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ อื่น เป็นผู้ให้ปรญิญา 
 ร่วมมือกันโดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจาก 2 สถาบันหรือมากกว่า 

5.6 การให้ปริญญา แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (เช่น ทวิปริญญา) 
 อื่น ๆ (ระบุ)................................................................................... 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ปรับปรุงจาก หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย

เมื่อวันที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
 พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการ

ประชุมครั้งที่ 8(5/2563) เมื่อวันที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 
 พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการ

ประชุมครั้งที่ 67(1/2564) เมื่อวันที่ 11 เดือนกุมภาพันธ ์พ.ศ. 2564 
 พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการ

ประชุมครั้งที่ 84(1/2564) เมื่อวันที่ 6 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 
 พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรและชุดวิชา (Module) ในการประชุม

ครั้งที่ 1(1/2564) เมื่อวันที่ 16 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 
 ได้รับการให้ความเห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการประชุม

ครั้งที่ 177(3/2564) เมื่อวันที่ 27 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 
 เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. 2554 ภายในปีการศึกษา 2567   
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาํเร็จการศึกษา 

8.1นักวิชาการทางภาษาไทย  
8.2ข้าราชการและพนักงานราชการ 
8.3 บุคลากรทางการศึกษา 
8.4 พิธีกร นักประชาสัมพันธ์ นักสื่อสารมวลชน 
8.5 พนักงานธุรการ 
8.6 นักวิชาการทางวัฒนธรรม 
8.7 อาชีพอิสระและอาชีพอื่น ๆ ที่ใช้ความรูค้วามสามารถทางภาษาไทย
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9. ชื่อ-สกุล ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและปีที่สําเร็จการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตําแหน่งทางวชิาการ 
คุณวุฒิสาขาวชิา สถาบันการศึกษา 

ปีที่สําเร็จการศึกษา 
ผลงานทาง
วิชาการ 

1 สุชาดา  เจียพงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 

อ.ด. (ภาษาไทย)  
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553 
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2547 
ศศ.บ. (ภาษาไทย)  
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2542 

ภาคผนวก ง 

2 วาสินี  มีเครือเอี่ยม อาจารย ์
 

ปร.ด. (ภาษาไทย)  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2560 
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545 
ศศ.บ. (ภาษาไทย) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2540 

ภาคผนวก ง 

3 ปฐมพงษ์  สุขเล็ก อาจารย ์ ศศ.ด. (ภาษาไทย) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2561 
ศศ.ม. (ภาษาไทย)  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2555 
ศศ.บ. (ภาษาไทย)  
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548 

ภาคผนวก ง 

4 ภัครพล  แสงเงิน อาจารย ์ ศศ.ม. (วรรณคดีไทย) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2557 
ศศ.บ. (ภาษาไทย) (เกียรตินิยมอันดับ 1) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2554 

ภาคผนวก ง 

5 ธีรพัฒน์  พูลทอง อาจารย ์ ศศ.ม. (วรรณคดีไทย)  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2557 
ศศ.บ. (ภาษาไทย)   
มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา, 2554 

ภาคผนวก ง 

 



(มคอ.2) หน้า 5 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุงพุทธศักราช2565 
 

10. สถานที่จดัการเรียนการสอน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 
11. สถานการณ์ภายนอกหรอืการพัฒนาทีจ่ําเปน็ต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกจิ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ องมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ   

พ.ศ. 2552 ก าหนดให้มีการจัดท ามาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาน าไปจัดท า
หลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน เพื่อให้คุณภาพของบัณฑิตในสาขาหรือสาขาวิชา
ของแต่ละระดับคุณวุฒิมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน โดยสาขาวิชาภาษาไทยมีประกาศ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาไทย 2554  

ในยุคสังคมเศรษฐกิจ มีการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ และความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
อย่างรวดเร็ว ภาษามีความส าคัญในการติดต่อสื่อสาร ดังนั้น การศึกษาในศาสตร์ทางด้านภาษาจึงนับว่า
เป็นปัจจัยส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสและส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ
การค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งหากทรัพยากรบุคคลภายในประเทศสามารถใช้ภาษาสื่อสาร
ได้เป็นอย่างดีแล้ว การพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศย่อมจะสามารถเกิดการพัฒนาได้อย่างก้าวไกล 

11.2สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
จากการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พบว่า

คนไทยก าลังเผชิญปัญหาความเสื่อมถอยทางวัฒนธรรม และมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมากขึ้น คน
ในสังคมไทยต้องมีภูมิคุ้มกันด้านวัฒนธรรมที่ดี ตระหนักและภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของตน อิทธิพลของ
สังคมในยุคปัจจุบันท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็ว การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสามารถ
ส่งต่อได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งก่อให้เกิดทั้งผลดีและผลเสียต่อภาษาไทย ในผลดีนั้นท าให้ภาษาไทย
สามารถถ่ายทอดไปได้กว้างขวางทั้งในกลุ่มประเทศอาเซียนและทั่วโลก อันจะก่อให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจ
และการค้าของประเทศไทย แต่ในด้านผลเสียนั้น การที่คนในกลุ่มประเทศอาเซียนเดินทางเข้ามาใน
ประเทศไทยย่อมน าเอาวัฒนธรรมเข้ามาในประเทศไทยด้วย คนไทยจึงรับเอาวัฒนธรรม สังคม และภาษา
ของต่างชาติเข้ามาในการด าเนินชีวิตด้วยเช่นกัน มีผลให้คนไทยในยุคปัจจุบันต้องปรับตัวต่อวัฒนธรรมของ
ความเป็นไทย ภาษาซึ่งเป็นเอกลักษณ์อันงดงามของไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่นค่อยๆ จางหายไปตาม
กาลเวลา ดังนั้น การเรียนภาษาไทยจึงสามารถเป็นแรงผลักดันส าคัญ ที่ท าให้คนไทยรักภูมิใจในความเป็น
คนไทยและให้ความส าคัญกับภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจนอนุรักษ์เอกลักษณ์ของความเป็นไทย
สู่ชนรุ่นต่อไป 
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11.3 สถานการณ์ด้านมาตรฐานวิชาชีพ 
จากสังคมที่ เปลี่ยนแปลงจากเดิมไปสู่สังคมพหุวัฒนธรรมท าให้ เกิดการแข่งขันใน

ตลาดแรงงานที่มากขึ้น หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยจึงพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนที่บูรณาการกับการท างานตามทิศทางที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสนับสนุนและเป็น
แนวโน้มของการจัดการศึกษาทั่วโลกเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและทักษะอันพึงประสงค์ให้บัณฑิต ส่งเสริม
การสร้างบัณฑิตให้พร้อมสู่การท างานจริง ท าให้บัณฑิตมีผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่ก าหนดและเป็นที่
ต้องการของสถานประกอบในอนาคตได้ 
 

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1, 11.2 และ 11.3 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย 

12.1 ผลกระทบต่อการพัฒนาหลักสูตร 
 สังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ความเจริญก้าวหน้าในยุค

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและความเป็นมาตรฐานสู่สากลตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 ท าให้เกิดการพัฒนาและปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเชิง
บูรณาการกับการท างาน ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เชื่อมโยงสาระการเรียนรู้ในชั้นเรียนหรือ
สถานศึกษากับประสบการณ์การท างานในแหล่งเรียนรู้ในสภาพจริง เพื่อให้ผู้เรียนมีศักยภาพสอดคล้องกับ
ความต้องการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จึงตระหนักถึงความจ าเป็นในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอันจะ
เป็นการเพิ่มศักยภาพและทักษะที่หลากหลายให้แก่บัณฑิต เพื่อสร้างบัณฑิตให้พร้อมสู่โลกแห่งการท างาน 
สามารถน าความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมใช้ในการประกอบอาชีพ สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตมีทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคพหุสังคมและสามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ในชั้นเรียนได้กับสถานการณ์จริงหลังส าเร็จการศึกษา นอกจากนี้ยังสามารถเผยแพร่ความรู้ด้าน
ภาษาและวัฒนธรรมไทยที่ดีงามเพื่ออนุรักษ์สืบสานและเผยแพร่ให้คงอยู่สืบไป 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
12.2.1 พันธกิจมหาวิทยาลัย 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มีนโยบายปรับปรุงหลักสูตรในปี 
พ.ศ.2565  ให้มีความสอดคล้องและเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย กล่าวคือ เป็นมหาวิทยาลัยราช
ภัฏต้นแบบที่น้อมน าคุณธรรม จริยธรรม และความรู้ตามแนวพระราชด าริ บูรณาการกับการปฏิบัติภารกิจ
การผลิตบัณฑิต การวิจัย บริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีคุณค่าสู่ท้องถิ่น ท าให้
ชุมชนเข้มแข็ง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามก าหนดพันธกิจไว้ 4 ด้าน ประกอบด้วย การผลิต
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บัณฑิตการวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมหาวิทยาลัยก าหนดไว้ 4 ข้อ
ดังนี ้

1) เพิ่มคุณค่าการผลิต การวิจัย การบริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
แบบบูรณาการโดยการน้อมน าคุณธรรม จริยธรรม และความรู้ตามแนวพระราชด าร ิ

2) ผลิตบัณฑิตโดยเน้นบัณฑิตนักปฏิบัติด้วยกระบวนการบูรณาการการวิจัยและ
พัฒนาแก้ไขปัญหาท้องถิ่น 

3) สร้างองค์ความรู้ด้วยหลักสูตรที่สามารถรองรับสถานการณ์ปัจจุบันและการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต 

4) จัดการระบบภายในโดยเน้นการบริหารแบบจัดการตัวเองเพื่อพัฒนาองค์การอย่าง
ยั่งยืน 

ซึ่งหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จึงมุ่งผลิตบัณฑิตที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 มีมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาภาษาไทยตลอดจนสอดคล้องกับพันธกิจและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งผลิตบัณฑิตเป็นนัก
ปฏิบัติได้ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมจรรยาดี สามารถใช้ภาษาไทยสื่อสารได้อย่างโดดเด่น มีความคิดสร้างสรรค์
และสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมวัฒนธรรมปัจจุบันได้ ตามอัตลักษณ์ของสาขาวิชาภาษาไทย คือ “จรรยา
ดี มีปัญญา ภาษาเด่น เน้นสร้างสรรค์ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง” 
 

13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี)กับหลักสูตรอื่นในคณะอื่นของสถาบัน (เช่นรายวิชาที่เปิดสอน เพื่อให้บริการ
คณะอื่น หรือต้องเรียนจากคณะอืน่) 

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/หลักสูตรอื่น 
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชา

สังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และกลุ่มวิชาสร้างเสริมลักษณะนิสัย 
13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะได้แก่ วิชาแกน วิชาโท จัดสอนโดยคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ 
13.1.3 หมวดวิชาเลือกเสร ี

13.2 กลุ่มวชิา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่นักศึกษาจากคณะ/หลักสูตรอื่นมาเรียน 
13.2.1 วิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร นักศึกษาต่างคณะสามารถเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรี

และวิชาโทได ้
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13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชานอกเหนือจากรายวิชาในหลักสูตรและต่างหลักสูตรที่รับผิดชอบสอน
ให้กับนักศึกษาคณะ/หลักสูตรอื่น 

13.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
13.4 การบริหารจัดการ 

13.4.1 แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาทุกวิชาเพื่อท าหน้าที่ประสานงานกับสาขา/คณะ อาจารย์
ผู้สอนและนักศึกษาในการพิจารณาข้อก าหนดรายวิชาการจัดการเรียนการสอนและ การประเมินผลการ
ด าเนินการ 

13.4.2 มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ท าหน้าที่ก ากับดูแล โดยประสานงานกับกองบริการ
การศึกษาเพื่อประสานการจัดตารางสอน ตารางสอบ ปฏิทินวิชาการ และควบคุมการด าเนินการเกี่ ยวกับ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดรายวิชา 
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หมวดที่  2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสําคัญ วตัถุประสงค์ของหลักสูตรคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ สมรรถนะของ
นักศึกษาแต่ละชั้นปี และผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ทางภาษาไทย

และคุณธรรม ผู้ศึกษาจะเป็นผู้ถึงพร้อมซึ่ง “จรรยาดี มีปัญญา ภาษาเด่น เน้นสร้างสรรค์ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง” 

1.2 ความสําคญัของหลักสูตร 
1.2.1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน

ในด้านการใช้ทักษะทางภาษาไทยสื่อสารและประกอบอาชีพ 
1.2.2 พัฒนาผู้เรียนให้ตระหนักถึงคุณค่าในภาษาและวัฒนธรรมของชาติปลุกจิตส านึกให้

เห็นความส าคัญซึ่งควรอนุรักษ์หวงแหนโดยการสืบสานและสร้างสรรค์มรดกอันล้ าค่าของชาติต่อไป 
1.2.3 ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐและ

หน่วยงานภาคเอกชนในการสอน การบริการวิชาการ และการวิจัย 
1.3 วัตถุประสงคข์องหลักสูตร 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1.3.1มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประกอบอาชีพในงาน
ทางการศึกษา งานวิชาการ งานสื่อสารทางธุรกิจ งานส านักงาน งานเลขานุการงานสื่ อสารมวลชน และ
งานที่ใช้ความรู้ความสามารถทางภาษาไทย 

1.3.2 สร้างสรรค์ผลงานด้านภาษาไทยในรูปแบบต่าง ๆ โดยประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้า
กับภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 

1.3.3  มีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ 
1.4 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ์

 จุดมุ่งหมายของหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มุ่งเน้นให้ผู้ส าเร็จ
การศึกษา สามารถประกอบอาชีพตรงตามความต้องการของสังคมและท้องถิ่นตามคุณวุฒิ ศักยภาพ และ
สมรรถนะของผู้ส าเร็จการศึกษา โดยต้องมีคุณสมบัติ ดังนี ้

  1.4.1มีคุณธรรม จริยธรรม ออ่นน้อมถ่อมตน มีจิตสาธารณะสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างเหมาะสม 

 1.4.2 มีความรอบรู้ทางวิชาภาษาไทยทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ มีความรู้ที่ทันสมัยใฝรู่้มีทักษะการ 
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คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 1.4.3 มีความภูมิใจในความเป็นไทย และมีเจตคติที่ดีต่อประเทศและวัฒนธรรมไทย 
 1.4.4  มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสามารถประยุกต์ใช้ภาษาไทยได้ดี 
 1.4.5  มีบุคลิกภาพ มีโลกทัศน์กว้างไกล สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม 
 1.4.6  สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.5 ผลลัพธ์การเรยีนรู้ในแต่ละชั้นปขีองนักศึกษา 

นักศึกษา รายละเอียด 
ชั้นปีที่ 1 1) มีทักษะการฟัง พูด อ่าน ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

2) สามารถอธิบายลักษณะและคุณค่าวรรณคดีไทยได ้
ชั้นปีที่ 2 1) มีทักษะการเขยีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) สามารถวิเคราะห์คุณค่าของภาษาและวรรณกรรมไทยได ้
ชั้นปีที่ 3 1) สามารถวิเคราะห์คุณค่าของวัฒนธรรมไทยได ้

2) สามารถบูรณาการความรู้ทางภาษาไทยสู่วิชาชีพได้ 
3) วิเคราะหแ์ละน าเสนอความรู้ทางภาษาไทยในสื่อสมัยใหม่ 

ชั้นปีที่ 4 1) ประยุกต์ใชอ้งค์ความรู้ทางภาษาไทยในการประกอบอาชีพ 
2) สามารถถ่ายทอดความรู้ทางภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.6 ผลลัพธ์การเรยีนรู ้
1.6.1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 

1) ใช้ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2) สามารถบูรณาการความรู้ทางภาษาไทยมาใช้ในการประกอบอาชีพ ท่ามกลาง
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม 

1.6.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของสาขาวิชา 
- ไม่มี – 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนภายในรอบการศึกษา 5 ป ี
2.1 การจัดการหลักสูตร 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
1. การพัฒนาหลักสูตร 1. ศึกษาบริบทของท้องถิ่นและส ารวจ

ความคิดเห็นของนักศึกษา อาจารย์ 
บัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต เพื่อน าข้อมูลที่
ได้มาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร  
2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง 

1 .  มี ก ารส า ร วจความคิ ด เห็ นของ 
นักศึกษา อาจารย์ บัณฑิต และผู้ ใช้
บัณฑิตต่อความพึงพอใจของหลักสูตร 
2. มีการปรับปรุงหลักสูตรเป็นระยะๆ 
ภายในเวลา 5 ปี 
หลักฐาน 
1. แบบส ารวจ/รายงานความพึงพอใจใน
หลักสูตร 
2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตร/รายงานการประชุม 
3. เล่มหลักสูตรที่ผ่านการปรับแก้ไขแล้ว 

2. ปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนการ
เรียนการสอน 

1.ส ารวจความต้องการของนักศึกษา
และอาจารย์ผู้สอน 

1. มีรายงานการส ารวจ ดังนี ้
 1.1 รูปแบบและลักษณะของปัจจัย
สนับสนุนที่ต้องการ 
 1.2 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ในการจัดการและการใช้ปัจจัยสนับสนุน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.3 ความเป็นไปได้ ในการพัฒนา/
ปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนตามข้อเสนอแนะ 
หลักฐาน 
1. รายงานการส ารวจความต้องการ
สนับสนุนปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนการ
สอน 

3. การพัฒนามาตรฐานการฝึก 
 ประสบการณ์วิชาชีพ 

1.เตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ระหว่างเรียน 
2. เชิญวิทยากรด้านคอมพิวเตอร์และ
ประชาสัมพันธ์ 

1. มีการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
2 .  มี ร า ย ง า น ผ ล ก า ร เ ต รี ย ม ฝึ ก 
ประสบการณ์วิชาชีพ 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
3. มีการเชิญวิทยากรมาบรรยายเรื่อง
การใช้คอมพิวเตอร์เพ่ืองานส านักงาน 
หลักฐาน 
1.  รายงานโครงการวิชาเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

4. การจัดการหลักสูตร 1. จัดหลักสูตรให้เหมาะสมกับความ
ต้องการของผู้เรียนและสอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคม 

1. มีการส ารวจความต้องการของผู้เรียน 
อาจารย์ผู้ใช้บัณฑิตต่อหลักสูตรที่จะเปิด
สอน 
หลักฐาน 
1. แบบส ารวจ/รายงานความต้องการใน
หลักสูตรที่ต้องการให้เปิดสอน 

5. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

1.  ส ารวจการได้งานท าของบัณฑิต
และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
2. ส ารวจสมรรถนะการท างานที่สถาน
ประกอบการและผู้ใช้บัณฑิตต้องการ 

1. ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต 
2. หลักสูตรที่พัฒนาสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 
 

2.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
1. ทรัพยากรประกอบการสอน 1. จัดสรรจ านวนอาจารย์ให้เป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและเพียงพอ
เหมาะสมกับผู้เรียน 
2. จัดสรรอุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา
ครุภัณฑ์ต่างๆให้มีความพร้อมทันสมัย
เพียงพอพร้อมใช้เอื้อต่อการเรียนการ
สอน 
3. จัดสถานที่อุปกรณ์สื่อการสอนเอื้อ
ต่อการเรียนรู้นอกเวลาเรียน 
4. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพใน
สถานศึกษาให้ถูกสุขลักษณะและมี
ความปลอดภัย 

1. มีการส ารวจอัตราก าลังของอาจารย์
ผู้สอนต่อจ านวนของนักศึกษาที่เปิดรับ 
2. มีการส ารวจอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา 
ครุภัณฑ์ให้มีความพร้อมกับการเรียนการ
สอน 
หลักฐาน 

1. 3. รายงานความต้องการจ านวนอาจารย์
ที่เพียงต่อนักศึกษา 

2. 4. รายงานความต้องการอุปกรณ์สื่อ
ต่างๆ ที่ใช้ในการเรียนการสอน 
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2.3 การให้คําปรึกษาและความช่วยเหลือต่อนักศึกษา 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
1.การให้ค าปรึกษาและความ
ช่วยเหลือต่อนักศึกษา 

1. จัดอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้
ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในทุกด้าน 
2. มีแผนการพัฒนาศักยภาพของ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

1. มีระบบการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา
ให้แก่นักศึกษาเพื่อน าเอาผลการประเมินมา
พัฒนาศักยภาพของอาจารย์ที่ปรึกษาต่อไป 
2. มีแผนพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละป ี
หลักฐาน 
1. รายงานการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาทุก
ภาคเรียน 
2. ค าสั่งแต่งต้ังอาจารยที่ปรึกษา 
3. แผนในการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา 

2.4 ความต้องการของตลาดแรงงานและสังคมและความพึงพอใจของนายจ้างต่อคุณภาพ
บัณฑิต 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
1.ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน สังคม และความ
พึงพอใจของนายจ้างต่อ
คุณภาพของบัณฑิต 

1. ส ารวจความต้องการปัญหา
ความพึงพอใจของตลาดแรงงาน
และความคาดหวังต่อตัวบัณฑิต
เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาจัดการ
หลักสูตรและพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตร 
2. มีนโยบายบริการทางวิชาการสู่
สังคม 

1. มีการส ารวจความต้องการที่มีต่อตัว
บัณฑิตของตลาดแรงงาน 
2. มีแผนนโยบายและโครงการต่าง ๆ ใน
การบริการทางวิชาการสู่สังคม 
หลักฐาน 
1. รายงานการส ารวจความต้องการของ
ตลาดแรงงานที่มีต่อบัณฑิต 
2 .  แผนน โยบายและ โคร งการ  ที่ จ ะ
ด าเนินการบริการทางวิชาการสู่สังคม 
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หมวดที่  3  ระบบการจัดการศึกษาการดาํเนนิการและโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 

ใช้ระบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดย 1 ภาค
การศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห ์

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  มีภาคฤดูร้อน 
  ไม่มีภาคฤดูร้อน 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2561 
 
2. การดําเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
2.1.1 วัน - เวลาดําเนินการ 

 วัน – เวลาราชการปกต ิ
 ภาคการศึกษาที่  1   เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม 
 ภาคการศึกษาที่  2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม 
 นอกวัน – เวลาราชการ (วันเสาร-์อาทิตย์) 

2.1.2 ระยะเวลาการศึกษา  
ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษาส าหรับการลงทะเบียน

เรียนเต็มเวลาและไม่เกิน 12 ปีการศึกษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
2.1.3 การลงทะเบียนเรียน  

การลงทะเบียนเรียนให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 โดยในแต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาจะต้องลงทะเบียน
เรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตและไม่เกิน 22 หน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

ส าหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
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2.1.4 การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา 
1) การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 

ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่องหลักเกณฑ์ใน
การวัดผลและประเมินผลการเรียนในรายวิชาระดับปริญญาตรี 

2) เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 ดังนี ้
1) มีความประพฤติดี 
2) สอบได้ในรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาเอกและ

เงื่อนไขที่ก าหนด ของสาขาวิชานั้น 
3) ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 2.00 
4) มีระยะเวลาส าเร็จศึกษาตามข้อ 30 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
5) ให้เป็นไปตามเง่ือนไขของสภาวิชาชีพ (ถ้ามี) 

2.2คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
2.2.1 ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 หรือเทียบเท่าที่กระทรวง 

ศึกษาธิการรับรอง  
2.2.2 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัด

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
2.2.3 ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการคัดเลือกตามประกาศหลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือก

บุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามหรือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

2.3.1 การปรับตัวในการเรียนระบบอุดมศึกษาซึ่งมีรูปแบบแตกต่างไปจากระดับมัธยมศึกษา 
การมีสังคมใหม่ ต้องรับผิดชอบตนเองมากขึ้น มีกิจกรรมทั้งในห้องเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรของ
สาขาวิชา คณะและมหาวิทยาลัย ท าให้นักศึกษาต้องบริหารเวลาให้เหมาะสม 

2.3.2 นักศึกษาแรกเข้ามีพื้นฐานความรู้ในระดับที่แตกต่างกันอาจเกิดการได้เปรียบ
เสียเปรียบทางการศึกษา 

2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
2.4.1 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน

มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลาในการเรียนและการร่วมกิจกรรม 
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2.4.2  จัดอบรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการภาษาไทย 
2.4.3 มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคนท าหน้าที่สอดส่องดูแล ให้

ค าปรึกษาแนะน าแก่นักศึกษาตลอดหลักสูตร 
2.4.4  มีคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน าและความช่วยเหลือแก่อาจารย์             

ที่ปรึกษาจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลนักศึกษา เช่น วันแรกพบระหว่างนักศึกษากับอาจารย์            
การติดตามการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 จากอาจารย์ที่ปรึกษา และจัดกิจกรรมสอนเสริม เป็นต้น 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

นักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 
ชั้นปีที่ 1 40 40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 2 - 40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 3 - - 40 40 40 
ชั้นปีที่ 4 - - - 40 40 

รวม 40 80 120 160 160 
จํานวนที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา - - - 40 40 

2.6 งบประมาณตามแผน 
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 
ค่าบํารุงรักษา      
 - ค่าลงทะเบียน 856,000 1,712,000 2,568,000 3,424,000 3,424,000 

 - เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 28,000 56,000 84,000 112,000 112,000 

รวมรายรับ 884,000 1,768,000 2,652,000 3,536,000 3,536,000 

2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 
ก. งบดําเนินการ      

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ 707,200 1,414,400 2,121,600 2,828,800 2,828,800 

รวม (ก) 707,200 1,414,400 2,121,600 2,828,800 2,828,800 

ข. งบลงทุน      
ค่าครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้าง 176,800 353,600 530,400 707,200 707,200 
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หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 
รวม(ข) 176,800 353,600 530,400 707,200 707,200 

รวม(ก)+(ข) 884,000 1,768,000 2,652,000 3,536,000 3,536,000 

จํานวนนักศึกษา 40 80 120 160 160 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาต่อป ี 22,100 22,100 22,100 22,100 22,100 

2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบชั้นเรียน 

 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
 อื่นๆ แบบชั้นเรียนและระบบคลังหน่วยกิต 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 และประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงครามที่เกี่ยวข้อง 
 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า   123 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
1.1) กลุ่มวิชาภาษา   ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์  ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต 
1.5) กลุ่มวิชาสร้างเสริมลักษณะนิสัย ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า 87 หน่วยกิต 
เปิดสอนแบบวิชาเอกเด่ียวและแบบวิชาเอก-โท  ดังนี ้
2.1) วิชาเอกเดี่ยว   ไม่น้อยกว่า 87 หน่วยกิต 

2.1.1) วิชาแกน   ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต 
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2.1.2) วิชาเอก   ไม่น้อยกว่า 78 หน่วยกิต 
เอกบังคับ     42 หน่วยกิต 
เอกเลือก   ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

2.1.3) วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต 
2.2) วิชาเอก-โท   ไม่น้อยกว่า 87 หน่วยกิต 

2.2.1) วิชาแกน   ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต 
2.2.2) วิชาเอก   ไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกิต 

เอกบังคับ     42 หน่วยกิต 
เอกเลือก   ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 

2.2.3) วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต 
2.2.4) วิชาโท   ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
3.1.3 รายวิชา 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
1.1)  กลุ่มวิชาภาษา     ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

GELN100 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Thai for Communication  
GELN101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 English for Communication  
GELN102 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู ้ 3(3-0-6) 
 English for Learning  
GELN103 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 3(3-0-6) 
 English for Specific Purposes   
GELN104 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 
 Foundation English  
GELN105 ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 French for Communication  
GELN106 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Chinese for Communication   
GELN107 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Japanese for Communication  
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GELN108 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม 3(3-0-6) 
 Vietnamese Language and Culture  
GELN109 ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย  3(3-0-6) 
 Indonesian Language and Culture  
GELN110 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหล ี 3(3-0-6) 
 Korean Language and Culture  
GELN111 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 English Speaking and Listening Skills  

1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
GEHU100 จิตตปัญญาศึกษา 3(3-0-6) 
 Contemplative Education  
GEHU101 ปรัชญาชีวิต 3(3-0-6) 
 Philosophy of Life  
GEHU102 ความจริงของชีวิต 3(3-0-6) 
 Meaning of Life  
GEHU103 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน  3(3-0-6) 
 Human Behavior and Self Development  
GEHU104 สุนทรียะของชีวิต 3(3-0-6) 
 Aesthetic of Life  
GEHU105 ดนตรีนิยม 3(3-0-6) 
 Music Appreciation  
GEHU106 สุนทรียะทางทัศนศิลป ์  3(3-0-6) 
 Visual Art Aesthetic  
GEHU107 สุนทรียะทางนาฏศิลป์ไทย  3(3-0-6) 
 Dramatics Art Aesthetic in Thai  
GEHU108 การใช้ห้องสมุดยุคใหม่  3(3-0-6) 
 Using Modern Library  
GEHU109 ศิลปะในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 Art in Daily Life  
GEHU110 สุนทรียะแห่งการถ่ายภาพดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Aesthetic of Digital Photography  
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GEHU111 การวางแผนและการใช้ชีวิตกับวัยผู้สูงอาย ุ 3(3-0-6) 
 Planning for Life with the Elderly  
GEHU112 ดุลยภาพแห่งชีวิต 3(3-0-6) 
 Gesture of Balance  
GEHU113 ศิลปกรรมส าหรับชีวิต 3(3-0-6) 
 Arts for life  
GEHU114 สารสนเทศในยุคดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Digital Literacy  

1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
GESO100 มนุษย์กับสังคม  3(3-0-6) 
 Man and Society  
GESO101 วิถีไทย 3(3-0-6) 
 Thai Living  
GESO102 วิถีโลก  3(3-0-6) 
 Global Living  
GESO103 เศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
 Sufficiency Economy  
GESO104 กฎหมายส าหรับการด าเนินชีวิต  3(3-0-6) 
 Law for Living   
GESO105 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 Economics in Daily Life  
GESO106 ภูมิปัญญาศิลปหัตถกรรมไทย 3(3-0-6) 
 Thai Wisdoms in Handicraft  
GESO107 ภูมิสังคมภาคเหนือตอนล่าง 3(3-0-6) 
 Geosocieties of the Lower Northern Region  
GESO108 การสื่อสารเพ่ือชีวิต 3(2-2-5) 
 Communication for Life  
GESO109 ความรู้เท่าทันสื่อและการใช้สารสนเทศ 3(3-0-6) 
 Media Literacy and Utilization of Information  
GESO110 พิษณุโลกศึกษา 3(3-0-6) 
 Phitsanulok Study  
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GESO111 รู้ทันการเงิน 3(3-0-6) 
 Cognizant of Finances  
GESO112 การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 3(2-2-5) 
 Democratic Citizenship Education  
GESO113 จิตวิทยาทั่วไป 3(3-0-6) 
 General Psychology  
GESO114 การต่อต้านทุจริต 3(3-0-6) 
 Anti-Corruption  
GESO115 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 3(3-2-5) 
 The King’s Philosophy for Local Development  
GESO116 การคิดเชิงออกแบบระบบและนวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการยุคใหม ่ 3(3-0-6) 
 Design Thinking and Innovation for New Age Entrepreneurs  

1.4)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
GESC100 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 Science in Daily Life  
GESC101 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 Life and Environment  
GESC102 การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0-6) 
 Thinking and Decision Making  
GESC103 สถิติในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 Statistics in Daily Life   
GESC104 สุขภาพจิตในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 Mental Health in Daily Life  
GESC105 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 3(2-2-5) 
 Information Technology for Life  
GESC106 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3(3-0-6) 
 Technology and Innovation for Sustainable Development 
GESC107 พลังงานกับชีวิต 3(3-0-6) 
 Energy and Life  
GESC108 อาหารอาเซียน 3(3-0-6) 
 ASEAN Foods  
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GESC109 ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 Value-added Products from Local Wisdoms  
GESC110 พืชในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 Plants in Daily Life  
GESC111 การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน 3(3-0-6) 
 Household Solid Waste Management  
GESC112 การใช้พลังงานอย่างยั่งยืน 3(3-0-6) 
 Sustainable Energy  

1.5) กลุ่มวิชาสร้างเสริมลักษณะนิสัย  ไม่น้อยกว่า3 หน่วยกิต 
GESS100 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5) 
 Exercises for Health  
GESS101 นันทนาการเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 
 Recreation for Life  
GESS102 สุขภาพเพื่อชีวิต 3(3-0-6) 
 Health for Life  
GESS103 งานช่างในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 
 Handiworks in Daily Life  
GESS104 งานเกษตรในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 
 Agriculture in Daily Life  
GESS105 ครอบครัวในมิติแห่งศาสตร์และศิลป ์ 3(3-0-6) 
 Family Dimension of Science and Art  
GESS106 การสร้างแรงบันดาลใจในงานศิลปะ 3(3-0-6) 
 Creation Inspiration in Artworks  
GESS107 วิถีสุขภาพ 3(3-0-6) 
 Healthy Life  
GESS108 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ  3(2-2-5) 
 21st Century Skills for Living and Occupations  
GESS109 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(2-2-5) 
 Health Promotion and Care 
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2) หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า 87 หน่วยกิต  
2.1) วิชาแกน    ไม่น้อยกว่า   2 หน่วยกิต 

เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 
HU101 ศิลปะการถ่ายทอด 2(2-0-4) 
 The Arts of Knowledge Impartment  
HU102 ศิลปะการบริการ 2(1-2-3) 
 The Arts of Services  

2.2) วิชาเอก    ไม่น้อยกว่า 78 หน่วยกิต 
2.2.1) เอกบังคับ     42 หน่วยกิต 

วิชาเอกเดี่ยว/เอก-โท 
ก.กลุ่มวิชาทักษะการใช้ภาษา 
THAI111 การฟังและการพูดเพื่อสัมฤทธิผล  

Listening and Speaking for Achievement 
3(2-2-5) 

THAI121 พัฒนาการอ่าน  
Reading Development 

3(2-2-5) 

THAI231 พัฒนาการเขียน  
Writing Development  

3(2-2-5) 

ข. กลุ่มวิชาวรรณคด ี
THAI241
  

วรรณกรรมปัจจุบัน 
Contemporary LiteraryWorks 

3(3-0-6) 

THAI242
  

วรรณกรรมเอกของไทย 
Prominent Thai Literature 

3(3-0-6) 

THAI245 วรรณคดีไทย  
Thai Literature 

3(3-0-6) 

ค. กลุ่มวิชาภาษาและภาษาศาสตร ์
THAI153
  

หลักการอ่านและการเขียนค าไทย  
Reading and Writing in Thai 

3(3-0-6) 

THAI155 ภาษาศาสตร์ภาษาไทย  
Thai Linguistics 

3(3-0-6) 

THAI156 หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย   
Thai Grammar and Usage 

3(3-0-6) 
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THAI357 ภาษากับการคิดสร้างสรรค์  
Language and Creative Thinking 

3(2-2-5) 

ง. กลุ่มวิชาภาษาและวรรณกรรมที่สัมพนัธ์กับสังคมวัฒนธรรม 
THAI244 วิถีไทยในวรรณกรรม  

Thai Way of Life in Thai Literature 
3(3-0-6) 

THAI264 ภาษากับสังคมและวัฒนธรรม 
Language, Society and Culture 

3(3-0-6) 

จ. กลุ่มวิชาวิจัยและสัมมนา 
THAI493 การวิจัยทางภาษาไทย  

Research on the ThaiLanguage  
3(2-2-5) 

THAI496 สัมมนาภาษาไทย 
Thai Seminar   

3(2-2-5) 

2.2.2) เอกเลือก    
วิชาเอกเดี่ยว  ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
วิชาเอก-โท  ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชาต่างๆ ต่อไปน้ี 
ก. กลุ่มวิชาทักษะการใช้ภาษา 
THAI123 ศิลปะการอ่านและการเขียนกวีนิพนธ์ไทย  

The Art of Reading and Writing Thai Poetry 
3(2-2-5) 

THAI212 การฟังและการพูดเพื่อใช้ในงานธุรกิจ   
Listening and Speaking for Business Communication 

3(2-2-5) 

THAI213 การใช้ภาษาไทยเพื่อเป็นผู้ประกาศ 
Thai for Announcers 

3(2-2-5) 

THAI214 เทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม  
Techniques for Training and Conference Preparation 

3(2-2-5) 

THAI232 การบันทึกและสรุปความ   
Note-Taking and Summarizing   

3(2-2-5) 

THAI233 การเขียนสร้างสรรค์  
Creative Writing 

3(2-2-5) 

THAI262 ค าและส านวนไทย 
Words and Idioms in Thai  

3(3-0-6) 
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THAI274 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการน าเสนอผลงานภาษาไทย 
Information Technology for Presentation of Thai  

3(2-2-5) 
 

THAI275 การใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน     
Contemporary Thai Usage 

3(3-0-6) 

THAI322 การอ่านตีความ  
Reading for Interpretation 

3(2-2-5) 

THAI324 การอ่านเชิงวิเคราะห์วิจารณ์  
Analytical and Critical Reading 

3(2-2-5) 

THAI332 การเขียนเอกสารส านักงาน  
Writing Office Documents 

3(2-2-5) 

THAI333 การเขียนเชิงวิชาการ  
Academic  Writing 

3(2-2-5) 

THAI334 การเขียนเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์  
Writing for Advertisement and Public Relation 

3(2-2-5) 

THAI335 การเขียนข่าว  
News Writing 

3(2-2-5) 
 

THAI378 การอ่านเพื่องานธุรกิจ   
Reading for Business  

3(2-2-5) 
 

THAI379 การถ่ายทอดความรู้ทางภาษาไทย  
Knowledge Transfer in the Thai Language 

3(2-2-5) 

THAI474 การเขียนบทวิทยุและโทรทัศน์    
Radio and Television Script Writing  

3(2-2-5)  
 

ข. กลุ่มวิชาวรรณกรรม 
THAI141
  

วรรณกรรมศึกษา  
Study of Literary Works  

3(3-0-6) 

THAI243 วรรณกรรมการท่องเที่ยว  
Tourism Literary Works 

3(3-0-6) 

THAI246 วรรณกรรมท้องถิ่นพิษณุโลก  
Folk Literary Works of Phitsanulok 

3(3-0-6) 

THAI343 วรรณกรรมวิจารณ์  
Literary Works Criticism 

3(3-0-6) 
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THAI344 วรรณกรรมค าสอน  
Didactic Literary Works 

3(3-0-6) 

THAI345 วรรณกรรมอาเซียน  
ASEAN Literary Works 

3(3-0-6) 

THAI346 วรรณกรรมไทยส าหรับเด็ก   
Thai Literary Works for Children  

3(2-2-5) 

ค. กลุ่มวิชาภาษาและภาษาศาสตร ์
THAI256 ภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาต ิ

The Thai Language for Foreigners 
3(2-2-5) 

THAI257 ภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์สังคม 
The Thai Language according to Sociolinguistics 

3(3-0-6) 

THAI258 วิวัฒนาการอักษรไทย     
Evolution of Thai Alphabet 

3(3-0-6) 

THAI352 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  
Foreign Languages In Thai 

3(3-0-6) 

THAI356 ภาษาไทยถิ่น  
Thai Dialects  

3(3-0-6) 

THAI358 วิวัฒนาการของแบบเรียนภาษาไทย  
Development of Thai Textbooks 

3(3-0-6) 

THAI359 ภาษาไทยในสื่อสมัยใหม่      
The Thai language in Modern Media 

3(3-0-6) 

ง. กลุ่มวิชาภาษาและวรรณกรรมที่สัมพนัธ์กับสังคมวัฒนธรรม 
THAI261 คีตวรรณกรรม  

Lyrics in Literary works 
3(3-0-6) 

THAI263 ภาษาถิ่น เพลงพื้นบ้าน และนิทานพื้นบ้าน  
Dialects, Folksongs and Folktales 

3(3-0-6) 

THAI265 คติชนวิทยา  
Folklore    

3(3-0-6) 

THAI361 กระบวนทัศน์วัฒนธรรมท้องถิ่น 
Paradigm of local culture 

3(2-2-5) 

THAI362 เทพปกรณัมสมัยใหม่  3(3-0-6) 
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Modern Mythology       
 
2.3) วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา  7 หน่วยกิต 

แผนฝึกประสบการณ์วิชาชพี 
THAI391
  

เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย  
Preparation for Professional Experience in Thai 

2(90) 
 

THAI392 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย  
Field Professional Experience in Thai 

5(450) 

แผนสหกิจศึกษา 
THAI498  เตรียมสหกิจศึกษาภาษาไทย 

Co-operative Education Preparation in Thai 
1(45) 

THAI499 
  

สหกิจศึกษาภาษาไทย  
Co-operative Education in Thai 

6 

2.4) วิชาโท    ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกติ 
ส าหรับนักศึกษา แบบวิชาเอก-โท ต้องเรียนวิชาโท สาขาใดสาขาหนึ่งที่

เปิดสอนในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 6    หน่วยกิต 

เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามหรือจาก
มหาวิทยาลัยอื่นๆ ตามความเห็นชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เรียนมาแล้ว 
และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรนี้ 

วิชาโทภาษาไทย     ไม่น้อยกว่า 15  หน่วยกิต  
ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาอื่นมาเลือกเรียน โดยเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ 
วิชาโทบังคับ   9    หน่วยกิต 

THAI111        การฟังและการพูดเพื่อสัมฤทธิผล  3(2-2-5) 
 Listening and Speaking for Achievement 
THAI121 พัฒนาการอ่าน  3(2-2-5) 
 Reading Development 
THAI231 พัฒนาการเขียน  3(2-2-5) 
 Writing Development 

วิชาโทเลือก  ไม่น้อยกว่า   6     หน่วยกิต 
THAI141 วรรณกรรมศึกษา  3(3-0-6) 
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 Study of Literary Works 
 
THAI153 หลักการอ่านและการเขียนค าไทย  3(3-0-6) 
 Reading and Writing in Thai 
THAI156 หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย  3(3-0-6) 
 Thai Grammar and Usage  
THAI275 การใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน  3(3-0-6) 
 Contemporary Thai Usage 
THAI332 การเขียนเอกสารส านักงาน   3(2-2-5) 
 Writing Office Documents 
 
 3.1.4 แผนการศึกษา 

1) แบบเอกเดีย่ว 
ภาคการศึกษาที่  1  ชั้นปีที่  1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

GExxx วิชาศึกษาทั่วไป (1) 3(x-x-x) ศึกษาทั่วไป - 
GExxx วิชาศึกษาทั่วไป (2) 3(x-x-x) ศึกษาทั่วไป - 
GExxx วิชาศึกษาทั่วไป (3) 3(x-x-x) ศึกษาทั่วไป - 
GExxx วิชาศึกษาทั่วไป (4) 3(x-x-x) ศึกษาทั่วไป - 
THAI121 พัฒนาการอ่าน  

Reading Development 
3(2-2-5) เอกบังคับ - 

THAI153 หลักการอ่านและการเขียนค าไทย 
Reading and Writing in Thai 

3(3-0-6) เอกบังคับ - 

รวม 18 หน่วยกิต   
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ภาคการศึกษาที่  2  ชั้นปีที่  1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

GExxx วิชาศึกษาทั่วไป (5) 3(x-x-x) ศึกษาทั่วไป - 
GExxx วิชาศึกษาทั่วไป (6) 3(x-x-x) ศึกษาทั่วไป - 
GExxx วิชาศึกษาทั่วไป (7) 3(x-x-x) ศึกษาทั่วไป - 
GExxx วิชาศึกษาทั่วไป (8) 3(x-x-x) ศึกษาทั่วไป - 
THAI111
 
  

การฟังและการพูดเพื่อสัมฤทธิผล   
Listening and Speaking for 
Achievement 

3(2-2-5) เอกบังคับ - 

THAI245 วรรณคดีไทย 
Thai Literature 

3(3-0-6) เอกบังคับ - 

รวม 18 หน่วยกิต   
  
 

ภาคการศึกษาที่  1  ชั้นปีที่  2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

GExxx วิชาศึกษาทั่วไป (9) 3(x-x-x) ศึกษาทั่วไป - 
GExxx วิชาศึกษาทั่วไป (10) 3(x-x-x) ศึกษาทั่วไป - 
THAI156 หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย  

Thai Grammar and Usage 
3(3-0-6) เอกบังคับ - 

THAI242 วรรณกรรมเอกของไทย  
Prominent Thai Literature 

3(3-0-6) เอกบังคับ - 

THAI357 ภาษากับการคิดสร้างสรรค์  
Language and Creative Thinking 

3(2-2-5) เอกบังคับ - 

THAIxxx  วิชาเอกเลือก (1)   3(x-x-x) เอกเลือก - 
รวม 18 หน่วยกิต   
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ภาคการศึกษาที่  2  ชั้นปีที่  2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

HUxxx วิชาแกน 2(x-x-x) วิชาแกน - 
THAI231 พัฒนาการเขียน  

Writing Development 
3(2-2-5) เอกบังคับ  

THAI155 ภาษาศาสตร์ภาษาไทย   
Thai Linguistics 

3(3-0-6) เอกบังคับ - 

THAI241 วรรณกรรมปัจจุบัน  
Contemporary LiteraryWorks 

3(3-0-6) เอกบังคับ - 

THAIxxx  วิชาเอกเลือก (2) 3(x-x-x) เอกเลือก - 
THAIxxx  วิชาเอกเลือก (3) 3(x-x-x) เอกเลือก - 

รวม 17 หน่วยกิต   
     
 
 
 

ภาคการศึกษาที่  1  ชั้นปีที่  3 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

THAI244 วิถีไทยในวรรณกรรม   
Thai Way of Life in Thai Literary Works 

3(3-0-6) เอกบังคับ - 

THAIxxx วิชาเอกเลือก (4)   3(x-x-x) เอกเลือก - 
THAI xxx  วิชาเอกเลือก (5)   3(x-x-x) เอกเลือก - 
THAIxxx  วิชาเอกเลือก (6)   3(x-x-x) เอกเลือก - 
THAIxxx  วิชาเอกเลือก (7)   3(x-x-x) เอกเลือก - 
xxxxxx วิชาเลือกเสรี  (1) 3(x-x-x) เลือกเสร ี - 

รวม 18 หน่วยกิต   
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ภาคการศึกษาที่  2  ชั้นปีที่  3 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

THAI264 ภาษากับสังคมและวัฒนธรรม  
Language, Society and Culture 

3(3-0-6) เอกบังคับ - 

THAI493
  

การวิจัยทางภาษาไทย 
Research on the Thai Language  

3(2-2-5) เอกบังคับ - 

THAIxxx  วิชาเอกเลือก (8)   3(x-x-x) เอกเลือก - 
THAIxxx  วิชาเอกเลือก (9)   3(x-x-x) เอกเลือก - 
xxxxxx วิชาเลือกเสรี  (2) 3(x-x-x) เลือกเสร ี - 

รวม 15 หน่วยกิต   
 

 

แผนฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

ภาคการศึกษาที่  1  ชั้นปีที่  4 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

THAI496
 
  

สัมมนาภาษาไทย  
Thai Seminar  

3(2-2-5) เอกบังคับ - 

THAIxxx  วิชาเอกเลือก (10)   3(x-x-x) เอกเลือก - 
THAIxxx  วิชาเอกเลือก (11)   3(x-x-x) เอกเลือก - 
THAIxxx  วิชาเอกเลือก (12)   3(x-x-x) เอกเลือก - 
THAI391
 
  

เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย  
Preparation for Professional Experience 
in Thai 

2(90) ประสบการ
ณ์ภาคสนาม 

- 

รวม 14 หน่วยกิต   
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ภาคการศึกษาที่  2  ชั้นปีที่  4 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

THAI392 
  

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย  
Field Professional Experience in Thai 

5(450) ประสบการณ์
ภาคสนาม 

THAI391 

รวม 5 หน่วยกิต   
 
 

แผนสหกิจศึกษา 

ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 4 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

THAI496
 
  

สัมมนาภาษาไทย  
Thai Seminar  

3(2-2-5) เอกบังคับ - 

THAIxxx  วิชาเอกเลือก (10)   3(x-x-x) เอกเลือก - 
THAIxxx  วิชาเอกเลือก (11)   3(x-x-x) เอกเลือก - 
THAIxxx  วิชาเอกเลือก (12)   3(x-x-x) เอกเลือก - 
THAI498  เตรียมสหกิจศึกษาภาษาไทย 

Co- operative Education Preparation in 
Thai 

1(45) สหกิจศึกษา - 

รวม 13 หน่วยกิต   
 

ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 4 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

THAI499 
  

สหกิจศึกษาภาษาไทย  
Co-operative Education in Thai 

6(--) สหกิจศึกษา THAI498
  

รวม 6 หน่วยกิต   
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2) แบบวิชาเอก-โท 
 

ภาคการศึกษาที่  1  ชั้นปีที่  1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

GExxx วิชาศึกษาทั่วไป (1) 3(x-x-x) ศึกษาทั่วไป - 
GExxx วิชาศึกษาทั่วไป (2) 3(x-x-x) ศึกษาทั่วไป - 
GExxx วิชาศึกษาทั่วไป (3) 3(x-x-x) ศึกษาทั่วไป - 
GExxx วิชาศึกษาทั่วไป (4) 3(x-x-x) ศึกษาทั่วไป - 
THAI121 พัฒนาการอ่าน  

Reading Development 
3(2-2-5) เอกบังคับ - 

THAI153 หลักการอ่านและการเขียนค าไทย 
Reading and Writing in Thai 

3(3-0-6) เอกบังคับ - 

รวม 18 หน่วยกิต   
 
 

ภาคการศึกษาที่  2  ชั้นปีที่  1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

GExxx วิชาศึกษาทั่วไป (5) 3(x-x-x) ศึกษาทั่วไป - 
GExxx วิชาศึกษาทั่วไป (6) 3(x-x-x) ศึกษาทั่วไป - 
GExxx วิชาศึกษาทั่วไป (7) 3(x-x-x) ศึกษาทั่วไป - 
GExxx วิชาศึกษาทั่วไป (8) 3(x-x-x) ศึกษาทั่วไป - 
THAI111
  

การฟังและการพูดเพื่อสัมฤทธิผล   
Listening and Speaking for Achievement 

3(2-2-5) เอกบังคับ - 

THAI245 วรรณคดีไทย 
Thai Literature 

3(3-0-6) เอกบังคับ - 

รวม 18 หน่วยกิต   
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ภาคการศึกษาที่  1  ชั้นปีที่  2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

GExxx วิชาศึกษาทั่วไป (9) 3(x-x-x) ศึกษาทั่วไป - 
GExxx วิชาศึกษาทั่วไป (10) 3(x-x-x) ศึกษาทั่วไป - 
THAI156 หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย  

Thai Grammar and Usage 
3(3-0-6) เอกบังคับ - 

THAI242 วรรณกรรมเอกของไทย  
Prominent Thai Literature 

3(3-0-6) เอกบังคับ - 

THAI357 ภาษากับการคิดสร้างสรรค์  
Language and Creative Thinking 

3(2-2-5) เอกบังคับ - 

xxxxxx วิชาโท (1) 3(x-x-x) วิชาโท - 
รวม 18 หน่วยกิต   

 

 
ภาคการศึกษาที่  2  ชั้นปีที่  2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

HUxxx วิชาแกน 2(x-x-x) วิชาแกน - 
THAI231 พัฒนาการเขียน  

Writing Development 
3(2-2-5) เอกบังคับ - 

THAI155 ภาษาศาสตร์ภาษาไทย   
Thai Linguistics 

3(3-0-6) เอกบังคับ - 

THAI241 วรรณกรรมปัจจุบัน  
Contemporary LiteraryWorks 

3(3-0-6) เอกบังคับ - 

THAIxxx  วิชาเอกเลือก (1)   3(x-x-x) เอกเลือก - 
xxxxxx วิชาโท (2) 3(x-x-x) วิชาโท - 

รวม 17 หน่วยกิต   
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ภาคการศึกษาที่  1  ชั้นปีที่  3 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

THAI244 วิถีไทยในวรรณกรรม   
Thai Way of Life in Thai Literary Works 

3(3-0-6) เอกบังคับ - 

THAIxxx  วิชาเอกเลือก (2) 3(x-x-x) เอกเลือก - 
THAIxxx วิชาเอกเลือก (3)   3(x-x-x) เอกเลือก - 
THAI xxx  วิชาเอกเลือก (4)   3(x-x-x) เอกเลือก - 
xxxxx วิชาโท (3)   3(x-x-x) วิชาโท - 
xxxxxx วิชาเลือกเสรี  (1) 3(3-0-6) เลือกเสร ี - 

รวม 18 หน่วยกิต   
 
 

ภาคการศึกษาที่  2  ชั้นปีที่  3 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

THAI264 ภาษากับสังคมและวัฒนธรรม  
Language, Society and Culture 

3(x-x-x) เอกบังคับ - 

THAI493
  

การวิจัยทางภาษาไทย  
Research on the Thai Language  

3(2-2-5) เอกบังคับ - 

THAIxxx  วิชาเอกเลือก (5)   3(x-x-x) เอกเลือก  
xxxxxx วิชาโท (4)   3(x-x-x) วิชาโท - 
xxxxxx วิชาเลือกเสรี  (2) 3(3-0-6) เลือกเสร ี - 

รวม 15 หน่วยกิต   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(มคอ.2) หน้า 36 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุงพุทธศักราช2565 
 

แผนฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
ภาคการศึกษาที่  1  ชั้นปีที่  4 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

THAI496
  

สัมมนาภาษาไทย  
Thai Seminar  

3(2-2-5) เอกบังคับ - 

THAIxxx  วิชาเอกเลือก (6)   3(x-x-x) เอกเลือก - 
THAIxxx  เอกเลือก (7)   3(x-x-x) เอกเลือก - 
xxxxxx วิชาโท (5)   3(x-x-x) วิชาโท - 
THAI391
 
  

เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย  
Preparation for Professional Experience 
in Thai 

2(90) ประสบการ
ณ์ภาคสนาม 

- 

รวม 14 หน่วยกิต   
 

 
 

ภาคการศึกษาที่  2  ชั้นปีที่  4 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

THAI392 
  

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย  
Field Professional Experience in Thai 

5(450) ประสบการณ์
ภาคสนาม 

THAI391 

รวม 5 หน่วยกิต   
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แผนสหกิจศึกษา 

ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 4 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

THAI496
  

สัมมนาภาษาไทย  
Thai Seminar  

3(2-2-5) เอกบังคับ - 

THAIxxx  วิชาเอกเลือก (6)   3(x-x-x) เอกเลือก - 
THAIxxx  วิชาเอกเลือก (7)   3(x-x-x) เอกเลือก - 
xxxxxx วิชาโท (5)   3(x-x-x) วิชาโท - 
THAI498  เตรียมสหกิจศึกษาภาษาไทย 

Co-operative Education Preparation in 
Thai 

1(45) สหกิจศึกษา - 

รวม 13 หน่วยกิต   
 

 

ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 4 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน 

THAI499 
  

สหกิจศึกษาภาษาไทย  
Co-operative Education in Thai 

6(--) สหกิจศึกษา THAI498 

รวม 6 หน่วยกิต   
 

3.1.5 ความหมายระบบรหัสวิชา 
 การก าหนดค าอธิบายระบบรหัสวิชายึดระบบการจัดกลุ่มสาขาวิชาของ ISCED 
(International Standard Classification Education) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
เรื่องการใช้ระบบรหัสวิชา พ.ศ. 2554 โดยก าหนดให้รหัสวิชาประกอบด้วย 
ตัวอักษร  มีความหมาย ดังนี้ 

THAI หมายถึง อักษรย่อสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
เลขหลักร้อย หมายถึง   ระดับความยากง่ายของชั้นปี เลข 1-5 หมายถึงระดับปริญญาตรี 
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เลขหลักสิบ  หมายถึง  กลุ่มวิชา ในสาขาวิชา 
 1 หมายถึง   กลุ่มวิชา การฟัง – การพูด 
 2         หมายถึง   กลุ่มวิชา การอ่าน 
 3  หมายถึง   กลุ่มวิชา การเขียน 
 4  หมายถึง  กลุ่มวิชา วรรณคดี / วรรณกรรม 
 5  หมายถึง  กลุ่มวิชา ภาษา 
 6  หมายถึง  กลุ่มวิชา ภาษาไทยกับศิลปวัฒนธรรม 
 7  หมายถึง  กลุ่มวชิา ภาษาไทยส าหรับวิชาชีพ 
 8  หมายถึง  กลุ่มวิชา ----------------------------------------- 
 9  หมายถึง  กลุ่มวิชา สัมมนา / วิจัย / ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ / สหกิจศึกษา 
เลขหลักหน่วย หมายถึง  ล าดับรายวิชาในกลุ่มวิชานั้นๆ 

 

 3.1.6 คําอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา     หน่วยกิต 
GELN100 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร      3(3-0-6) 
  Thai for Communication  
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  ความส าคัญของภาษาไทย หลักภาษาไทย ปัญหาการใช้ภาษาไทย การเสริมสร้างทักษะ
ด้านการฟัง การอ่าน การพูดและการเขียนภาษาไทย 
 

GELN101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร     3(3-0-6) 
  English for Communication 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการฟัง พูด อ่านและเขียนศัพท์ การใช้ส านวนภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการสื่อสารใน
สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
 

GELN102 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้     3(3-0-6) 
  English for Learning 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  การอ่านระดับค า วลี ประโยคและย่อหน้าภาษาอังกฤษ โดยใช้กลวิธีการอ่านเบื้องต้น 
เพื่อหาหัวข้อเรื่อง จับใจความส าคัญและรายละเอียดจากสิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจ าวัน เช่น โฆษณาฉลาก 
ยา ป้ายสัญลักษณ์ ประกาศรับสมัครงาน เป็นต้น   
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GELN103 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ    3(3-0-6) 
  English for Specific Purposes 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เพิ่มพูน
การใช้ค า และส านวนในสถานการณ์ตามบริบทต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ และการปฏิบัติงานของสาขาวิชา 
 
GELN104 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน      3(3-0-6) 
  Foundation English 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  โครงสร้างที่ส าคัญของภาษาอังกฤษ บูรณาการทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน
ภาษาอังกฤษ เน้นความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารสื่อความหมาย โดยผสมผสานวัฒนธรรม
ไทยและตะวันตกในชีวิตประจ าวัน 
 

GELN105 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร     3(3-0-6) 
  French for Communication 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาฝรั่งเศสเพื่อใช้สื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ 
ในชีวิตประจ าวัน 
 

GELN106 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร      3(3-0-6) 
  Chinese for Communication 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาจีนเพื่อใช้สื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ  
ในชีวิตประจ าวัน 
 

GELN107 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร     3(3-0-6) 
  Japanese for Communication 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อใช้สื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ 
ในชีวิตประจ าวัน 
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GELN108 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม     3(3-0-6) 
  Vietnamese Language and Culture 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  ทักษะการอ่าน การฟังการพูด การเขียน และการใช้ภาษาเวียดนาม จากสิ่งที่พบเห็นใน
ชีวิตประจ าวัน เช่น การทักทาย การนับเลขอาชีพ ครอบครัวและอื่นๆ รวมถึงวัฒนธรรมการติดต่อสื่อสาร
กับคนเวียดนาม ความหมายและการน าไปใช้ในประโยคสนทนา  
 
GELN109  ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนเีซีย     3(3-0-6) 
 Indonesian Language and Culture 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ทักษะการอ่าน การเขียน การฟังและการพูดด้วยภาษาอินโดนีเซียพื้นฐาน รวมถึงอธิบายเรื่อง
วัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ ประเพณีของอินโดนีเซียเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจภูมิหลังของภาษาและวัฒนธรรมได้ดีย่ิงขึ้น 
 
GELN110 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหล ี     3(3-0-6) 
  Korean Language and Culture 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ฝึกทักษะพื้นฐานของภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี มรรยาทในการใช้ภาษาเกาหลี ทักษะ
การสื่อสารภาษาเกาหลีเบื้องต้นที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน วิถีชีวิตความเป็นอยู่ เทศกาล และสถานที่ที่ส าคัญ
ของประเทศเกาหลี 
 

GELN111 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 
 English Speaking and Listening Skills 

  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 พูดบอกรายละเอียดและสรุปประเด็นส าคัญ ฟังบทสนทนาและข้อความสั้นๆ  
แล้วจับใจความ ใช้ประโยคและส านวนเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว สื่อสารเรื่องที่ง่าย และเป็นกิจวัตรที่ต้องมีการ
แลก เปลี่ยนข้อมูลโดยตรงและไม่ยุ่งยากเกี่ยวกับสิ่งที่คุ้นเคยหรือท าเป็นประจ า ใช้ภาษาและโครงสร้างทาง
ไวยากรณ์ในการพูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่แตกต่างหลากหลาย  โดยใช้ภาษา น้ าเสียง กิริยาท่าทางที่
เหมาะสมตามมารยาททางสังคม และรู้ถึงวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา โดยเน้นกระบวนการทางภาษา คือ
พูด ฟัง อ่าน เขียน การสื่อสาร การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล และการฝึกปฏิบัติ ทักษะการ
สื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆ 
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GEHU100 จิตตปัญญาศึกษา      3(3-0-6) 
  Contemplative Education 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิดและหลักพื้นฐานของจิตตปัญญาศึกษา การท าความเข้าใจชีวิต การรู้จักตนเองการ
เปิดมณฑลแห่งการเรียนรู้ การรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ การฝึกความมีสต ิการใช้ความรักความเมตตาและปัญญา
ในการตระหนักรู้ถึงคุณค่าของสิ่งต่างๆ โดยปราศจากอคติ การใช้งานศิลปะ หรือดนตรี หรือกิจกรรมต่างๆ  
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาจิต การท ากิจกรรมอาสาสมัครหรือจัดท าโครงการช่วยเหลือหรือพัฒนาชุมชนเพื่อ
สร้างจิตสาธารณะ การเชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตอย่างสมดุล 
 

GEHU101 ปรัชญาชีวิต       3(3-0-6) 
  Philosophy of Life 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปรัชญา วิธีการทางปรัชญา การตั้งค าถามทางปรัชญาคุณค่าของ
ปรัชญาสาขาต่างๆ ของปรัชญา ทัศนะเกี่ยวกับชีวิตด้านศาสนา ปรัชญาและวิทยาศาสตร์ การจัดการกับ
ปัญหาชีวิตและศาสตร์แห่งการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 
 

GEHU102 ความจริงของชีวิต      3(3-0-6) 
  Meaning of Life 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ความรู้เกี่ยวกับความจริงของชีวิตการใช้ชีวิตที่ถูกต้องตามหลักศาสนาของทุกศาสนาการ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับครอบครัว สังคม เพื่อให้เกิดความสุขอย่างแท้จริง 
 

GEHU103 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน     3(3-0-6) 
  Human Behavior and Self Development 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  พฤติกรรมมนุษย์และปัจจัยพื้นฐานของพฤติกรรมองค์ประกอบของพฤติกรรมบุคลิกภาพการ
ประเมินและการพัฒนาตนเอง มนุษย์สัมพันธ์และการอยู่ร่วมกันในสังคมและการเสริมสร้างชีวิตให้เป็นสุข 
 

GEHU104 สุนทรียะของชีวิต      3(3-0-6) 
  Aesthetic of Life 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความหมายและความส าคัญของสุนทรียศาสตร์  หลักการทางสุนทรียศาสตร์และศิลปะ 
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กระบวนการสร้างสรรค์และการประเมินค่าศิลปะ ผ่านทักษะและประสบการณ์ทางการเห็น การฟังและ
การเคลื่อนไหว  เพื่อเป็นพื้นฐานการมีรสนิยมทางศิลปะและปรับใช้ในการด าเนินชีวิต 
 

GEHU105 ดนตรีนิยม       3(3-0-6) 
  Music Appreciation 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับดนตรี องค์ประกอบดนตรี ความรู้ความเข้าใจและเห็น
คุณค่าในความไพเราะของดนตรี ทั้งดนตรีไทยและดนตรีตะวันตก 
 

GEHU106 สุนทรียะทางทัศนศิลป์      3(3-0-6) 
  Visual Art Aesthetic  
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การรับรู้และประสบการณ์ทางความงาม ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติทัศนศิลป์และ
มนุษย์  ความรู้ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าความงามทางทัศนศิลป์ไทยนานาชาติและสากล 
 

GEHU107 สุนทรียะทางนาฏศิลป์ไทย     3(3-0-6) 
  Dramatics Art Appreciation in Thai 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ประวัติการฟ้อนร า ลักษณะและชนิดการแสดงระบ า ร า ฟ้อน ละครโขน วิพิธทัศนา
มหรสพ การละเล่นของหลวง เพลงพ้ืนเมืองและการแสดงพ้ืนเมือง อภิปรายเปรียบเทียบวิเคราะห์ลักษณะ
ที่นิยมว่าดีงามในด้านลีลา ท่าร า ท่วงท านองเพลง  
 

GEHU108 การใช้ห้องสมดุยุคใหม ่      3(3-0-6) 
  Using Modern Library 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับห้องสมุด และแหล่งสารสนเทศ บริการห้องสมุดยุคใหม่ ทรัพยากร
สารสนเทศและการจัดเก็บ การสืบค้นสารสนเทศ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม 
 

GEHU109 ศิลปะในชีวิตประจําวัน      3(3-0-6) 
 Art in Daily Life 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความหมายและความส าคัญของศิลปะและชีวิตประจ าวัน องค์ประกอบศิลป์หลักการ 
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ออกแบบ รสนิยม บุคลิกภาพและการแต่งกาย อาหารและการตกแต่งบ้านเรือน การสื่อสารและการ
น าเสนอน าไปสู่การปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
 
GEHU110 สุนทรียะแห่งการถ่ายภาพดิจิทัล     3(2-2-5) 
  Aesthetic of Digital Photography 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 สุนทรียะและคุณค่าทางสุนทรียะ กระบวนการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิทัล แนวคิดในการ
สร้างความหมายของภาพถ่ายดิจิทัลเพื่อน าเสนอความหมายอย่างมีศิลปะ  ทักษะเบื้องต้นในการบริหาร
จัดการภาพดิจิทัลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 
GEHU111 การวางแผนและการใช้ชีวิตกับวัยผู้สูงอายุ   3(3-0-6) 
  Planning for Life with the Elderly 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 สถานการณ์ผู้สูงอายุ คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ สุขภาวะในผู้สูงอายุ การบริบาลผู้สูงอายุ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ และการ
เกษียณการวางแผน และการตั้งเป้าหมายชีวิตเพื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ การสร้างแผนที่ชีวิต หลักการเขียน
โครงการการวางแผนชีวิตวัยผู้สูงอาย ุ
 

GEHU112 ดุลยภาพแห่งชีวิต      3(3-0-6) 
  Gesture of Balance 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความหมาย ปรัชญาและคุณค่าของดุลยภาพแห่งชีวิต การด าเนินชีวิตในแต่ละช่วงวัย 
การก าหนดเป้าหมายชีวิตเพื่อการครองตนครองคนและครองงาน การวางแผนและการตั้งเป้าหมายชีวิตใน
แต่ละช่วงวัย การปรับปรนของชีวิต และสันติสุขแห่งชีวิตตามหลักปรัชญาและศาสนา 
 

GEHU113 ศิลปกรรมสําหรับชีวิต      3(3-0-6) 
  Arts for life 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ขับร้องเพลงตามจังหวะ ท านอง และเนื้อหาของเพลงไทยสากลแต่ละประเภทและเพลง
ร าวงมาตรฐาน เล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ ออกแบบกิจกรรมนันทนาการ จัดกิจกรรมนันทนาการ 
ปฏิบัติการร าวงในเพลงมาตรฐาน ออกแบบการแสดง จัดการแสดง วิเคราะห์หลักทางสุนทรียศาสตร์ใน
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งานทัศนศิลป์ หลักการทางทัศนธาตุ หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ หลักการออกแบบป้ายนิเทศ ออกแบบ
ฉาก เวที สื่อการเรียนรู้ และแฟ้มผลงาน จัดท าผลงานทางศิลปะ น าเสนอผลงาน และวิพากษ์ผลงานศิลปะ 
 
GEHU114 สารสนเทศในยุคดิจิทัล      3(2-2-5) 

Digital Literacy 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ความหมาย และความส าคัญของพลเมืองดิจิทัล ทักษะการรู้สารสนเทศ การเข้าถึงสื่อ

และแหล่งสารสนเทศดิจิทัล การประเมินและการประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการน าเสนอ
สารสนเทศ จริยธรรมการใช้สารสนเทศในยุคดิจิทัล 
 
GESO100 มนุษย์กับสังคม       3(3-0-6) 
  Man and Society 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ประวัติความเป็นมาของสังคมและวัฒนธรรมไทย สภาพปัจจุบันในมิติต่างๆ เช่นด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง ภูมิปัญญา การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และปัญหาสังคมไทยความ
ร่วมมือ ความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตามสถานการณ์โลกในปัจจุบัน แนวทางการด าเนิน
ชีวิตที่เหมาะสมในสังคมปัจจุบัน 
 
GESO101 วิถีไทย        3(3-0-6) 
  Thai Living 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 พัฒนาการสังคมไทย วัฒนธรรมประเพณีไทย การเปลี่ยนแปลงสังคมวัฒนธรรม ปัญหา
สังคมและแนวทางแก้ไข แนวทางการด าเนินชีวิตแบบวิถีไทย 
 
GESO102 วิถีโลก        3(3-0-6) 
  Global Living 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 พัฒนาการและการสร้างสรรค์อารยธรรมของมนุษย์ วิวัฒนาการทางด้านสังคมเศรษฐกิจ
และการเมืองการปกครองของสังคมโลก การจัดระเบียบโลก สถานการณ์ ปัญหาและการแก้ไขปัญหา
สังคมโลก แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและการปรับตัวของประเทศไทยในสังคมโลก 
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GESO103 เศรษฐกิจพอเพียง      3(3-0-6) 
  Sufficiency Economy 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล   
อดุลยเดช การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและการประกอบสัมมาอาชีพ 
 
GESO104 กฎหมายสําหรับการดําเนินชีวิต     3(3-0-6) 
  Law for Living 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 กฎหมายที่จ าเป็นในการด าเนินชีวิต รัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทยกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ กฎหมายอาญา กระบวนการยุติธรรม 
 
GESO105 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน     3(3-0-6) 
  Economics in Daily Life 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิด หลัก และทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ตามแนวพระราชด าริ
และการประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตภายใต้การเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน ์
 
GESO106 ภูมิปัญญาศิลปหัตถกรรมไทย     3(3-0-6) 
  Thai Wisdoms in Handicraft 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  วิวัฒนาการและคุณค่าของภูมิปัญญาศิลปหัตถกรรมไทย การออกแบบ การผลิตผลงาน
ศิลปหัตถกรรมไทยในท้องถิ่น 
 
GESO107 ภูมิสังคมภาคเหนือตอนล่าง      3(3-0-6) 
  Geosocieties of the Lower Northern Region  
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
พัฒนาการและแนวคิดของภูมิสังคมองค์ประกอบของระบบภูมิสังคมความสัมพันธ์ระหว่างภูมิสังคมกับวิถี
ชีวิตอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง  
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GESO108 การสื่อสารเพื่อชีวิต      3(2-2-5) 
  Communication for Life 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

แนวคิด หลักการ กระบวนการสื่อสาร และวิธีการของการส่งเสริมกิจกรรม การวางแผน
การก าหนดกลยุทธ์การสื่อสาร กลุ่มเป้าหมาย ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเลือก สื่อ กลยุทธ์ในการ
ผสมผสานสื่อ การทดสอบ การประเมินผลการสื่อสาร และการวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้สื่อชนิด 
ต่างๆในปัจจุบัน 
 
GESO109 ความรู้เท่าทนัสื่อและการใชส้ารสนเทศ    3(3-0-6) 
  Media Literacy and Utilization of Information 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  ความส าคัญของสื่อและสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ลักษณะและรูปแบบ แหล่ง
และการเข้าถึง การใช้ประโยชน์จากสื่อและสารสนเทศ ความรู้เท่าทันสื่อ อิทธิผลของข่าวสารและสื่อที่มี
ต่อชีวิตประจ าวัน สังคมและวัฒนธรรมค่านิยมและความหมายที่แฟงเร้นในเนื้อหาผ่านสื่อสารมวลชน
จริยธรรมและกฎหมายลิขสิทธิ์ 
 
GESO110 พิษณุโลกศึกษา       3(3-0-6) 
  Phitsanulok Study 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ประวัติศาสตร์ ความเป็นมา สภาพสังคม เศรษฐกิจ อาชีพ รายได้ หน่วยงานและองค์กร
ที่ส าคัญของจังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประวัติศิลปิน ปราชญ์ท้องถิ่น ผู้น าและบุคคลส าคัญ
ศิลปวัฒนธรรมการแสดง อาหาร ภาษา ภูมิปัญญา โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่ส าคัญ การเรียนรู้
และเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ในชุมชน การสืบสานและอนุรักษ์ การเห็นคุณค่าและความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์
ในท้องถิ่นตนเอง 
 

GESO111 รู้ทันการเงิน       3(3-0-6) 
  Cognizant of Finances 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

การบริหารจัดการเงินในชีวิตประจ าวัน เงินฝากและดอกเบี้ยเงินฝาก เงินกู้และดอกเบี้ย
เงินกู้ ภาษีเงินได้และการลดหย่อนภาษี การประกันภัยเบื้องต้น 
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GESO112 การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย  3(2-2-5) 
 Democratic Citizenship Education 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  แนวคิดส าคัญของความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย คุณค่าความเป็นมนุษย์ใน
สังคมพหุวัฒนธรรม สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ต่อสังคม สิทธิมนุษยชนกับพัฒนาการประชาธิปไตยพลเมือง
อินเตอร์เน็ตและการรู้เท่าทันสื่อ ทักษะพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยกับการแก้ไขปัญหาและการจัดการ
ความขัดแย้ง ความกล้าหาญทางจริยธรรมสู่ความเป็นพลเมืองที่มุ่งเน้นความเป็นธรรมทางสังคม  
การเปลี่ยนแปลงและอนาคตภาพของประชาธิปไตยในสังคมไทย โครงงานเพื่อสังคมสู่การเสริมสร้างสังคม
ประชาธิปไตยเพื่อสังคมที่ยั่งยืน 
 

GESO113 จิตวิทยาทั่วไป       3(3-0-6) 
  General Psychology 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ความหมายและวิธีการทางจิตวิทยา ระบบสรีระที่มีผลต่อพฤติกรรมมนุษย์พันธุกรรมและ
สิ่งแวดล้อม ผลและวิธีการศึกษาที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน พัฒนาการของมนุษย์ การรู้สึกและการรับรู้ เชาวน์
ปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ การเรียนรู้ กระบวนการคิด การจ าและลืม การจูงใจ บุคลิกภาพและ 
การปรับตัว สุขภาพจิต พฤติกรรมทางสังคมของบุคคลและกลุ่ม 

 
GESO114  การต่อต้านทุจริต      3(3-0-6) 
  Anti-Corruption 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ความหมาย ประเภทและรูปแบบของการทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อน สถานการณ์ที่

เกี่ยวกับการทุจริต ความส าคัญของการทุจริต ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคม ประเทศชาติและสังคม
โลก สาเหตุของการทุจริต และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตความส าคัญของตนเอง
ในฐานะที่เป็นพลเมือง รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับดัชนีชี้วัดการทุจริต ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในระดับสากลและระดับประเทศ ศึกษากฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับ
อนุสัญญาการต่อต้านทุจริต ค.ศ. 2003 และศึกษาถึงการทุจริตในภาครัฐและภาคเอกชน แนวทางการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในประเทศไทยและต่างชาติ ตลอดจนศึกษาหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
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GESO115 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น    3(2-2-5) 
The King’s Philosophy for Local Development  

  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  พระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและพระบรมวงศานุวงศ์
ความหมาย หลักการ แนวคิด ความส าคัญ และเป้าหมายของหลักการทรงงาน โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ และการพัฒนาตามศาสตร์พระราชาอย่างยั่งยืน ตลอดจนถึงการลงพื้นที่ส ารวจ วิเคราะห์
ปัญหา การน้อมน าศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้ในให้การแก้ปัญหาของพื้นที่ตั้งแต่ระดับบุคคล  
องค์กรธุรกิจหรือชุมชนในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงเทคนิคการสร้างภาคี
เครือข่าย และการฝึกปฏิบัติงานโดยบูรณาการแบบองค์รวมกับทีมภาคีเครือข่าย 
 

GESO116 การคิดเชิงออกแบบระบบและนวัตกรรมสําหรับผู้ประกอบการยุคใหม ่  3(3-0-6) 
Design Thinking and Innovation for New Age Entrepreneurs 
วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการคิดเชิงออกแบบ นวัตกรรม ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการท าธุรกิจ

ของผู้ประกอบการยุคใหม่ พื้นฐานการเชื่อมโยงนวัตกรรมสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน การเข้าใจความ
ต้องการ และพฤติกรรมของลูกค้าในยุคปัจจุบัน แนวทางการสร้างธุรกิจในยุคนวัตกรรม แนวโน้มและ
สถานการณ์การท าธุรกิจด้วยนวัตกรรม และจริยธรรมของผู้ประกอบการยุคใหม่ 

 

GESC100 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน     3(3-0-6) 
  Science in Daily Life 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ปรัชญาและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ พัฒนาการ
และความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบัน พลังงาน ภาวะโลกร้อน เคมีในชีวิตประจ าวัน 
และการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

GESC101 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม      3(3-0-6) 
  Life and Environment  
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

พื้นฐานของชีวิตและสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ 
ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ ปัญหาสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
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GESC102 การคิดและการตัดสินใจ      3(3-0-6) 
  Thinking and Decision Making 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

กระบวนการคิดของมนุษย์ เทคนิควิธีการคิดแบบต่างๆ การใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
การใช้ข้อมูลและข้อเท็จจริงส าหรับการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 
 

GESC103 สถิติในชีวิตประจําวัน      3(3-0-6) 
  Statistics in Daily Life 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ความหมายและความส าคัญของสถิติ สถิติที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน การท าบัญชีครัวเรือน
เบื้องต้น การน าเสนอข้อมูล การวิเคราะห์แนวโน้มและการพยากรณ์ การค านวณอัตราดอกเบี้ยและเบี้ย
ประกันภัย 
 

GESC104 สุขภาพจิตในชีวิตประจําวัน     3(3-0-6) 
  Mental Health in Daily Life 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  ความหมายและความส าคัญของสุขภาพจิต ปัญหาสุขภาพจิตและการป้องกันแก้ไข
ทฤษฎีบุคลิกภาพ ความผิดปกติด้านจิตใจความเบี่ยงเบนทางเพศ จิตเวชฉุกเฉินและการส่งเสริมสุขภาพจิต 
 

GESC105 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต     3(2-2-5) 
  Information Technology for Life 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการสื่อสารสืบค้นแสวงหา 
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตประจ าวันและการท างานในอนาคตกฎหมายและจริยธรรมในการใช้ 
สารสนเทศและการประยุกต์ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

GESC106 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  3(3-0-6) 
  Technology and Innovation for Sustainable Development 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  ความหมาย แนวคิด และบทบาทของเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อการสร้างสรรค์ที่ยั่งยืน 
และผลกระทบต่อสังคมและความเป็นมนุษย์ รวมถึงนโยบาย กลยุทธ์ เครื่องมือส าหรับการสังเคราะห์และ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในสังคมฐานความรู้โดยบริหารจัดการภายใต้จริยธรรมที่ดี 
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GESC107 พลังงานกับชีวิต       3(3-0-6) 
  Energy and Life 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
  พลังงานในชีวิตประจ าวัน ความส าคัญต่อของพลังงานต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และ 
ความมั่นคงของชาติ พลังงานที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศชาติและสิ่งแวดล้อมการใช้พลังงานให้มี
ประสิทธิภาพ และการอนุรักษ์พลังงาน 
 

GESC108 อาหารอาเซียน       3(3-0-6) 
  ASEAN Foods 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

คุณลักษณะอาหารอาเซียน ความแตกต่างของวัฒนธรรมการบริโภคในกลุ่มประเทศ
อาเซียน วัตถุดิบวิธีการผลิตอาหารและมาตรฐานของแต่ละประเทศ 
 

GESC109 ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาท้องถิ่น    3(3-0-6) 
  Value-added ProductsfromLocal Wisdoms 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  ความส าคัญและที่มาของภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคเหนือตอนล่าง ความสัมพันธ์ระหว่าง 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคเหนือตอนล่างทั้งที่เป็นอาหาร ไม่ใช่
อาหาร สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ รวมทั้งการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
และการประยุกต์ใช ้
 

GESC110 พืชในชีวิตประจําวัน      3(0-0-6) 
 Plants in Daily Life 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ความส าคัญของพืชที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์จากพืชใน
ชีวิตประจ าวัน  ส่วนของพืชที่น ามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันในด้านพืชอาหาร  พืชสมุนไพร 
พืชเครื่องดื่ม เครื่องนุ่งห่มและสิ่งก่อสร้าง เครื่องส าอางและอื่นๆ 
 

GESC111 การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน    3(3-0-6) 
  Household Solid Waste Management 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ระบบการจัดการขยะมูลฝอย การก าจัด 
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ขยะมูลฝอยที่ใช้ในปัจจุบัน การใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย ขยะของเสียที่เป็นอันตรายและการจัดการ 

และการประยุกต์ความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในครัวเรือน 
 

GESC112 การใช้พลังงานอย่างยั่งยืน     3(3-0-6) 
  Sustainable Energy 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  แหล่งก าเนิดของพลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อน ผลกระทบของการผลิตพลังงาน
ต่อสภาวะแวดล้อม การวิเคราะห์ต้นทุนค่าพลังงาน เทคโนโลยีพลังงานทดแทนในปัจจุบัน เทคโนโลยีไฟฟ้า
จากพลังงานทดแทน ประสิทธิภาพพลังงานและการจัดการพลังงานในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม 
 

GESS100 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ     3(2-2-5) 
  Exercises for Health 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการ วิธีการ ความส าคัญของการออกก าลังกาย มนุษย์กับการออกก าลังกาย 
ความต้องการการออกก าลังกายในแต่ละวัย การดูแลสมรรถภาพร่างกาย ฝึกปฏิบัติการออกก าลังกายโดย
เลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับเพศ วัย และสภาพร่างกาย 
 

GESS101 นันทนาการเพื่อชีวิต      3(2-2-5) 
  Recreation for Life  
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ประวัติ ความหมาย ความส าคัญ ประโยชน์ของกิจกรรมนันทนาการ ความต้องการ
นันทนาการในวัยต่างๆ ขอบข่ายและประเภทกิจกรรมนันทนาการ หลักและวิธีการจัดนันทนาการ การน า
กิจกรรมนันทนาการไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

GESS102 สุขภาพเพื่อชีวิต       3(3-0-6) 
  Health for Life 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การดูแลรักษา และพัฒนาสุขภาพ สุขภาพส่วนบุคคล การป้องกันอุบัติเหตุ และการปฐม 
พยาบาลเบ้ืองต้น สถานการณ์โรคและการป้องกัน การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 
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GESS103 งานช่างในชีวิตประจําวัน      3(2-2-5) 
  Handiworks in Daily Life  
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ลักษณะงานช่างในชีวิตประจ าวัน การใช้และการบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้  
ในบ้าน การซ่อมแซมอุปกรณ์และของใช้ในบ้านให้สามารถใช้งานได้เบื้องต้นตามมาตรฐานความปลอดภัย
และหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานงานช่าง 
 

GESS104 งานเกษตรในชีวิตประจําวัน     3(2-2-5) 
  Agriculture in Daily Life 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 งานเกษตรเบื้องต้น การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การถนอมผลผลิตทางการเกษตร  
การจัดการองค์ความรู้เกษตรเพื่อใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวัน 
 

GESS105 ครอบครัวในมิติแห่งศาสตร์และศิลป์    3(3-0-6) 
  Family Dimension of Science and Art 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ครอบครัวและปัจจัยที่เอื้อต่อความสัมพันธ์ในครอบครัว การวิเคราะห์และคลี่คลาย
ปัญหาครอบครัว การจัดการทรัพยากรครอบครัว บ้านและที่อยู่อาศัย อาหารและโภชนาการ เสื้อผ้า 
การแต่งกายและศิลปะในการด ารงชีวิต 
 

GESS106 การสร้างแรงบันดาลใจในงานศิลปะ    3(3-0-6) 
  Creation Inspiration in Artworks 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  ประวัติศาสตร์ศิลปะ การสร้างแรงจูงใจ แรงบันดาลใจทั้งภายในและภายนอกจนเกิด 
การขับเคลื่อนความคิดและกระท าที่พึ่งประสงค์ เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จได้ตามที่ต้องการ การออกแบบสร้าง  
สรรค์ผลิตภัณฑ์จากแรงบันดาลใจ ฝึกปฏิบัติการออกแบบให้เกิดทักษะ โดยอาศัยหลักการออกแบบ 
 

GESS107 วิถีสุขภาพ       3(3-0-6) 
  Healthy Life 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  การดูแลสุขภาพ โภชนาการ เพศศึกษาและอนามัยเจริญพันธ์ สุขภาพจิต พฤติกรรม
สุขภาพ การตรวจสอบสุขภาพเบ้ืองต้นด้วยตนเอง การใช้ยาที่ถูกต้องการเลือกใช้สมุนไพรในชีวิตประจ าวัน 
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และการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้องกับการมีสุขภาพดี 
 
GESS108 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ   3(2-2-5) 
 21st Century Skills for Living and Occupations 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับทักษะ 5cs ทักษะการคิด ทักษะการคิดแบบองค์
รวม ทักษะดิจิทัล โดยบูรณาการการประยุกต์เพื่อพัฒนาทักษะที่ส าคัญต่อการด าเนินชีวิต และการ
ประกอบอาชีพ อย่างมีคุณภาพตามการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นและการใช้งานเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการศึกษา และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้ เอกลักษณ์และคุณภาพชีวิตในการ
ใชง้านเทคโนโลยีดิจิทัล การสร้างสรรค์และนวัตกรรม การใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัล ที่จะสนับสนุน
การสอนและการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ การติดต่อสื่อสารและการประสานงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

GESS109 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ     3(2-2-5) 
 Health Promotion and Care  
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิดและทฤษฎี เกี่ยวกับการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ  สืบค้น วิเคราะห์ สรุปการ
สร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ ความส าคัญของกีฬาและนันทนาการ และนโยบายสาธารณะเพื่อการส่งเสริม
สุขภาพ การออกแบบและจัดกิจกรรมการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะทางกาย จิต สังคมและปัญญา  
การออกแบบกีฬาและนันทนาการในการจัดการเรียนรู้ ความพร้อมในสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะในด้านที่
ส าคัญ 
 

HU101  ศิลปะการถ่ายทอด      2(2-0-4) 
  The Arts of Knowledge Impartment   
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการแสดงออกทางพัฒนาการและการเรียนรู้ การคัดเลือกเนื้อหา
และเทคนิคการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์ การประเมินพัฒนาการผลการเรียนรู้ 
คุณลักษณะของผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์ การใช้ภาษาและสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู ้
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HU102  ศิลปะการบริการ       2(1-2-3) 
  The Arts of Services 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  ศิลปะในการสื่อสารและการสื่อความหมาย บุคลิกภาพ มารยาท การปฏิบัติตนของ 
นักบริการที่ดี ตลอดจนการศึกษาพฤติกรรมของผู้รับบริการ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานบริการในสายงาน
ประเภทต่าง ๆ ความรู้เรื่องท้องถิ่นของจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัยและจังหวัดใกล้เคียง โดยมีการฝึกปฏิบัติ
ภาคสนาม 
 
THAI111 การฟังและการพูดเพื่อสัมฤทธิผล     3(2-2-5) 
  Listening and Speaking for Achievement 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  หลักวาทวิทยาเบื้องต้น ทฤษฎีการฟังและการพูด การพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยการ
ฟังและการพูด ฝึกการพูดในโอกาสต่าง ๆ ฝึกฟังจากสื่อประเภทต่าง ๆ แล้วถ่ายทอดสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 

THAI121 พัฒนาการอ่าน       3(2-2-5) 
  Reading Development 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการอ่าน องค์ประกอบของการอ่าน หลักเกณฑ์และกระบวนการใน
การอ่านและการอ่านในใจ ฝึกอ่านออกเสียงและอ่านในใจตามกลวิธีพัฒนาการอ่านเบื้องต้น และการอ่าน
ระดับสูง ฝึกอ่านบทอ่านในสื่อประเภทต่าง ๆ และเขียนบทปริทัศน์หนังสือหรือบทแนะน าหนังสือ 
 
THAI231 พัฒนาการเขียน       3(2-2-5) 
  Writing Development 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  ความรู้พื้นฐานที่ เกี่ ยวกับงานเขียน รูปแบบและกลวิธีการเขียน หลัก เกณฑ์ 
การเขียน การใช้ค า การผูกประโยคและโวหาร การใช้ย่อหน้า การวางโครงเรื่อง การเตรียมสาระในการ
เขียน ฝึกเขียนงานเชิงสร้างสรรค์ 
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THAI241 วรรณกรรมปัจจุบัน      3(3-0-6) 
  Contemporary Literary Works 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  พัฒนาการวรรณกรรมปัจจุบัน ศึกษารูปแบบ เนื้อหา แนวคิด องค์ประกอบของ
วรรณกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสังคม แนวการอ่านและวิเคราะห์วรรณกรรมปัจจุบัน 
 
THAI242 วรรณกรรมเอกของไทย      3(3-0-6) 
  Prominent Thai Literature 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  วรรณกรรมเอกที่ได้รับการยกย่องตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงสมัยรัตนโกสินทร์ โดยเน้น
การศึกษารูปแบบ เนื้อหา และคุณค่า 
 
THAI245 วรรณคดีไทย       3(3-0-6) 
  Thai Literature 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  ประเภท รูปแบบ ภาษา เนื้อหา แนวคิดและคุณค่าของวรรณคดีไทยวรรณคดีสมัยสุโขทยั
ถึงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่ 6 ลักษณะเฉพาะของวรรณคดีไทยแต่ละสมัย ความสัมพันธ์ระหว่าง 
วรรณคดีไทยกับสังคม 
 
THAI153 หลักการอ่านและการเขียนคําไทย     3(3-0-6) 
  Reading and Writing in Thai 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักเกณฑ์การอ่านการเขียนค าไทย เก็บรวบรวมค าที่ใช้ในปัจจุบันที่อ่านและเขียนผิดไป
จากกฎเกณฑ์ วิเคราะห์ อภิปราย สรุปสาเหตุที่ท าให้อ่านและเขียนผิด 
 
THAI155 ภาษาศาสตร์ภาษาไทย      3(3-0-6) 
  Thai Linguistics 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาและภาษาศาสตร์ ระบบเสียง ระบบค า ระบบกลุ่มค า และ
ระบบไวยากรณ์ในภาษาไทย การวิเคราะห์ภาษาไทยตามทฤษฎีภาษาศาสตร์ 
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THAI156 หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย     3(3-0-6) 
  Thai Grammar and Usage 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  ลักษณะและหลักเกณฑ์ของภาษาไทยด้านเสียง ค า วลี ประโยค การใช้ค า และ
ความหมายของค า ระดับภาษา  
 
THAI357 ภาษากับการคิดสร้างสรรค์     3(2-2-5) 
  Language and Creative Thinking 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  ความสัมพันธ์ของภาษากับการคิด ความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
กระบวนการคิดและการใช้เหตุผล ฝึกใช้ความคิดสร้างสรรค์ 
 
THAI244 วิถีไทยในวรรณกรรม      3(3-0-6) 
  Thai Way of Life in Thai Literary Works 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  ความเชื่อ ค่านิยม ภูมิปัญญา โลกทัศน์และการด าเนินชีวิตที่ปรากฏในวรรณกรรม           
ยุคต่าง ๆ  บริบทการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตไทย 
 
THAI264 ภาษากับสังคมและวัฒนธรรม     3(3-0-6) 
  Language, Society and Culture 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสังคม อิทธิพลของสภาพสังคมที่มีต่อภาษาและ
วรรณกรรม ซึ่งสะท้อนเอกลักษณ์ ภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย 
 
THAI493 การวิจัยทางภาษาไทย      3(2-2-5) 
  Research on the Thai Language 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  วิธีและรูปแบบการวิจัยทางภาษาไทย การก าหนดวัตถุประสงค์และกรอบความคิด  
การเลือกหัวข้อ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบต่าง ๆ การจ าแนกวิเคราะห์ การตีความข้อความ การเขียน
เค้าโครงและการเขียนรายงานวิจัย 
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THAI496 สัมมนาภาษาไทย      3(2-2-5) 
  Thai Seminar  
  วิชาบังคับกอ่น : ไม่มี 
  ค้นคว้า วิเคราะห์และสังเคราะห์การใช้ภาษาไทย วรรณคดีไทย คติชน ภาษาศาสตร์  
และการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และน าเสนอในเวทีสัมมนา 
 

THAI123 ศิลปะการอ่านและการเขียนกวีนิพนธ์ไทย    3(2-2-5) 
  The Art of Reading and Writing Thai Poetry 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  หลักเกณฑ์ กลวิธี และขนบทางวรรณศิลป์ของกวีนิพนธ์ไทย ฝึกการอ่านและการเขียน 
กวีนิพนธ์ไทย 
 

THAI212 การฟังและการพูดเพื่อใช้ในงานธุรกิจ    3(2-2-5) 
  Listening and Speaking for Business Communication  
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  ทฤษฎีการสื่อสารด้านการฟังการพูดที่ใช้ในงานธุรกิจฝึกทักษะการฟังและการ พูดที่ใช้ใน
งานธุรกิจ เช่นการฟังเพ่ือจับประเด็นส าคัญ ฟังเพื่อแยกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นและอารมณ์ความรู้สึกฟังเพ่ือ
หาเหตุผลโต้แย้ง หรือคล้อยตาม ฟังเพื่อความคิดสร้างสรรค์ ฝึกการพูดเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น
การพูด รายงานในที่ประชุม การพูดโน้มน้าวใจ การพูดวิงวอนหรือต่อรองเพื่อขอความเห็นใ จเพื่อ
ประสิทธิภาพทางการสื่อสารทางธุรกิจ 
 

THAI213 การใช้ภาษาไทยเพื่อเป็นผู้ประกาศ    3(2-2-5) 
  Thai for Announcers  
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  การใช้ภาษาไทยในงานสื่อสารมวลชนร่วมสมัย หลักการเป็นผู้ประกาศและคุณสมบัติของ
ผู้ประกาศ บุคลิกภาพของผู้ประกาศ การเขียนเนื้อหาส าหรับด าเนินรายการประเภทต่าง ๆ ทั้งในสื่อวิทยุ
โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์  ฝึกปฏิบัติการเป็นผู้ประกาศ 
 

THAI214 เทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม    3(2-2-5) 
  Techniques for Training and Conference Preparation 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  การส ารวจความต้องการ ขั้นตอน ประเภท การตั้งวัตถุประสงค์ เทคนิควิธีการ เครื่องมือ 
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ที่ใช้ในการฝึกอบรม วิธีการจัดโปรแกรมค านวณค่าใช้จ่าย การประเมินผลและปัญหาในการฝึกอบรมและ
การประชุม ปฏิบัติการฝึกอบรมและประชุม   
 

THAI232 การบันทึกและสรุปความ               3(2-2-5)  
  Note-Taking and Summarizing   
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  หลักเกณฑ์และวิธีการเขียนบันทึก การสรุปความ รูปแบบและวิธีการเขียนรายงาน 
การประชุมฝึกการเก็บความ ย่อความ สรุปความจากการฟังและการอ่านน าเสนอในรูปแบบการพูดและการ
เขียน 
 

THAI233 การเขียนสร้างสรรค์      3(2-2-5) 
  Creative Writing 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  ลักษณะงานเขียนสร้างสรรค์ หลักและกลวิธีการเขียนสร้างสร้างสรรค์ การเรียบเรียง
ถ้อยค า รูปแบบ และแนวคิด ฝึกเขียนผลงานสร้างสรรค์ทั้งสารคดีและบันเทิงคดี 
 

THAI262 คําและสํานวนไทย      3(3-0-6)  
  Words and Idioms in Thai  
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  ลักษณะที่มาและความหมายของถ้อยค า ส านวน โวหาร ค าพังเพย ภาษิตของไทยและ
ท้องถิ่น  
 
THAI274 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการนําเสนอผลงานภาษาไทย  3(2-2-5) 
  Information Technology forPresentation of Thai    
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการน าเสนอผลงานทางภาษาไทยโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การจัดเตรียมข้อมูล การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อน าเสนอผลงานทางภาษาไทยได้อย่าง
สร้างสรรค์ 
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THAI275 การใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน     3(3-0-6) 
  Contemporary Thai Usage 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  สถานภาพการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน วิเคราะห์สถานการณ์การใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน 
และเสนอแนะแนวทางการใช้ภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพ 
 

THAI322 การอ่านตีความ       3(2-2-5) 
  Reading for Interpretation 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  ความหมาย หลักการและกระบวนการอ่านตีความ การตีความบทอ่านประเภทต่าง ๆ  
ในชีวิตประจ าวันและบทอ่านในแบบเรียน แนวทางการอ่านตีความร่วมสมัยในการอ่านวรรณกรรม   
ฝึกอ่านตีความและถ่ายทอดความคิดผ่านการเขียนและการพูด 
 

THAI324 การอ่านเชิงวิเคราะห์วิจารณ์     3(2-2-5) 
  Analytical and Critical Reading 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  ความหมาย หลักการและกระบวนการอ่านวิเคราะห์วิจารณ์ การวิเคราะห์วิจารณ์ข่าว 
สารคดี บันเทิงคดี และกวีนิพนธ์ ฝึกอ่านวิเคราะห์และวิจารณ์บทอ่านประเภทต่าง ๆ การเขียนถ่ายทอด 
ความคิดในเชิงวิชาการ   
 

THAI332  การเขียนเอกสารสํานักงาน        3(2-2-5) 
  Writing Office Documents 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ภาษาในการเขียนเอกสารส านักงาน การเขียนหนังสือ
ราชการ และเอกสารเพ่ือกิจธุระต่าง ๆ    
 
THAI333 การเขียนเชิงวชิาการ       3(2-2-5) 
  Academic  Writing 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  รูปแบบและหลักการเขียนเชิงวิชาการ การใช้ภาษาวิชาการ ฝึกปฏิบัติการเขียน              
เชิงวิชาการรูปแบบต่าง ๆ  และน าเสนอผลงานวิชาการได้   
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THAI334     การเขียนเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 3(2-2-5) 
  Writing for Advertisement and Public Relation  
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  ลักษณะของสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ หลักการเขียนโฆษณาและประชาสัมพันธ์  ฝึก
การเขียนเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ที่ใช้กับสื่อต่าง ๆ  
 

THAI335    การเขียนข่าว              3(2-2-5) 
  News Writing        
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  รูปแบบและหลักการเขียนข่าว ประเภทและความส าคัญของข่าว บทบาท หน้าที่ของ
ผู้สื่อข่าว หลักการและวิธีสื่อข่าวขั้นพื้นฐาน การประเมินคุณค่าข่าว การเขียนข่าว ศึกษาวิเคราะห์ด้าน
เนื้อหา วิธีการน าเสนอ และการใช้ภาษา 
 

THAI378 การอ่านเพื่องานธุรกิจ        3(2-2-5)  
  Reading for Business       
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  หลักการอ่าน การอ่านจับใจความ สังเขปความ สรุปความ และขยายความ งานเขียน 
ประเภทต่างๆ ที่มีสาระทางธุรกิจ   
 

THAI379 การถ่ายทอดความรู้ทางภาษาไทย    3(2-2-5)                                    
  Knowledge Transfer in the Thai Language 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
  กระบวนการถ่ายทอดความรู้ภาษาไทย  การเขียนแผนถ่ายทอดความรู้ สื่อและกิจกรรม
ส าหรับการเรียนรู้ภาษาไทย ฝึกปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้ภาษาไทย 
 
THAI474 การเขียนบทวทิยุและโทรทศัน์         3(2-2-5)  
  Radio and Television Script Writing       
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานวิทยุและโทรทัศน์ด้านการออกอากาศ ศึกษาบท วิทยุและ
โทรทัศน์  การเขียนบทและเสนอผลงานเพื่อออกอากาศ  
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THAI141 วรรณกรรมศึกษา 3(3-0-6) 
 Study of Literary Works 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวรรณกรรม การเปลี่ยนแปลงด้านรูปแบบ เนื้อหา แนวคิด และ
คุณค่าวรรณกรรมต่อสังคม 
 
THAI243 วรรณกรรมการท่องเที่ยว      3(3-0-6) 
  Tourism Literary Works 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  ความหมาย  เนื้อหา ขนบ และลักษณะเด่นของวรรณกรรมการท่องเที่ยว ตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งการประยุกต์ความรู้ทางวรรณกรรมเพื่อสื่อความหมายในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 
THAI246 วรรณกรรมท้องถิ่นพิษณุโลก     3(3-0-6) 
  Folk Literary Works of Phitsanulok  
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  รูปแบบ ภาษา เนื้อหา และคุณค่าของวรรณกรรมท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลกทั้งที่เป็น 
ลายลักษณ์และมุขปาฐะ 
 
THAI343 วรรณกรรมวิจารณ์      3(3-0-6) 
  Literary Works Criticism 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  พัฒนาการของการวิจารณ์วรรณกรรม ทฤษฎีการวิจารณ์วรรณกรรม แนวการวิจารณ์
วรรณกรรมร่วมสมัย การพัฒนาทักษะพื้นฐานในการวิจารณ์วรรณกรรม การเขียนบทวิจารณ์วรรณกรรม
ในลักษณะต่าง ๆ ลงในสื่อร่วมสมัย 
 
THAI344 วรรณกรรมคําสอน      3(3-0-6) 
  Didactic Literary Works 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  รูปแบบ เนื้อหา แนวคิด และคุณค่าของวรรณกรรมค าสอน ตั้งแต่สมัยสโุขทัยถึงปัจจุบัน   
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THAI345  วรรณกรรมอาเซียน      3(3-0-6) 
  ASEAN Literary Works 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  ลักษณะร่วมและลักษณะเฉพาะของวรรณกรรมอาเซียนร่วมสมัย รูปแบบ เนื้อหา คุณค่า 
และความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมอาเซียนกับบริบททางสังคมวัฒนธรรมอาเซียน 
 
THAI346 วรรณกรรมไทยสําหรับเด็ก     3(2-2-5) 
  Thai Literary Works for Children  
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  ลักษณะ รูปแบบ เนื้อหา และการวิเคราะห์วรรณกรรมส าหรับเด็ก กลวิธีการสร้างสรรค์
และการผลิตนวัตกรรมส าหรับเด็ก  
 
THAI256 ภาษาไทยสําหรับชาวต่างชาติ     3(2-2-5) 
  The Thai Language for Foreigners  
  วิชาบังคับก่อน :ไม่มี 
  ความรู้ทางภาษาไทยที่จ าเป็นส าหรับชาวต่างชาติ การเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรมการใช้
ภาษาไทย ฝึกสอนทักษะการใช้ภาษาไทยให้ชาวต่างชาต ิ
 
THAI257 ภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์สังคม    3(3-0-6) 

TheThai language according to Sociolinguistics 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  แนวคิดเกี่ยวกับภาษากับสังคม การใช้ภาษาในบริบทสังคม การแปรภาษาตามปัจจัยทาง
สังคม วิธภาษาต่างๆ ได้แก่ ภาษาย่อยตามสังคม ท าเนียบภาษา และวัจนลีลา 
 
THAI258 วิวัฒนาการอักษรไทย      3(3-0-6) 
  Evolution of Thai Alphabet 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  อักษรไทยสมัยสุโขทัยถึงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4 เน้นศึกษาจากจารึกในด้านความ
เป็นมา อักขรวิธี รูปแบบ ภาษา เนื้อหาและคุณค่า 
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THAI352 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย     3(3-0-6) 
  Foreign Languages in Thai  
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับค ายืมภาษาต่างประเทศ หลักการยืมค า อิทธิพลจากค ายืม            
หลักสังเกตค ายืมและประมวลค ายืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 
 
THAI356 ภาษาไทยถิ่น       3(3-0-6) 
  Thai Dialects 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษาถิ่นตระกูลไท ความแตกต่างของภาษาไทยถิ่นในด้านระบบ
เสียง ค า และความหมาย ภาษาถิ่นกับวิถีชีวิตของคนไทย  
 
THAI358 วิวัฒนาการของแบบเรียนภาษาไทย    3(3-0-6) 
  Development of Thai Textbooks 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  ลักษณะเนื้อหา และความเปลี่ยนแปลงในแบบเรียนภาษาไทยตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึง
ปัจจุบัน 
 
THAI359 ภาษาไทยในสื่อสมัยใหม ่      3(3-0-6) 
  The Thai language in ModernMedia 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  ลักษณะของภาษาไทยในสื่อสมัยใหม่ หน้าที่ในการสื่อสาร แนวคิดในการวิเคราะห์ภาษา
ในสื่อสมัยใหม่   
 
THAI261  คีตวรรณกรรม       3(3-0-6) 
  Lyrics in Literary works 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  ประเภท เนื้อหา กลวิธีการประพันธ์ และคุณค่าของคีตวรรณกรรมไทย ศึกษ า
ความสัมพันธ์ระหว่างคีตศิลป์กับวรรณศิลป ์
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THAI263  ภาษาถิ่น เพลงพื้นบ้าน และนิทานพื้นบ้าน   3(3-0-6) 
  Dialects, Folksongs and Folktales 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  หลักในการศึกษาภาษาถิ่น ลักษณะของภาษาไทยถิ่นต่างๆ วิเคราะห์บทเพลงและนิทาน
พื้นบ้านไทย ด้านรูปแบบ เนื้อหา และการแสดงความคิดต่อสังคม บทบาทของภาษาถิ่น เพลงพื้นบ้านและ
นิทานพ้ืนบ้านต่อสังคมและการศึกษาวรรณกรรม  
 
THAI265 คติชนวิทยา       3(3-0-6) 
  Folklore  
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  ความส าคัญและคุณค่าของคติชนวิทยา ระเบียบวิธีการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และ
ถ่ายทอดข้อมูล ความสัมพันธ์ระหว่างคติชนวิทยากับศาสตร์แขนงอื่นๆ  
 
THAI361 กระบวนทัศน์วัฒนธรรมท้องถิ่น     3(2-2-5) 
  Paradigm of local culture 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  แนวคิดและทฤษฎีในการศึกษาวัฒนธรรม  กระบวนทัศน์ในพิธีกรรมต่าง ๆ ของท้องถิ่น  
การด ารงอยู่  การสืบทอดและพลวัตทางวัฒนธรรม 
 

THAI362 เทพปกรณัมสมัยใหม่      3(3-0-6) 
  Modern Mythology 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  ความหมาย เนื้อหา และแนวทางการศึกษาเทพปกรณัม สาระส าคัญของเทพปกรณัมที่
ส่งต่อมาจนถึงปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของเทพปกรณัมในอดีตมาสู่สื่อสมัยใหม่   
 

THAI391 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย    2(90) 
  Preparation for Professional Experience in Thai  
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 เตรียมความพร้อมก่อนออกไปฝึกงานในหน่วยงานภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจหรือราชการ
โดยน าความรู้ทางด้านภาษาไทยทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้ศึกษาไปใช้ในสถานการณ์จริง 
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THAI392  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย    5(450) 
  Field Professional Experience in Thai 
  วิชาบังคับก่อน : THAI391 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย  
  ฝึกงานในหน่วยงานภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจหรือราชการ โดยน าความรู้ทางด้าน
ภาษาไทยทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้ศึกษาไปใช้ในสถานการณ์จริง 
 

THAI498  เตรียมสหกิจศึกษาภาษาไทย     1(45) 
  Co-operative Education Preparation in Thai   
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการโดยให้มีองค์
ความรู้ในเรื่องหลักการและแนวคิดของสหกิจศึกษา กระบวนการและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสห
กิจศึกษา 
 

THAI499  สหกิจศึกษาภาษาไทย      6(--) 
  Co-operative Education in Thai 
  วิชาบังคับก่อน : THAI498 เตรียมสหกิจศึกษาภาษาไทย  
  ฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานภาคเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ โดยน าความรู้ทางด้านภาษาไทย
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้ศึกษาไปใช้ในสถานประกอบการ 
 

3.2 ชื่อ-สกุล ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและปีที่สําเร็จการศึกษาอาจารย์
ประจําหลักสูตร 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
ตําแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิสาขาวชิา สถาบันการศึกษา 

ปีที่สําเร็จการศึกษา 
ผลงานทาง
วิชาการ 

1 สุชาดา  เจียพงษ์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

 

อ.ด.(ภาษาไทย)  
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553 
ศศ.ม.(ภาษาศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2547 
ศศ.บ.(ภาษาไทย)  
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2542 

ภาคผนวก ง 

2 วาสินี  มีเครือเอี่ยม อาจารย ์
 

ปร.ด.(ภาษาไทย)  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2560 
ศศ.ม.(ภาษาศาสตร์) 

ภาคผนวก ง 
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ที ่ ชื่อ-สกุล 
ตําแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิสาขาวชิา สถาบันการศึกษา 

ปีที่สําเร็จการศึกษา 
ผลงานทาง
วิชาการ 

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545 
ศศ.บ.(ภาษาไทย)  
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2540 

3 ปฐมพงษ์  สุขเล็ก อาจารย ์ ศศ.ด.(ภาษาไทย) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2561 
ศศ.ม.(ภาษาไทย)  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2555 
ศศ.บ.(ภาษาไทย)  
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548 

ภาคผนวก ง 

4 ภัครพล  แสงเงิน อาจารย ์ ศศ.ม.(วรรณคดีไทย) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2557 
ศศ.บ.(ภาษาไทย) (เกียรตินิยมอันดับ 1) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2554 

ภาคผนวก ง 

5 ธีรพัฒน์  พูลทอง อาจารย ์ ศศ.ม.(วรรณคดีไทย)  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2557 
ศศ.บ.(ภาษาไทย)   
มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา, 2554 

ภาคผนวก ง 

 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)  
 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียนประกอบด้วยการฝึกทักษะการเขียนภาษาไทย
การใช้คอมพิวเตอร์ การประชาสัมพันธ์ การฝึกงานธุรการในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยการฝึกมารยาท
และการฝึกใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ าวันโดยมีอาจารย์ดูแลรับผิดชอบเป็นเวลา 90ชั่วโมง 
 การปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการต่าง ๆ ในพิษณุโลกหรือใกล้เคียง
มีพี่เลี้ยงในหน่วยงานและอาจารย์นิเทศดูแลเป็นเวลา 450 ชั่วโมง สถานที่ฝึกเช่นสถานีโทรทัศน์ช่อง11
อบจ.พิษณุโลก กองบิน 46 ศาลากลาง ประชาสัมพันธ์จังหวัดและสถานประกอบการอ่ืน ๆ 
 4.1มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
 4.1.1 มีทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน มีประสบการณ์ตรงในการฝึก
ประสบการณ์ในหน่วยงานของมหาวิทยาลัย 
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 4.1.2 มีทักษะการปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการต่างๆ ทั้งของ
ภาครัฐและเอกชน 
 4.2 ช่วงเวลา 
 4.2.1 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ของแผนการเรียนชั้นปี
ที่ 4 
 4.2.2 การปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ทั้งของภาครัฐและเอกชน 
ในภาคการศึกษาที่ 2 ของแผนการเรียนชั้นปีที่ 4 
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  :   จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
 
5. ข้อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  

5.1 คําอธิบายโดยย่อ  
การท าโครงร่างและรายงานการวิจัยต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับภาษา วรรณกรรม คติชนวิทยา หรือ

การบูรณาการในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง มีการน าเสนอโครงร่างงานวิจัยต่ออาจารย์กรรมการตามรูปแบบและ
ระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
นักศึกษามีคุณธรรมและจรรยาบรรณนักวิจั ยที่ดี มีความรอบรู้ เกี่ยวกับประเด็นด้าน

ภาษาไทยวรรณกรรม คติชนวิทยา หรือบูรณาการความรู้กับศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ตลอดจนสามารถใช้ภาษาในการน าเสนอผลงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อสาธารณะหรือ
ระดับชาติได้อย่างสร้างสรรค์ 
        5.3 ช่วงเวลา  :  ภาคการศึกษาที ่2 ของชั้นปีที่ 3 

5.4 จํานวนหน่วยกิต  :  ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
5.5 การเตรียมการ  

มีการบรรยายในรายวิชาให้นักศึกษาในหัวข้อการวิจัยทางด้านภาษา ภาษาศาสตร์ 
วรรณกรรม คติชนวิทยา และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทางภาษาไทย รูปแบบ กระบวนการ โดยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบประจ ารายวิชา และหรือวิทยากรภายนอก มีอาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน าการด าเนิน
โครงการ 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงร่างหรือรายงานการวิจัย และประเมินผลจาก

รายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยโครงงานวิจัยดังกล่าวต้องผ่านการ
น าเสนอต่อกรรมการผู้ประเมินไม่ต่ ากว่า 2 ใน 3 คน 
 



(มคอ.2) หน้า 68 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุงพุทธศักราช2565 
 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

มีคุณธรรม จรยิธรรม อ่อนน้อมถ่อมตน 
 มีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

มีการส่งเสริมและสอดแทรกในทุกรายวิชาเพื่อให้
นักศึกษาตระหนักในคุณธรรม จริยธรรมที่ส าคัญ
ต่อการพัฒนาตนเองและการพัฒนาสังคม 

มีความรอบรู้ทางวิชาภาษาไทยและศาสตร์ทีเ่กี่ยวข้องทั้ง
ทฤษฎี 
และปฏิบัติ มีทักษะในการสื่อสารด้วยภาษาไทย  

ในรายวิชาของหลักสูตรมีการเชื่อมโยงระหว่าง
ภาคทฤษฎีที่น าไปสู่การปฏิบัติได้ เช่น มีการใช้
แบบฝึกปฏิบัติ การใช้การสอนแบบโครงการและ
กรณีศึกษา ตลอดจนน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
การสื่อสารหรอืน าเสนอหน้าห้องเรียน 

3) มีความรู้ทันสมัย ใฝ่รู้ และมีความสามารถพัฒนา
ความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 
 

ใช้การจัดการเรียนรู้ทีเน้นเนื้อหาที่ปรับตาม
วิวัฒนาการของสังคมในด้านต่างๆ มีโจทย์ค าถาม
หรือแบบฝึกทีมุ่่งเน้นให้นักศกึษาค้นคว้าหาความรู้
ในการพัฒนาศักยภาพ    ของตน และสามารถ 

4) ภูมิใจในความเป็นไทย  มีเจตคติที่ดีต่อประเทศและ
วัฒนธรรมไทย  สามารถถ่ายทอดวัฒนธรรมไทยและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

สอดแทรกในรายวิชาหรือกิจกรรมเสริมหลกัสูตร
เพื่อให้นักศึกษาตระหนักในความส าคัญของ
ภาษาไทย ปลูกฝังค่านิยมการใช้ภาษาที่ถูกต้อง 
สร้างจิตส านึกในการเป็นผู้อนุรักษ์ ถ่ายทอดภาษา 
วัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย โดยใช้
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

5) มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถ
ประยุกต์ใช้ภาษาไทยได้ดี และเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้
อย่างเป็นระบบและเหมาะสม 

ทุกรายวิชาควรมีโจทย์ปัญหา แบบฝึกหัด ให้
นักศึกษาได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ ฝึกแก้ปญัหา 

6) มีบุคลิกภาพ มีโลกทัศน์กว้างไกล สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่น มทีักษะการบริหารจัดการและท างานเป็น
หมู่คณะได้อย่างเหมาะสม 

ใช้การสอนที่มกีารก าหนดกิจกรรมใหม้ีการท างาน
เป็นกลุ่มและน าเสนอหน้าห้องเรียนในทุกรายวิชา 

7) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการ
ติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 

มอบหมายในรายวิชาหรือกิจกรรมเสริมหลกัสูตรให้
นักศึกษามีการน าเสนอผลงานด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูใ้นแต่ละด้าน 
2.1 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีความหมายดังนี ้

2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.1) มีความซื่อสัตย ์
1.2) แสดงพฤติกรรมการมีวินัย 
1.3) แสดงพฤติกรรมส ารวมกาย วาจา ใจที่เหมาะสมกับเวลาและสถานที่ 
1.4) ภูมิใจในความเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
2.1) ใช้กลยุทธ์การสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ใน

รายวิชา และกิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาเห็นคุณค่าของความซื่อสัตย์ 
2.2) แสดงพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี ของอาจารย์แก่นักศึกษา 
2.3) มีการเสริมแรงในทางบวกเมื่อนักศึกษาแสดงพฤติกรรมด้านคุณธรรม 

จริยธรรม เช่น การยกย่องชมเชย การให้คะแนนพิเศษ ฯลฯ 
2.4) จัดกิจกรรมที่ให้นักศึกษาพัฒนาความมั่นคงทางอารมณ์ในสภาวการณ์ต่างๆ  
2.5) จัดกิจกรรมร่วมกับท้องถิ่นในเขตบริการของมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างความ

ภูมิใจในความเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เช่น จัดเวทีอภิปรายปัญหาในชุมชน หรือ  
จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับคนในชุมชนตามเนื้อหาวิชาที่เรียน ฯลฯ 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
3.1) อาจารย์ประเมินพฤติกรรมของนักศึกษา 
3.2) นักศึกษาประเมินนักศึกษาด้วยกันเอง (Peer Assessment) 
3.3) นักศึกษาประเมินตนเอง (Self-Assessment) 
3.4) ประเมินการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่จัดร่วมกับชุมชน

หรือโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
2.1.2 ด้านทักษะความรู้ 

1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1.1) สรุปประเด็นส าคญัของเนื้อหารายวิชาได้ 
1.2) อธิบายความรู้ในรายวิชาต่างๆในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่น าไปใช้กับ

ชีวิตประจ าวันได ้
1.3) อธิบายการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลกได้ 
1.4) อธิบายความส าคัญของการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นได ้
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2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
2.1) ฝึกทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้และเสริมสร้างลักษณะนิสัยใฝ่รู้ 
2.2) ระบุมโนทัศน์ (Concept) ที่จะสอนให้ชัดเจน 
2.3) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดมโนทัศน์และความสัมพันธ์ของ

องค์ประกอบของเรื่องที่เรียนด้วยตนเอง 
2.4) ให้นักศึกษาเห็นการกระท าตามกระบวนการนั้นๆ ศึกษาและวิเคราะห์

ขั้นตอนการปฏิบัติและได้ลองปฏิบัติ 
2.5) ฝึกให้ผู้เรียนวิเคราะห์การคิด การกระท าของตน วางแผนการปฏิบัติตาม

เป้าหมายที่ก าหนด ควบคุมก ากับตนเองให้ปฏิบัติตามแผนและประเมินผลการปฏิบัติเพ่ือปรับปรุงต่อไป 
2.6) บรรยายโดยเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยให้ความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับความส าคัญของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

3.1) ประเมินด้วยการสอบย่อย สอบกลางภาคการศึกษาและสอบปลายภาค
การศึกษา 

3.2) ประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ของรายวิชาที่เรียนทั้งในชั้นเรียน
และนอกชั้นเรียน 

3.3) ประเมินจากชิ้นงานที่ผู้เรียนสร้างสรรค์แล้วน าเสนอผู้สอนทั้งเป็นกลุ่ม
และรายบุคคล 

3.4) ประเมินการมีส่วนร่วมกับกิจกรรม 
3.5)  ประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนต่อการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อ

พัฒนาท้องถิ่น 
2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1.1) คิดแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ที่เรียนเป็นฐาน 
1.2) เชื่อมโยงความรู้และน ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
1.3) ใช้เหตุผลอธิบายสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได ้
1.4) แสดงความใฝ่รู้ในเนื้อหาที่เรียนผ่านกระบวนการค้นคว้าด้วยตนเอง 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
2.1) สอนด้วยการต้ังค าถามและให้ผู้เรียนฝึกตั้งค าถาม 5W1H โดยเน้นค าถาม How 
2.2) สอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL-Problem based Learning) 
2.3) สอนโดยใช้กรณีศึกษาและอภิปรายกรณีศึกษาในชั้นเรียน 
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2.4) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งฝึกให้นักศึกษาใช้กระบวนการคิดเพื่อ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิด วิเคราะห์ ใคร่ครวญด้วยเหตุผลและมีวิจารณญาณ เช่น อภิปรายกลุ่มฝึกแก้ปัญหา
เป็นกลุ่มจัดสถานการณ์จ าลองให้ผู้เรียนฝึกตัดสินใจ เป็นต้น 

2.5) จัดการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรง เช่น ฝึกปฏิบัติด้วยการแสดงบทบาท
สมมติออกศึกษานอกสถานที่ เพื่อฝึกสังเกตสัมภาษณ์ พูดคุยกับผู้มีประสบการณ์แล้วสรุปเป็นสาระความรู้
แนวคิด ข้อคิดที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างลงตัว 

2.6) สอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาโดยกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความรู้สึก
อยากแสดงออกทางภาษาเพื่อสื่อความหมายด้วยตนเอง เน้นบริบททางภาษาที่มีความหมายแก่ผู้เรียนตาม
หลักการใช้ภาษาในสังคมในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ ในสถานการณ์จ าลองที่
ก าหนดโดยอาจารย์ผู้สอน เช่น การใช้บทบาทสมมุติการแสดงละคร การเขียนไดอารี่ อนุทิน (Diary, 
Journal) ฯลฯ 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1) ประเมินจากการตอบค าถาม และการต้ังค าถาม 
3.2) ประเมินจากการแก้โจทย์ปัญหาที่ให้ 
3.3) ประเมินจากการอภิปราย การแสดงความคิดเห็น 
3.4) ประเมินจากกระบวนค้นคว้าด้วยตนเองและผลการค้นคว้าด้วยตนเอง 

2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1.1) ท างานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกที่ดี 
1.2) รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม 
1.3) ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมก่อนผลประโยชน์ส่วนตวั 

2) กลยุทธ์การสอนที่สร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.1) กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากการท างานเป็นคู่หรือเป็น

กลุ่มเพื่อฝึกความรับผิดชอบทักษะความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีทักษะการสร้างมนุษยสัมพันธ์ปรับตัวและ
ยอมรับความแตกต่างของคนในสังคม 

2.2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ช่วยกันเรียนรู้ 
เช่น ท างานกลุ่มการแสดงบทบาทสมมุติร่วมกัน การเล่นกีฬาเป็นทีม เป็นต้น 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

3.1) สังเกตการร่วมกิจกรรมกลุ่มของผู้เรียน 



(มคอ.2) หน้า 72 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุงพุทธศักราช2565 
 

3.2) นักศึกษาประเมินนักศึกษาด้ วยกัน เอง  ( เพื่ อนประเมิน เพื่ อน)  
(Peer Assessment) 

3.3) ประเมินจากผลงานของผู้เรียน/กลุ่มที่ได้รับมอบหมายให้ท างาน 
2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1) ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติในการวิเคราะห์และน าเสนอ 
1.2) สรุปประเด็นและสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้ทั้งการพูดและการเขียน 
1.3) เลือกใช้รูปแบบการน าเสนอได้เหมาะสมทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
1.4) ใช้วิจารณญาณในการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล แปลความหมายและสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
2) กลยุทธ์การสอนที่สร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดัวยการจัดประสบการณ์ตรงให้ผู้เรียนได้  

มีโอกาสใช้สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ พร้อมกับน าเสนอด้วยเทคโนโลยีที่
เหมาะสม 

2.2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสมและได้ข้อมูลที่ทันสมัยตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิ เคราะห์ เชิงตัวเลข  
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.1) ประเมินจากผลงานของผู้เรียน/กลุ่มที่ได้รับมอบหมายให้ท างาน 
3.2) ประเมินการใช้ภาษาที่เรียบเรียงด้วยตนเองและเข้าใจง่าย 
3.3) ประเมินการน าเสนอในชั้นเรียนโดยมีการใช้เทคโนโลยี ข้อมูลเชิงตัวเลขที่

เหมาะสม 
2.2 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ มีความหมายดังนี้  

2.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1) มีทัศนคติที่ดีต่อการงานและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
1.2) ซื่อสัตย์ สุจริตและมีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของ

องค์กรและสังคม 



(มคอ.2) หน้า 73 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุงพุทธศักราช2565 
 

1.3) มีจิตส านึกและพฤติกรรมที่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและสังคมที่มีคุณธรรม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน  

1.4) ภูมิใจในภาษาไทย ความเป็นไทย และมีเจตคติที่ดีต่อวัฒนธรรมไทย 
1.5) เคารพสิทธิและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เคารพคุณค่าในตนเอง รวมทั้ง

รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

2.1) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในเนื้อหาวิชาเรียนทุกรายวิชา 
2.2) จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในหลักสูตร เช่น อบรมค่ายคุณธรรม ยกย่อง

นักศึกษาที่ท าความดี อบรมมารยาทไทย เป็นต้น 
2.3) ทุกรายวิชาควรมีกิจกรรมกลุ่มเพื่อฝึกนักศึกษาให้มีภาวะผู้น าและผู้ตามที่ดี มีความ

รับผิดชอบต่อตนเองและหมู่คณะ 
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

3.1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม
ก าหนดระยะเวลาที่มอบหมาย การร่วมกิจกรรม และการท างานกลุ่ม 

3.2) ประเมินจากการมีวินัยและความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

3.3) ประเมินจากการทุจริตในการสอบและการน าเสนอผลงานวิชาการ 
3.4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
3.5) ประเมินคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดย

สถานประกอบการ 
2.2.2 ความรู้ 

1) การเรียนรู้ด้านความรู้ 
1.1) มีความรอบรู้ในภาษาและวัฒนธรรมไทย  
1.2) มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
1.3) มีความรู้และความสามารถพัฒนาความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยให้

เพิ่มพูนยิ่งขึ้น 
1.4) มีความรู้ที่ทันสมัย ใฝ่รู้ 
1.5) สามารถประยุกต์องค์ความรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมไทยไปสู่การปฏิบัติได้

อย่างถูกต้องเหมาะสม 
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

2.1) ใช้การสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎีและปฏิบัติ 



(มคอ.2) หน้า 74 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุงพุทธศักราช2565 
 

2.2) ควรจัดให้มีการเรียนรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
2.3) จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและสถานประกอบการทาง

วิชาชีพ 
2.4) เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มาเป็นวิทยากรพิเศษ 
2.5) ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
3.1) ประเมินจากการทดสอบย่อย 
3.2) ประเมินจากการทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
3.3) ประเมินจากผลงานที่นักศึกษาจัดท า 
3.4) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
3.5) ประเมินจากรายงานของผู้ประกอบการที่รับนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ 
2.2.3 ทักษะทางปัญญา 

1) การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1.1) สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินค่า 
1.2) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ให้เป็นหลักในการด าเนินชีวิตและการประกอบ

อาชีพได้อย่างมีประสิทธิผล 
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

2.1) ทุกรายวิชาควรมีกระบวนการที่เสริมสร้างการพัฒนาทักษะทางเชาวน์ปัญญา
ให้นักศึกษาได้ฝึกคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ใหม่จากความรู้เดิมด้านต่าง ๆ ทั้งในสาขาและนอกสาขา  

2.2) การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญที่เปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
เรียน การสอนโดยเน้นการแสดงความคิดเห็น 

2.3) การมอบหมายงานการแก้ปัญหาจากโจทย์ปัญหาและกรณีศึกษา หรือ
สถานการณ์จ าลอง 

2.4) การแนะน าและฝึกกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์เมื่อเริ่มเข้าศึกษา เริ่มจาก
โจทย์ที่ง่าย และเพ่ิมความยากตามระดับชั้นเรียนที่สูงขึ้น ในรายวิชาที่เหมาะสม  

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
3.1) ประเมินจากการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการจัดการเรียนการสอน 
3.2) ประเมินจากผลงานการแก้ไขปัญหาที่ได้รับมอบหมาย 
3.3) ประเมินโดยใช้แบบทดสอบที่ต้องใช้ทักษะทางปัญญา 
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2.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

1.1) มีมนุษยสัมพันธ์ดีสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นและปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรม
องค์กรได้เป็นอย่างดี 

1.2) สามารถสื่อสารเพื่อแก้ไขข้อขัดแย้ง และท าให้เกิดความเข้าใจอันดีในองค์กร
กลุ่มคนที่หลากหลาย 

1.3) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเอง ต่อองค์กร และอาชีพ 
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

2.1) จัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
2.2) มอบหมายการท างานแบบกลุ่มย่อย ที่สลับหมุนเวียนสมาชิกกลุ่ม และต าแหน่ง

หน้าที่ในกลุ่ม  
2.3) ยกตัวอย่างผลกระทบของทักษะด้านนี้ที่มีต่อตนเองและสังคม สอดแทรกใน

เนื้อหาวิชาเรียน 
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 

3.1) ประเมินพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาจากการท างานที่ได้รับ
มอบหมาย 

3.2) ประเมินโดยมอบหมายให้นักศึกษาประเมินตนเองและเพื่อนในกลุ่ม 
2.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1) สามารถใช้ภาษาไทย ในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนและการสรุป
ประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.2) สามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 
1.3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 
1.4) สามารถใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการศึกษาค้นคว้าวิจัย

ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
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2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.1) จัดให้มีการวัดความสามารถทักษะทางภาษาในทุกชั้นปี 
2.2) ทุกรายวิชาควรจัดให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เรียบ

เรียงเป็นรายงานและน าเสนอด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
2.3) มอบหมายให้นักศึกษาศึกษาและรวบรวมข้อมูล น าผลมาวิเคราะห์เชิงสถิติ 

เช่น ในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย เป็นต้น 
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิ เคราะห์ เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.1) ประเมินจากแบบทดสอบวัดทักษะทางภาษา 
3.2) ประเมินจากผลงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสืบค้น

ข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่มอบหมายแต่ละบุคคล
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ความรับผดิชอบหลัก   ความรับผดิชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ทักษะความรู ้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหวา่ง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

กลุ่มวิชาภาษา 

GELN100 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
                   

 Thai for Communication 

GELN101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
English for Communication 

                   
 

GELN102 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ 
English for Learning 

                   
 

GELN103 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 
English for Specific Purposes 

                   
 

GELN104 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
Foundation English 

                   
 

GELN105 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการสื่อสาร 
French for Communication 

                   
 

GELN106 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
Chinese for Communication 

                   
 

GELN107 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 
Japanese for Communication 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ความรับผดิชอบหลัก   ความรับผดิชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ทักษะความรู ้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหวา่ง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

GELN108 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม 
Vietnamese Language and Culture 

                   
 

GELN109 ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย 
Indonesian Language and Culture 

                   
 

GELN110 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 
Korean Language and culture 

                   
 

GELN111 
 

ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ  
English Speaking and Listening Skills 

                   

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

GEHU100 จิตตปัญญาศึกษา 
Contemplative Education 

                   

GEHU101 ปรัชญาชีวิต 
Philosophy of Life 

                   

GEHU102 ความจริงของชีวิต 
Meaning of Life 

                   

GEHU103 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 
Human Behavior and Self Development 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ความรับผดิชอบหลัก   ความรับผดิชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ทักษะความรู ้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหวา่ง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

GEHU104 สุนทรียะของชีวิต 
Aesthetic of Life 

                   

GEHU105 ดนตรีนิยม 
Music Appreciation 

                   

GEHU106 สุนทรียะทางทัศนศิลป์ 
Visual Art Aesthetic 

                   

GEHU107 สุนทรียะทางนาฏศิลป์ไทย 
Dramatic Arts Aesthetic in Thai 

                   

GEHU108 การใช้ห้องสมุดยุคใหม่ 
Using Modern Library 

                   

GEHU109 ศิลปะในชีวิตประจ าวัน 
Art in Daily Life 

                   

GEHU110 สุนทรียะแห่งการถ่ายภาพดิจิทัล 
Aesthetic of Digital Photography 

                   

GEHU111 การวางแผนและการใช้ชีวิตกับวัยผู้สูงอายุ 
Planning for Life with the Elderly 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ความรับผดิชอบหลัก   ความรับผดิชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ทักษะความรู ้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหวา่ง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

GEHU112 ดุลยภาพแห่งชีวิต 
Gesture of Balance 

                   
 

GEHU113 ศิลปกรรมส าหรับชีวิต 
Arts for life 

                   

GEHU114 สารสนเทศในยุคดิจิทัล 
Digital Literacy 

                   

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

GESO100 มนุษย์กับสังคม 
Man and Society 

                   
 

GESO101 วิถีไทย 
Thai Living 

                   
 

GESO102 วิถีโลก 
Global Living 

                   
 

GESO103 เศรษฐกิจพอเพียง 
Sufficiency Economy 

                   
 

GESO104 กฎหมายส าหรับการด าเนินชีวิต 
Law for Living 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ความรับผดิชอบหลัก   ความรับผดิชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ทักษะความรู ้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหวา่ง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

GESO105 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
Economics in Daily Life 

                   
 

GESO106 ภูมิปัญญาศิลปหัตถกรรมไทย 
Thai Wisdoms in Handicraft 

                   
 

GESO107 ภูมิสังคมภาคเหนือตอนล่าง 
Geosocieties of the Lower Northern Region 

                   
 

GESO108 การสื่อสารเพื่อชีวิต 
Communication for Life 

                   
 

GESO109 ความรู้เท่าทันสื่อและการใช้สารสนเทศ 
Media Literacy and Utilization of Information 

                   
 

GESO110 พิษณุโลกศึกษา 
Phitsanulok Study 

                   
 

GESO111 รู้ทันการเงิน 
Cognizant of Finances 

                   
 

GESO112 การศึกษาเพื่อการสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย 
Democratic Citizenship Education 
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

GESO113 จิตวิทยาทั่วไป 
General Psychology 

                   
 

GESO114 การต่อต้านทุจริต 
                   

 Anti-Corruption 

GESO115 
 

ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
The King’s Philosophy for Local Development 

                   

GESO116 การคิดเชิงออกแบบระบบและนวัตกรรมส าหรับ
ผู้ประกอบการยุคใหม่ 
Design Thinking and Innovation for New Age 
Entrepreneurs 

                   

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร ์

GESC100 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
Science in Daily Life                     

GESC101 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
Life and Environment                     

GESC102 การคิดและการตัดสินใจ 
Thinking and Decision Making                     
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

GESC103 สถิติในชีวิตประจ าวัน 
Statistics in Daily Life                     

GESC104 สุขภาพจิตในชีวิตประจ าวัน 
Mental Health in Daily Life                     

GESC105 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 
Information Technology for Life                     

GESC106 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
Technology and Innovation for Sustainable Development                    

GESC107 พลังงานกับชีวิต 
Energy and Life                     

GESC108 อาหารอาเซียน 
ASEAN Foods                    

GESC109 ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
Value-added Products from Local Wisdoms                    

GESC110 พืชในชีวิตประจ าวัน 
Plants in Daily Life 
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

GESC111 การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน 
Household Solid Waste Management                    

GESC112 การใช้พลังงานอย่างยั่งยืน 
Sustainable Energy                    

กลุ่มวิชาสร้างเสริมลักษณะนิสัย 

GESS100 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 
Exercises for Health 

                   
 

GESS101 นันทนาการเพื่อชีวิต 
Recreation  for Life 

                   

GESS102 สุขภาพเพื่อชีวิต 
Health for Life 

                   
 

GESS103 งานช่างในชีวิตประจ าวัน 
Handiworks in Daily Life 

                   
 

GESS104 งานเกษตรในชีวิตประจ าวัน 
Agriculture in Daily Life 

                   
 

GESS105 ครอบครัวในมิติแห่งศาสตร์และศิลป์ 
Family Dimension of Science and Art 
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

GESS106 การสร้างแรงบันดาลใจในงานศิลปะ 
Creation Inspiration in Artworks 

                   

GESS107 วิถีสุขภาพ 
Healthy Life 

                   

GESS108  ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 
21st Century Skills for Living and Occupations 

                   

GESS109  การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 
21st Century Skills for Living and Occupations 
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3.2  หมวดวิชาเฉพาะ 

ความรับผดิชอบหลัก   ความรับผดิชอบรอง 

รหัสและชื่อวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 

3.ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 1 2 3 4 

วิชาแกน                    

HU101 ศิลปะการถ่ายทอด 
The Arts of Knowledge Impartment 

                   

HU102 ศิลปะการบริการ 
The Arts of Services 

                   

วิชาเอกบังคับ                    

THAI111 การฟังและการพูดเพื่อสัมฤทธิผล   
Listening and Speaking for Achievement 

                   

THAI121 พัฒนาการอ่าน    
Reading Development 

                   

THAI231 พัฒนาการเขียน      
Writing Development 

                   

THAI241 วรรณกรรมปัจจุบัน 
Contemporary Literary Works 

                   

THAI242 วรรณกรรมเอกของไทย 
Prominent Thai Literature 

                   

THAI245 วรรณคดีไทย     
Thai Literature 
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เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 1 2 3 4 

THAI153 หลักการอ่านและการเขียนค าไทย  
Reading and Writing in Thai 

                   

THAI155 ภาษาศาสตร์ภาษาไทย  
Thai Linguistics 

                   

THAI156 หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย   
The Thai Language Grammar and Usage 

                   

THAI357 ภาษากับการคิดสร้างสรรค์  
Language and Creative Thinking 

                   

THAI244 วิถีไทยในวรรณกรรม  
Thai Way of Life in Thai Literature 

                   

THAI264 ภาษากับสังคมและวัฒนธรรม 
Language, Society and Culture 

                   

THAI493 การวิจัยทางภาษาไทย 
Research on the Thai Language 

                   

THAI496 สัมมนาภาษาไทย    
Thai Seminar 

                   

วิชาเอกเลือก                    

THAI123    ศิลปะการอ่านและการเขียนกวีนิพนธ์ไทย                    
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1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 1 2 3 4 

The Art of Reading and Writing Thai Poetry 

THAI212 การฟังและการพูดเพื่อใช้ในงานธุรกิจ   
Listening and Speaking for Business Communication 

                   

THAI213 การใช้ภาษาไทยเพื่อเป็นผู้ประกาศ  
Thai for Announcers 

                   

THAI214 เทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม  
Techniques for Training and Conference Preparation 

                   

THAI232 การบันทึกและสรุปความ    
Note-Taking and Summarizing 

                   

THAI233 การเขียนสร้างสรรค์    
Creative Writing 

                   

THAI262 ค าและส านวนไทย 
Words and Idioms in Thai 

                   

THAI274 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการน าเสนอผลงานภาษาไทย 
Information Technology for Presentation of Thai 

                   

THAI275 การใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน 
Contemporary Thai Usage 
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1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 1 2 3 4 

THAI322 การอ่านตีความ 
Reading for Interpretation 

                   

THAI324 การอ่านเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ 
Analytical and Critical Reading 

                   

THAI332 การเขียนเอกสารส านักงาน 
Writing Office Documents 

                   

THAI333 การเขียนเชิงวิชาการ 
Academic  Writing 

                   

THAI334 การเขียนเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 
Writing for Advertisement and Public Relation 

                   

THAI335 การเขียนข่าว 
News Writing 

                   

THAI378 การอ่านเพื่องานธุรกิจ 
Reading for Business 

                   

THAI379 การถ่ายทอดความรู้ทางภาษาไทย 
Knowledge Transfer in the Thai Language 

                   

THAI474 การเขียนบทวิทยุและโทรทัศน์ 
Radio and Television Script Writing 
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1. คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 

3.ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 1 2 3 4 

THAI141 วรรณกรรมศึกษา 
Study of Literary Works 

                   

THAI243 วรรณกรรมการท่องเที่ยว 
Literary tourism 

                   

THAI246 วรรณกรรมท้องถิ่นพิษณุโลก 
Dialects Literary Works of Phitsanulok 

                   

THAI343   วรรณกรรมวิจารณ์ 
Literary Works Criticism 

                   

THAI344 วรรณกรรมค าสอน 
Didactic Literary Works 

                   

THAI345 วรรณกรรมอาเซียน 
ASEAN Literary Works 

                   

THAI346 วรรณกรรมไทยส าหรับเด็ก 
Thai Literary Works for Children 

                   

THAI256 ภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติ 
The Thai Language for Foreigners 

                   

THAI257 ภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์สังคม 
The Thai language according to Sociolinguistics 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 
3.2  หมวดวิชาเฉพาะ 

ความรับผดิชอบหลัก   ความรับผดิชอบรอง 

รหัสและชื่อวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 

3.ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 1 2 3 4 

THAI258 วิวัฒนาการอักษรไทย 
The Development of Thai Alphabet 

                   

THAI352 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 
Foreign Languages In Thai 

                   

THAI356 ภาษาไทยถิ่น 
Thai Dialects 

  
                 

THAI358 วิวัฒนาการของแบบเรียนภาษาไทย 
Development of Thai Textbooks 

  
                 

THAI359 ภาษาไทยในสื่อสมัยใหม่ 
Thai language in new medias 

                   

THAI261 คีตวรรณกรรม 
Lyrics in Literary works 

                   

THAI263 ภาษาถิ่น เพลงพื้นบ้าน และนิทานพื้นบ้าน 
Dialects, Folksongs and Folktales 

                   

THAI265 คติชนวิทยา 
Folklore 

                   

THAI361 กระบวนทัศน์วัฒนธรรมท้องถิ่น 
Paradigm of local culture 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 
3.2  หมวดวิชาเฉพาะ 

ความรับผดิชอบหลัก   ความรับผดิชอบรอง 

รหัสและชื่อวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 

3.ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 1 2 3 4 

THAI362 เทพปกรณัมสมัยใหม่ 
Modern Mythology  

                   

วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา                    

THAI391 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย 
Preparation for Professional Experience in Thai 

                   

THAI392   ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย 
Field Professional Experience in Thai 

                   

THAI498 เตรียมสหกิจศึกษาภาษาไทย 
Co-operative Education Preparation in Thai 

                   

THAI499 สหกิจศึกษาภาษาไทย 
Co-operative Education in Thai 
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หมวดที่  5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน(เกรด) 

ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2561 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่องหลักเกณฑ์ในการวัดผลและประเมินผล
การเรียนในรายวิชาระดับปริญญาตร ี
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา 
มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรับผิดชอบเรื่องกระบวนการทวนสอบมาตรฐาน 
การวัดผลสัมฤทธิ์ โดยให้มีการทวนสอบในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
2.1.1 ตรวจสอบ ดูแลรายงานรายวิชา ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาแต่ละรายวิชา 
2.1.2 จัดให้มีการท าข้อสอบมาตรฐานส าหรับรายวิชาเดียวกันในกรณีที่มีผู้สอนหลายคน 
2.1.3 สุ่มตรวจสอบการให้คะแนนในรายวิชาหรือรายงานของผู้เรียน 
2.1.4 รายวิชาที่มีผู้สอนมากกว่า 1 คน มีการเปรียบเทียบการให้คะแนนข้อสอบแต่ละข้อในแต่

ละรายวิชาตามเกณฑ์ก าหนดเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
2.1.5 มีการประเมินข้อสอบของแต่ละรายวิชา 
2.1.6 จัดท าข้อสอบมาตรฐานส าหรับรายวิชาที่มีเนื้อหาตรงกันในสถาบันเครือข่าย 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา เน้นการท าวิจัย 

สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต โดยน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการ
เรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงาน  
โดยการวิจัย อาจจะด าเนินการ ดังตัวอย่างต่อไปน้ี 
 2.2.1 ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้าน
ของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบ
อาชีพ 
 2.2.2 การตรวจสอบจากผู้ประกอบการโดยการขอเข้าสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถาม
เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบ
ระยะเวลาต่าง ๆ เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 5 เป็นต้น 
 2.2.3 การประเมินต าแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
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 2.2.4 การประเมินจากสถานศึกษาอื่นโดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสใน
ระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อมและคุณสมบัติด้านอื่น ๆของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเข้า
ศึกษาเพ่ือปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษาน้ัน ๆ 
 2.2.5 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่นๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 
 2.2.6 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรหรือเป็นอาจารย์พิเศษ  
ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการ
พัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 
 2.2.7 ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ อาทิ (ก)จ านวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ 
(ข) จ านวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ (ค) จ านวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ท า
ประโยชน์ต่อสังคม 
 
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 ดังนี ้

3.1 มีความประพฤติดี 
3.2 สอบได้ในรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาเอกและเงื่อนไขที่ก าหนด  

ของสาขาวิชานั้น 
3.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 2.00 
3.4 มีระยะเวลาส าเร็จศึกษาตามข้อ 30 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย

การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
3.5 ให้เป็นไปตามเง่ือนไขของสภาวิชาชีพ (ถ้ามี) 
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หมวดที่  6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม ่
 1.1 จัดเตรียมคู่มือและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่ 
 1.2 จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบหลักสูตรและการจัดท า
ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 
 1.3 จัดประชุมอาจารย์ใหม่ที่ต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้ค าแนะน านักศึกษาที่เกี่ยวกับ
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนของคณะและพัฒนานักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
2. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ 

2.1 ประชุมชี้แจงบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และแนะน ากระบวนการบริหาร
หลักสูตรให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ใช้ปัจจุบัน 

2.2 ศึกษาและชี้แจงรายละเอียดการจัดท าหลักสูตรในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรจากคู่มือ
เสนอหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
เรื่อง แนวปฏิบัติการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและประกาศ  
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2.3 กระบวนการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ โดยมีกระบวนการดังนี้ 
2.3.1 สรรหาคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ตรง

กับเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรที่ใช้บังคับในปัจจุบัน 
2.3.2 เสนอคณะกรรมการประจ าคณะให้ความเห็นชอบ 
2.3.3 เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการให้ความเห็นชอบ 
2.3.4 เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
2.3.5 เสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบ 

 
3. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย ์

3.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
     3.1.1 การเข้าร่วมสังเกตการณ์และฝึกปฏิบัติการสอน โดยใช้ระบบแนะน า/ระบบพี่เลี้ยง 

(Mentoring System) เพื่อศึกษากลยุทธ์การสอน และการวัดผลประเมินผล 
     3.1.2 การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และทักษะการวัด

และการประเมินผลที่เหมาะสม 
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     3.1.3 การพัฒนาทักษะการใช้สื่อต่าง ๆ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษา โดยจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบต่าง ๆ วิธีการสอน กลยุทธ์ในการสอน การใช้
คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล 

      3.1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
      3.1.5 จัดสัมมนาเชิงวิชาการในด้านการเรียนการสอนเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะความคิดเห็นกับ

ผู้สอนอื่น ๆ หรือผู้เชี่ยวชาญ 
3.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 

3.2.1 ส่งเสริมให้อาจารย์เพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยในศาสตร์สาขาวิชา การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อโดยเพิ่ม
คุณวุฒิให้ถึงระดับปริญญาเอกตรงตามสาขาวิชา หรือสาขาวิชาที่มีความสัมพันธ์กับสาขาวิชาภาษาไทย  
มีการวิจัยทางด้านภาษาไทย ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทาง
วิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศหรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

3.2.2 การพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนให้อาจารย์ที่ท าการวิจัยได้เข้าร่วมประชุมทางวิชาการ 
เพื่อการเพ่ิมพูนความรู้ในสาขาวิชาและในการวิจัย 

3.2.3 มีระบบการพัฒนาคณาจารย์ให้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

3.2.4 การก าหนดภาระหน้าที่และการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ทั้งการสอน 
วิจัยและการให้บริการทางวิชาการ โดยเทียบเคียงระหวา่งงานด้านต่าง ๆ รวมทั้งมีระบบการพัฒนาจูงใจให้
อาจารย์บริการทางวิชาการตามความถนัดเพ่ือให้น าประสบการณ์มาพัฒนาการเรียนการสอน 

3.2.5 ให้ผู้สอนมีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรปรับปรุงรายวิชาหรือพัฒนาหลักสูตร 
3.2.6 จัดโครงการศึกษาดูงานสาขาวิชาภาษาไทยในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ภายในประเทศไทย

เพื่อให้เกิดแนวทางใหม่ในการน ามาพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้เรียน 
3.2.7 จัดให้อาจารย์ในหลักสูตรมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับ

การพัฒนาความรู้ การเรียนการสอน และคุณธรรม จริยธรรม 
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หมวดที่   7  การประกันคณุภาพหลักสูตร 
 

1. การกํากับมาตรฐาน 
ในการบริหารหลักสูตร มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ท าหน้าที่ก ากับดูแลและให้ค าแนะน า

ตลอดจนก าหนดนโยบายในการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานโดยมีแนวทาง ดังนี้ 
1.1  การกํากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

1) จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 คน 
2) มีคุณวุฒิตรงและสัมพันธ์กบัหลักสูตร 
3) มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
4) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการวางแผน ติดตาม และ

ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
5) มีการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
6) มีการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.3 ก่อนเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา

และ มคอ.5 หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 
 7) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 หลังสิ้นสุด ปีการศึกษา 

 

2. บัณฑิต 
มีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

และประเมินจากความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
ด าเนินการส ารวจความต้องการแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อน าข้อมูลมาประกอบการ
ปรับปรุงหลักสูตรและวางแผนการรับนักศึกษา ดังนี้ 
 2.1 บัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยมีคุณสมบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
คือ เป็นบุคคลผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีความรอบรู้
ทางวิชาภาษาไทย ภูมิใจในความเป็นไทย และสามารถประยุกต์ใช้ภาษาไทยได้ดี มีบุคลิกดี สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.2 บัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ และมี
งานท าภายใน 1 ปี 
 

3. นักศึกษา 
 สาขาวิชาภาษาไทยมีกระบวนการรับนักศึกษาตาม มคอ.2 ดังนี ้
 3.1 การจัดท าแผนการรับนักศึกษาโดย คณะกรรมการสาขาวิชาจัดประชุมจัดท าแผนการรับ 
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นักศึกษาระยะ 5 ปี และระยะ 1 ปี 
 3.2 คณะกรรมการสาขาวิชาก าหนดจ านวนรับนักศึกษาจ านวน 1 หมู่เรียน หมู่เรียนละ 40 คน 

โดยก าหนดคุณสมบัติผู้สามารถเข้าศึกษาได้ตามประกาศของมหาวิทยาลัยระบุเกรดเฉลี่ยรวม 2.00 และ
ด าเนินการดังนี ้

           ก. เลขานุการสาขาวิชาด าเนินการจัดส่งข้อมูลไปยังฝ่ายวิชาการคณะ 
           ข. ฝ่ายวิชาการคณะส่งข้อมูลไปยังกองบริการการศึกษา 
           ค. การด าเนินการรับนักศึกษากองบริการการศึกษาด าเนินการรับสมัครนักศึกษาประกาศ

รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ 
           ง. คณะกรรมการสาขาวิชาจัดท าข้อสอบข้อเขียนและข้อสอบสัมภาษณ์ 
           จ. สอบสัมภาษณ์ส่งไปที่กองบริการการศึกษา 
 กองบริการการศึกษารับสมัครนักศึกษาตามคุณสมบัติที่สาขาวิชาก าหนดไว้  มีระบบการรับ

สมัครเป็นขั้นตอนดังนี้ 
- มหาวิทยาลัยประกาศหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สมัคร 
- รับสมัคร 3 ประเภท ได้แก่ โควตาพิเศษ  สอบตรง  และแอดมิดช่ัน 
- ประกาศวันสอบ 
- สอบข้อเขียน (สาขามีส่วนร่วมในการออกข้อสอบในการคัดเลือก) 
- ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบข้อเขยีนและผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 
- สอบสัมภาษณ์ (สาขาเป็นผู้สอบสัมภาษณ์) รับรายงานตัวตามวันเวลาสถานที่ที่ก าหนด 
- ประชุมพิจารณาผู้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
- นักศึกษารายงานตัว 
- อาจารย์ประจ าหลักสูตรทบทวนระบบและกลไกรับนักศึกษา 
- น าผลการทบทวนระบบและกลไกไปใช้และพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 

 สาขาวิชาภาษาไทยมีกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ให้กับนักศึกษาและได้
ด าเนินการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยจัดท าเป็นแผนการด าเนินโครงการเตรียม
ความพร้อม ซึ่งจะจัดขึ้นในต้นภาคการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ซึ่งเกิดขึ้นจากการวางแผนของ
คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 3 และ 4 เป็นผู้จัดกิจกรรม 

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยมีกระบวนการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนว
การใช้ชีวิตแก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่าง 

มีความสุขและลดอัตราการลาออก โดยสาขาวิชาภาษาไทยมีการก าหนดแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษา จัดชั่วโมงที่ปรึกษา และแจกคู่มือนักศึกษาของสาขาวิชาภาษาไทย อาจารย์ที่ปรึกษาจัดท าแฟ้ม
ประวัตินักศึกษาหรือเก็บข้อมูลนักศึกษาในลักษณะอื่น ๆ เช่น ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (FB) มีระบบการ
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ประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษา เพื่อน าเอาผลการประเมินมาพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ที่
ปรึกษาในแต่ละป ี
 
4. การบริหารคณาจารย์ 

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยมีระบบและกลไก มีการวางแผนระยะยาวด้านอัตราก าลังอาจารย์ให้
เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร ได้แก่  

4.1ระบบการรับอาจารย์ใหม ่การคัดเลือกอาจารย์ คุณสมบัติ ความรู้ความเช่ียวชาญทางสาขาวิชา
ภาษาไทย 

4.1.1 มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พิบูลสงคราม โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาภาษาไทยหรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

4.1.2 มีความเข้าใจวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร 
4.1.3 มีความรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา

และมีประสบการณ์ท าวิจัยหรือประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน 
4.1.4 ผ่านการคัดเลือกและสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการของคณะและผู้บริหารของ

มหาวิทยาลัยเพื่อให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตรตลอดจนวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
4.2 การแต่งตั้งอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

4.2.1 การประชมุคณะกรรมการหลักสูตรเพื่อทบทวนคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
โดยพิจารณาอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
จากอาจารย์ผู้สอนภายในสาขาวิชา หรือคณะ กรณีที่อาจารย์ไม่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดก็จะเข้าสู่
กระบวนการในการพิจารณาเปิดรับอาจารย์ใหม่ ตามกระบวนการของมหาวิทยาลัย 

4.2.2 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ทางหลักสูตรจะด าเนินการจัดท า สมอ.08 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร โดยจะแนบประวัติ และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ที่เปลี่ยนแปลงใหม่ 
เสนอคณะกรรมการประจ าคณะ คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบ มหาวิทยาลัยจะเสนอสมอ.08 ไปยังส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เพื่อให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

4.3 การแต่งตัง้อาจารย์พิเศษ 
ก าหนดให้มีอาจารย์พิเศษมาสอนร่วมและถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงาน

ให้กับนักศึกษาในบางรายวิชาที่ต้องการความเชี่ยวชาญหรือมีความส าคัญกับการน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง โดยเชิญมาบรรยายบางชั่วโมง โดยผ่านกระบวนการเลือกสรรจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะและมหาวิทยาลัยตามล าดับ 
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4.4 ความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
4.4.1 มีแผนพัฒนาความก้าวหน้าของอาจารย์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการผลิตผลงานทางวิชาการ

โดยส่งอาจารย์ในระดับปริญญาโทไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก การผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่
การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และส่งเสริมให้คณาจารย์ท างานวิจัยที่หลากหลายตามความสนใจและ
ความสามารถของแต่ละคน 

4.4.2 มีแผนพัฒนาอาจารย์เพื่อน าไปสู่การผลิตผลงานทางวิชาการและการพัฒนาการเรียน
การสอน โดยส่งเสริมให้อาจารย์ทุกคนได้เข้าร่วมโครงการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานเพื่อน ามาพัฒนา
ตนเอง รวมถึงการน าเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชาอีกด้วย 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยมีการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีการออกแบบหลักสูตร การวางระบบผู้สอน กระบวนการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
ในแต่ละรายวิชา และการประเมินผู้เรียน ดังน้ี 
 5.1 คณาจารย์สาขาวิชาภาษาไทยร่วมกันออกแบบหลักสูตรและสาระการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ
เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย โดยค านึงถึงคุณลักษณะของบัณฑิตให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และก าหนดให้มีสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลาตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 5.2 มีการวางแผนระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาโดยค านึงถึง
ความรู้ความสามารถของอาจารย์ผู้สอน มีการก ากับติดตามและตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ มีการ
จัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับงานวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 5.3 มีการวางแผนการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมในแต่ละรายวิชาให้ครอบคลุมตามแผนที่
การกระจายความรับผิดชอบ ค าอธิบายรายวิชา และวัตถุประสงค์ของรายวิชา 

5.4 มีการประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง โดยวิธีการประเมินผลที่หลากหลายและผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูล
เพื่อเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายของ
หลักสูตร สามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยมีความพร้อมด้านหนังสือ เอกสาร ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูล
โดยมีส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศคอยดูแลและให้บริการในด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการ
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เรียนการสอนในหลักสูตรและมีฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น ส่วนระดับคณะ มีหนังสือต าราเฉพาะทาง 
นอกจากนี้คณะยังมีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างครบถ้วนและพอเพียง 

ประสานงานกับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดซื้อหนังสือและต าราที่
เกี่ยวข้องเพื่อบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอนในการประสาน
การจัดซื้อหนังสือนั้นอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือตลอดจนสื่อ
อื่น ๆ ที่จ าเป็น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อก็มีส่วนในการเสนอแนะ
รายช่ือหนังสือ ส าหรับให้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดซื้อหนังสือด้วย 

เจ้าหน้าที่ประจ าคณะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่อเข้าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศและท าหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ต ารา นอกจากมีเจ้าหน้าที่ด้านโสตทัศนูปกรณ์ 
ซึ่งจะอ านวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์แล้วยังต้องประเมินความพอเพียงและความต้องการใช้
สื่อของอาจารย์ด้วย 
 

7. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตามและทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

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

X X X X X 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

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

X X X X X 

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

X X X X X 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปีที่แล้ว  

 X X X X 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี

X X X X X 

11)  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

12)  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

รวมตัวบ่งชี้บงัคับที่ต้องดําเนินการ (ข้อ 1-5) ในแต่ละป ี 5 5 5 5 5 
รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละป ี 9 10 10 11 12 
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หมวดที่  8  การประเมนิและปรับปรุงการดําเนนิการของหลักสูตร 
 

1. การประเมนิประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ก าหนดให้ผู้สอนจัดการเรียนการสอนตาม มคอ.3 ของแต่ละ
รายวิชา และให้ผู้ประสานงานรายวิชา/ประธานหลักสูตรสาขาวิชาประเมินกลยุทธ์การสอนเพื่อปรับปรุง
คุณภาพการสอนในครั้งต่อไป จากนั้นให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อด าเนินการต่อไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถกระท าได้ ดังนี ้
1.2.1 ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละรายวิชา 
1.2.2 ประเมินตนเองโดยอาจารย์ผู้สอน 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
การวัดและประเมินผลนักศึกษา อย่างน้อยให้เป็นไปตามประกาศดังนี้ 
2.1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ข้อ 12 

ว่าด้วยเกณฑ์การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา 
2.2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ว่าด้วยมาตรฐานด้าน

ผลลัพธ์ผู้เรียน 
การมีกลยุทธ์การประเมินผลและทวนสอบว่าเกิดผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานจริง 

ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาจะต้องวางแผนไว้ล่วงหน้า และระบุรายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษรในเอกสาร
รายละเอียดหลักสูตรรายละเอียดรายวิชาและรายละเอียดประสบการณ์ภาคสนามการประเมินผลของแต่
ละรายวิชาเป็นความรับผิดชอบของผู้สอน เช่น การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ การสอบปฏิบัติ  
การสังเกตพฤติกรรม การให้คะแนนโดยผู้ร่วมงาน รายงานกิจกรรมแฟ้มผลงาน การประเมินตนเองของ
ผู้เรียน ส่วนการประเมินผลหลักสูตรเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของคณาจารย์และผู้บริหารหลักสูตร เช่น 
การประเมินข้อสอบ การเทียบเคียงข้อสอบกับสถานศึกษาอื่นการสอบด้วยข้อสอบกลางของสาขาวิชา  
การประเมินของผู้จ้างงาน การประเมินของสมาคมวิชาชีพ (ถ้ามี) 

นอกจากนี้การประเมินผลความรู้ สามารถพิจารณาได้จากมาตรฐานคุณภาพบัณฑิตบัณฑิต
ระดับอุดมศึกษาเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 
สามารถประยุกต์ความรู้เพื่อการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความ
ส านึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก ดังนั้นจึงมีการก าหนด“ตัวบ่งช้ี” ไว้ดังนี้  

2.2.1 บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถในศาสตร์ของตน สามารถเรียนรู้ สร้างและประยุกต์
ความรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง สามารถปฏิบัติงานและสร้างงานเพ่ือพัฒนาสังคมให้สามารถแข่งขันได้ในระดับ 
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สากล 
2.2.2 บัณฑิตมีจิตส านึก ด ารงชีวิต และปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบโดยยึดหลักคุณธรรม

จริยธรรม 
2.2.3 บัณฑิตมีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มีการดูแล เอาใจใส่ รักษาสุขภาพของ

ตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสม 
การประเมินตัวบ่งชี้ด้านบนนี้จะท าได้เฉพาะเมื่อนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา และระหว่าง

เวลานี้ การหมั่นให้นักศึกษาตระหนักถึงตัวบ่งชี้ตลอดเวลาจึงเป็นสิ่งเดียวที่ท าได้ การฝึกนักศึกษาซ้ า ๆ  
ในเรื่องที่อยู่ในตัวบ่งชี้จะท าให้แนวคิดนี้ฝังอยู่ในตัวนักศึกษาโดยอัตโนมัติ การจ าลองสถานการณ์ต่าง ๆ
เพื่อสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาว่ามีคุณสมบัติที่ต้องการหรือยัง น่าจะเป็นแนวทางที่ใช้เพื่อประเมิน
ความส าเร็จของแนวคิดของตัวบ่งช้ีทั้งหมดนี ้
 
3. การประเมนิผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนี้บ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 
โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินตนเอง และคณะกรรมการประเมินที่ได้รับแต่งตั้งจาก
มหาวิทยาลัย 
 
4.การทบทวนผลการประเมนิและวางแผนปรับปรุงหลกัสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

จากการรวบรวมข้อมูลหลักสูตรจะท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และใน
แต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันที ซึ่งก็
จะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรท าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการปรับปรุง
หลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะกระท าทุก 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต 
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ตอนที่  1  แนวคิดในการปรับปรุงหลักสูตร 
 
ความเป็นมา 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
ก าหนดให้มีการจัดท ามาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาน าไปจัดท าหลักสูตร
หรือปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน เพื่อให้คุณภาพของบัณฑิตในสาขาหรือสาขาวิชาของแต่
ละระดับคุณวุฒิมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน โดยสาขาวิชาภาษาไทยมีประกาศ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาไทย 2554  

ในยุคสังคมเศรษฐกิจ มีการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ และความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่าง
รวดเร็ว ภาษามีความส าคัญในการติดต่อสื่อสาร ดังนั้น การศึกษาในศาสตร์ทางด้านภาษาจึงนับว่าเป็น
ปัจจัยส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสและส่งเสริมด้านเศรษฐกิจการค้าทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งหากทรัพยากรบุคคลภายในประเทศสามารถใช้ภาษาสื่อสารได้เป็น
อย่างดีแล้ว การพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศย่อมจะสามารถเกิดการพัฒนาได้อย่างก้าวไกลอีกทั้งเมื่อ
วิเคราะห์ปัญหาเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พบว่าคนไทยก าลังเผชิญ
ปัญหาความเสื่อมถอยทางวัฒนธรรม และมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมากขึ้น กอปรกับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คนในสังคมไทยต้องมีภูมิคุ้มกันด้านวัฒนธรรมที่ดี ตระหนักและภูมิใจใน
ศิลปวัฒนธรรมของตน อิทธิพลของสังคมในยุคปัจจุบันท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็ว 
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสามารถส่งต่อได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งก่อให้เกิดทั้งผลดีและผลเสียต่อ
ภาษาไทย ในผลดีนั้นท าให้ภาษาไทยสามารถถ่ายทอดไปได้กว้างขวางทั้งในกลุ่มประเทศอาเซียนและทั่ว
โลก อันจะก่อให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจและการค้าของประเทศไทย แต่ในด้านผลเสียนั้น การที่คนในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนเดินทางเข้ามาในประเทศไทยย่อมน าเอาวัฒนธรรมเข้ามาในประเทศไทยด้วย คนไทยจึง
รับเอาวัฒนธรรม สังคม และภาษาของต่างชาติเข้ามาในการด าเนินชีวิตด้วยเช่นกัน มีผลให้คนไทยในยุค
ปัจจุบันต้องปรับตัวต่อวัฒนธรรมของความเป็นไทย ภาษาซึ่งเป็นเอกลักษณ์อันงดงามของไทย และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นค่อย ๆ จางหายไปตามกาลเวลา ดังนั้น การเรียนภาษาไทยจึงสามารถเป็นแรงผลักดันส าคญั 
ที่ท าให้คนไทยรักภูมิใจในความเป็นคนไทยและให้ความส าคัญกับภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจน
อนุรักษ์เอกลักษณ์ของความเป็นไทยสู่ชนรุ่นต่อไป 
 
แนวคิดในการปรับปรุงหลักสูตร 

จากการสังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ความเจริญก้าวหน้าในยุค
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและความเป็นมาตรฐานสู่สากลตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 ท าให้เกิดการพัฒนาและปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเชิง
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บูรณาการกับการท างาน  ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เชื่อมโยงสาระการเรียนรู้ในชั้ นเรียนหรือ
สถานศึกษากับประสบการณ์การท างานในแหล่งเรียนรู้ในสภาพจริง เพื่อให้ผู้เรียนมีศักยภาพสอดคล้องกับ
ความต้องการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต  หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จึงตระหนักถึงความจ าเป็นในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอันจะ
เป็นการเพิ่มศักยภาพและทักษะที่หลากหลายให้แก่บัณฑิต  โดยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการศึกษา
เชิงบูรณาการกับการท างาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) เพื่อสร้าง
บัณฑิตให้พร้อมสู่โลกแห่งการท างาน  สามารถน าความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมใช้ในการประกอบอาชีพ 
สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุค
พหุสังคมและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในชั้นเรียนได้กับสถานการณ์จริงหลังส าเร็จการศึกษา นอกจากนี้
ยังสามารถเผยแพร่ความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยที่ดีงามเพื่ออนุรักษ์สืบสานและเผยแพร่ให้คงอยู่
สืบไป 
 
ขั้นตอนในการปรับปรุงหลักสูตร 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2565 ตามค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ 32/2563 

2. แต่งต้ังคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2565 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 923/2563 

3. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเพื่อยกร่างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ในการประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 เดือนตุลาคม 2563 

4. ประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565 ในการประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 เดือนพฤศจิกายน 2563 

5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการปรับแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
6. น าเข้าพิจารณากลั่นกรองในคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์             

ในการประชุมครั้งที ่ 8(5/2563) เมื่อวันที่ 16 เดือนธันวาคม 2563 
7. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการปรับแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
8. น าเข้าพิจารณากลั่นกรองในคณะกรรมการจัดการศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 67(1/2564)  

เมื่อวันที่ 11 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการปรับแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
10.น าเข้าพิจารณากลั่นกรองในคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

ในการประชุมครั้งที่ 84(1/2564) เมื่อวันที่ 6 เดือนมีนาคมพ.ศ. 2564 
11. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
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12. น าเข้าพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรและชุดวิชา(Module) มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พิบูลสงครามในการประชุมครั้งที่ 1(1/2564) เมื่อวันที่ 16 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 

13. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
14. น าเข้าพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ครั้งที่ 177(3/2564)  เมื่อวันที่ 27 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 
15. อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการปรับแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการ 
16. จัดส่งหลักสูตรไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อส่งส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม(สป.อว.) ผ่านระบบการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร CHECO ในการพิจารณา
การรับทราบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย 

 
รายชื่อคณะกรรมการและผูท้รงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตร 

ที ่ ชื่อ-สกุล คณะ/หน่วยงาน 
1 รศ.ดร.เปรมวิทย์  วิวัฒนเศรษฐ ์ สาขาวิชาภาษาไทย  คณะศลิปศาสตร์   

มหาวิทยาลัยพะเยา 
2 รศ.น.ท.ดร.วัฒนชัย  หมั่นยิ่ง สาขาวิชาภาษาไทย  คณะมนุษยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
3 อาจารย์ ดร.พัชรินทร์  บูรณะกร สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย คณะศลิปศาสตร ์

มหาวิทยาลัยหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ
 

สรุปผลการวพิากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช 2565 

ผู้วิพากษ์หลักสูตร   :  รศ.ดร.เปรมวิทย์  วิวัฒนเศรษฐ์ 
ตําแหน่งทางวิชาการ  :  รองศาสตราจารย์  
สังกัด  :  สาขาวิชาภาษาไทย  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา 

รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
1. เสนอแนะให้เปิดกว้างในเรื่องการรับผู้เข้า

ศึกษา 
เลือกการรับผู้เข้าศึกษาทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษา
ต่างชาติ  ที่มีทักษะทางภาษาไทยเป็นอย่างดี 

2. จัดกลุ่มอาชีพที่สามารถประกอบได้หลัง
ส าเร็จการศึกษาให้เป็นกลุ่มเดียวกัน 

รวมหัวข้อพิธีกร นักประชาสัมพันธ์และนักสื่อสารมวลชน
ไว้ด้วยกัน   
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รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
3. ปรัชญาในหลักสูตรควรเขียนให้เป็นการ

ก าหนดเป้าหมายมากกว่าการเขียนเป็นจุดประสงค ์
แก้ไขข้อความ จาก “เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็น
ผู้มีจรรยาดี มีปัญญา  ภาษาเด่น เน้นสร้างสรรค์ ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง” เป็น “เป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ทาง
ภาษาไทยและคุณธรรม ผู้ศึกษาจะเป็นผู้ถึงพร้อมซึ่ง 
“จรรยาดี มีปัญญา ภาษาเด่น เน้นสร้างสรรค์ ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง” 

4. ควรเพิ่มเติมการลงทะเบียนเรียนส าหรับการ
เรียนไม่เต็มเวลาด้วย 

เพิ่มเติมข้อความ คือ ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วย
กิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียน
ไม่เต็มเวลา   

5. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา ควรเพิ่มเติม
ข้อความ 4) มีระยะเวลาส าเร็จการศึกษาตามข้อ 
30 ให้ชัดเจนขึ้น 

เพิ่มเติมข้อความจาก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2561 ไว้ทั้งหมด ตัวอย่างเช่น  4.1) หลักสูตรปริญญาตรี 
(4 ปี) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาส าหรับ
นักศึกษาภาคปกติ ในการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และ
ไม่ก่อน 9 ภาคการศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ และ
ไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษา ในการลงทะเบียนเรียนไม่เต็ม
เวลา ฯลฯ  

6. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาที่ระบุว่าต้องเป็น
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นั้น
เป็นคุณสมบัติที่อยู่ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ อยู่
แล้ว   

น าข้อความว่า ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ออก ให้เหลือเพียง มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 

7. ส่วนค าอธิบายราชวิชาที่ต้องใส่วิชาบังคับ
ก่อนเรียนในรายวิชาต่าง ๆ หากไม่มีวิชาบังคับ  ไม่
ควรมีข้อความว่า  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี    

น าข้อความดังกล่าวออกจากส่วนค าอธิบายรายวิชาที่ไม่มี
วิชาบังคับก่อนเรียนแล้ว 
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สรุปผลการวพิากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวชิาภาษาไทย 
หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช 2565 

ผู้วิพากษ์หลักสูตร   :  รศ.น.ท.ดร.วัฒนชัย  หมั่นยิ่ง 
ตําแหน่งทางวิชาการ  :  รองศาสตราจารย ์
สังกัด  :   สาขาวิชาภาษาไทย  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
1. จ านวนหน่วยกิตรวมที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่
เท่ากัน 
 

แก้ไขให้ตรงกันคือหน่วยกิตรวมที่เรียนตลอดหลักสูตร   
ไม่น้อยกว่า 123 หน่วยกิต 

2. วันและเวลาด าเนินการควรยึดการจัดการศึกษา
ในภาคปกติเป็นหลัก 

น าวันเวลาด าเนินการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนออก 

3. หน่วยกิตในรายวิชาที่มีการปฏิบัติ  ควรเป็น
หน่วยกิตที่มีชั่วโมงปฏิบัต ิ

เปลี่ยนแปลงหน่วยกิตในรายวิชา การเขียนข่าว และ  
การอ่านเพื่องานธุรกิจ  จาก 3(3-0-6)  เป็น 3(2-2-5) 

4.  ค าอธิบายรายวิชาวรรณกรรมศึกษา ที่จะใช้สอน
วิชาโท  มีเนื้อหาที่กว้างเกินไปส าหรับรายวิชาโทที่
สอนนักศึกษาสาขาอื่น  

ปรับค าอธิบายรายวิชา จาก “ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
วรรณกรรม วิวัฒนาการของวรรณกรรมสมัยสุโขทัยจนถึง
ปัจจุบัน เน้นการสร้างสรรค์และการเปลี่ยนแปลงด้าน
รูปแบบ เนื้อหาการแสดงความคิดเห็นและจินตนาการ
ของคนไทยต่างสมัย ซึ่งขึ้นอยู่กับบริบททางสังคมที่
แตกต่างกัน  โดยให้สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์
วรรณกรรมได้ตามประสบการณ์” เป็น “ความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับวรรณกรรม  การเปลี่ยนแปลงด้านรูปแบบ  
เนื้อหา แนวคิด และคุณค่าวรรณกรรมต่อสังคม” 

 
สรุปผลการวพิากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช 2565 
ผู้วิพากษ์หลักสูตร   :  อาจารย์ ดร.พัชรินทร์  บูรณะกร 
ตําแหน่งทางวิชาการ  :  -  
สังกัด  :  สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย  คณะศลิปศาสตร์  มหาวิทยาลัยหัวเฉียว 

รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
1. รายวิชาที่ระบุว่าเป็นวิชา  CWIE  ไม่ต้องระบุไว้
ใน มคอ. 2 แต่ควรมีไว้ส าหรับการปฏิบัติของเรา 

ตัดค าว่า CWIE ออกจากรายวิชาใน มคอ.2 
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รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
2. ปรับชื่อวิชาภาษาอังกฤษให้ตรงกับภาษาไทย ปรับช่ือรายวิชา  เช่น วิชาพัฒนาการอ่าน จาก Reading 

Skills Development เป็น Reading Development 
และ วิชาพัฒนาการเขียน จาก Writing Skills 
Development เป็น Writing  Development  
3(2-2-5) 

3. ใช้ค าในช่ือภาษาอังกฤษให้เป็นค าเดียวกัน   ปรับชื่อวิชาภาษาอังกฤษของวิชาวรรณกรรมส าหรับเด็ก  
จาก Literature for Children เป็น Literary Works for 
Children เหมือนกับวิชาวรรณกรรมวิชาอื่น 

 

สรุปผลการพจิารณาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช  2565 จากคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์

ในการประชมุครั้งที่  8(5/2563)  เมื่อวันที ่16 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 
รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

1. ปรับแผนการเรียนวิชาโท ตัดวิชาเลือกให้เหลือเพียง 9 รายวิชาจาก 12 รายวิชา ให้
เปลี่ยนมาเป็นรายวิชาโท 3 รายวิชา  (15 หน่วยกิต) 

2. การเรียงค าอธิบายรายวิชาและการกระจาย
ความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้   

เรียงล าดับรายวิชาตามหมวดวิชา คือ วิชาเอกบังคับ  
วิชาเอกเลือก  ไม่น ามาปนกัน 

3. ก าหนดรหัสรายวิชาใหม่ ตรวจสอบรหัสรายวิชาใหม่ไม่ให้ซ้ ากับรายวิชาในหลักสูตร 
พ.ศ. 2560 

4. ลงรายละเอียดเกี่ยวกับผลงานของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรให้ถูกต้อง 

ระบุลงไปว่าเป็น วิจัย แทนการเขียนเพียงบทความและ
ตรวจสอบรายละเอียดให้ครบถ้วน 

5. เพิ่มเติมรายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงในตาราง
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิม
และหลักสูตรปรับปรุง 

มีการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงโดยมีการขีดเส้นใต้ ให้
เห็นชัดเจน ส่วนการเปลี่ยนแปลงค าอธิบายรายวิชาที่ท า
ให้กระชับขึ้นจะแสดงการเปรียบเทียบโดยการน า
ค าอธิบายรายวิชาเดิมกับค าอธิบายรายวิชาที่เปลี่ยนแปลง
มาใส่ไว้ในตารางด้วย 

6. ตรวจสอบการพิมพ ์ เ ว้ น วรรคการย่ อหน้ า  การขึ้ น บรรทั ด ใหม่ ต ามที่
คณะกรรมการท าเครื่องหมายไว้ทุกจุด 
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สรุปผลการพจิารณาศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย 
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2565จากคณะกรรมการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ในการประชุมครั้งที่  67(1/2564)  เมื่อวันที่11 เดือนกมุภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

1. ตรวจสอบการเขียนผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ในหลักสูตรให้เป็นรูปแบบเดียวกัน 

ปรับปรุงการเน้นชื่อเรื่องของวิจัยให้เป็นการเน้นตัวหนาที่
ชื่อหนังสือและวารสารเหมือนกันทุกผลงาน 

2. ข้อมูลของอาจารย์ประจ าหลักสูตร -- ที่อยู่ที่
สามารถติดต่อได้ควรเป็นรูปแบบเดียวกันเช่นต าบล
หรือต. 

เปลี่ยนการใช้ตัวอักษรย่อให้กลายเป็นค าเต็มทุกจุด 

3. ตรวจสอบการพิมพ์   ตรวจสอบการเว้นบรรทัด การจัดหน้าให้สวยงามและ
ปรับปรุงตามคณะกรรมการได้ก าหนดไว้ทุกหน้า 

 
สรุปผลการพจิารณาศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย 

หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช 2565จากคณะกรรมการสภาวชิาการมหาวิทยาลยัราชภัฏ 
พิบูลสงครามในการประชุมครั้งที ่84(1/2564) เมื่อวันที ่6 เดือนมีนาคม 2564 
รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

1.ตรวจสอบการพิมพ์สลับต าแหน่งในตาราง
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตร 

หัวข้อ ปรัชญาของหลักสูตร และวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร  พิมพ์สลับต าแหน่งกัน  ได้แก้ไขให้อยู่ในช่องที่
ตรงกันเรียบร้อยแล้ว 

 
สรุปผลการพิจารณาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช 2565จากคณะกรรมการกลัน่กรองหลักสูตรและชดุวิชา(Module)ใน
การประชุมครัง้ที่  1(1/2564) เมื่อวันที่  16 เดือนมนีาคมพ.ศ. 2564 

รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
1. ชื่อรายวิชาและรหัสวิชาควรตรงกันทุกจุด ตรวจสอบชื่อรายวิชาทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ

รหัสวิชาให้ตรงกันทุกจุดแล้ว  
2. ปรับช่ือและค าอธิบายรายวิชาแกนของคณะ คณะได้ปรับชื่อและค าอธิบายรายวิชาแกนของคณะตาม

ข้อแสนอแนะของคณะกรรมการแล้ว จากเดิม คือ  ศิลปะ
การถ่ายทอด เป็น ศิลปะการถ่ายทอด และศิลปะการ
บริการ เป็น  ศิลปะการบริการ 
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สรุปผลการพจิารณาศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย 
หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช 2565 จากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ใน

การประชุมครัง้ที่ 177(3/2564)  เมื่อวันที ่27 มีนาคม พ.ศ. 2564  
รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
“ไม่มีข้อเสนอแนะให้แก้ไข” - 
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ตอนที่ 2  ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งหลกัสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง สาขาวิชาภาษาไทย 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 สาระการปรับปรุง 

ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย : หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Thai 

ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย : หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Thai 

ไม่เปลี่ยนแปลง 

ชื่อปริญญา 
ภาษาไทย      : ศลิปศาสตรบณัฑิต (ภาษาไทย) 
                  : ศศ.บ. (ภาษาไทย) 
ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Arts (Thai) 

ชื่อปริญญา 
 ภาษาไทย     : ศลิปศาสตรบณัฑิต (ภาษาไทย) 
                  : ศศ.บ. (ภาษาไทย) 
ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Arts (Thai) 

ไม่เปลี่ยนแปลง 

วิชาเอก :  ไม่ม ี วิชาเอก :  ไม่ม ี ไม่เปลี่ยนแปลง 

ปรัชญาของหลักสูตร  
ผลิตบณัฑิตให้เป็นผู้มีจรรยาด ีมีปัญญา ภาษาเด่น เนน้สร้างสรรค ์ทันตอ่การ
เปลี่ยนแปลง 

ปรัชญาของหลักสูตร  
ผลิตบณัฑิตให้เป็นผู้มีจรรยาด ีมีปัญญา ภาษาเด่น เนน้สร้างสรรค ์ทันตอ่การ
เปลี่ยนแปลง 

ไม่เปลี่ยนแปลง 

ความสําคัญของหลักสูตร : 
1.  พัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณลักษณะและสมรรถนะตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานในด้านการใช้ทักษะทางภาษาไทยสื่อสารและประกอบอาชีพ 
2. พัฒนาผู้เรียนให้ตระหนักถึงคุณค่าในภาษาและวัฒนธรรมของชาติปลุกจิตส านึก
ให้เห็นความส าคัญซึ่งควรอนุรักษ์หวงแหนโดยการสืบสานและสร้างสรรค์มรดกอัน
ล้ าค่าของชาติต่อไป 
3. ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบนัการศึกษาหน่วยงานภาครัฐ
และหน่วยงานภาคเอกชนในการสอน การบริการวิชาการ และการวจิัย 

ความสําคัญของหลักสูตร : 
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
ในด้านการใช้ทักษะทางภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและประกอบอาชีพ 
2. พัฒนาผู้เรียนให้ตระหนักถึงคุณค่าในภาษาและวัฒนธรรมของชาติปลุกจิตส านึกให้
เห็นความส าคัญซึ่งควรอนุรักษ์หวงแหนโดยการสืบสานและสร้างสรรค์มรดกอันล้ าค่า
ของชาติต่อไป 
3. ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐและ
หน่วยงานภาคเอกชนในการสอน การบริการวิชาการ และการวิจัย 

ไม่เปลี่ยนแปลง 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ผลิตบัณฑิตที่สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพและถึงพร้อมด้วยคุณธรรม  
เพื่อประกอบอาชีพและสามารถอนุรักษ์  สร้างสรรค์ผลงานด้านภาษาไทยในรูปแบบ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
ผลิตบัณฑิตที่สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพและถึงพร้อมด้วย

คุณธรรมเพื่อประกอบอาชีพและสามารถอนุรักษ์สร้างสรรค์ผลงานด้านภาษาไทยใน 

ไม่เปลี่ยนแปลง 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 สาระการปรับปรุง 

ต่าง ๆ  โดยประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับภูมิปัญญาไทย  และภูมิปัญญาสากล รูปแบบต่าง ๆโดยประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญา
สากล 

คุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค ์
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มุ่งเน้นให้
ผู้ส าเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพตรงตามความต้องการของสังคมและ
ท้องถิ่นตามคุณวุฒิ ศักยภาพ และสมรรถนะของผู้ส าเร็จการศึกษา โดยต้องมี
คุณสมบัติ ดังนี้ 
 1. มีคุณธรรม จริยธรรม อ่อนน้อมถ่อมตน มีจิตสาธารณะสามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม 
 2. มีความรอบรู้ทางวิชาภาษาไทยทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ มีความรู้ 
ที่ทันสมัยใฝ่รู้  มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสามารถใช้ภาษาในการ
ติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. มีความภูมิใจในความเป็นไทย และมีเจตคติที่ดีต่อประเทศและวัฒนธรรมไทย 
4.มีทักษะการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และสามารถประยุกต์ใช้ภาษาไทยได้ดี 
5.มีบุคลิกภาพมีโลกทัศน์กว้างไกลสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม 
6.สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

คุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค ์
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยมุ่งเน้นให้
ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพตรงตามความต้องการของสังคมและท้องถิ่น
ตามคุณวุฒิศักยภาพและสมรรถนะของผู้ส าเร็จการศึกษาโดยต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

1.มีคุณธรรมจริยธรรมอ่อนน้อมถ่อมตนมีจิตสาธารณะสามารถท างานร่วมกับผูอ้ื่นได้
อย่างเหมาะสม 

2. มีความรอบรู้ทางวิชาภาษาไทยท้ังทฤษฎีและปฏิบัตมิีความรู้ที่ทันสมัยใฝ่รูม้ีทักษะ
การคิดวิ เคราะห์สังเคราะห์และสามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.มีความภูมิใจในความเป็นไทยและมีเจตคติที่ดีต่อประเทศและวัฒนธรรมไทย 
4.มีทักษะการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และสามารถประยุกต์ใช้ภาษาไทยได้ดี 
5.มีบุคลิกภาพมีโลกทัศน์กว้างไกลสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม 
6.สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

ไม่เปลี่ยนแปลง 

หลักสูตร 
1. จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า    124    หน่วยกติ 
2. โครงสร้างหลักสูตร 
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป             ไม่น้อยกว่า     30     หน่วยกติ 
2.1.1 กลุ่มวิชาภาษา                 ไม่น้อยกวา่       9      หน่วยกิต 
2.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์        ไม่น้อยกวา่       6      หน่วยกิต 
2.1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์       ไม่น้อยกว่า       6      หน่วยกิต 

หลักสูตร 
1. จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                  ไม่น้อยกว่า  123   หน่วยกิต 
2. โครงสร้างหลักสูตร 

2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                          ไม่นอ้ยกว่า   30    หน่วยกิต
2.1.1 กลุ่มวิชาภาษา                               ไม่น้อยกว่า     9     หนว่ยกิต
2.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                         ไม่นอ้ยกว่า   9    หนว่ยกิต
2.1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                          ไมน่้อยกว่า   6    หน่วยกิต

ปรับลดหน่วยกิตวชิาแกนและมีการจัด
แผนการเรียนแบบเอก-โทเพิ่มขึ้น 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 สาระการปรับปรุง 

2.1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
2.1.5 กลุ่มวิชาเสริมสร้างลักษณะนสิัย ไม่น้อยกว่า    3     หนว่ยกิต 
2.2 หมวดวิชาเฉพาะ                 ไม่น้อยกว่า      88     หน่วยกิต 
2.2.1 วิชาแกน                      ไม่น้อยกว่า       2       หน่วยกิต  
2.2.2 วิชาเอก                       ไม่น้อยกว่า      78     หนว่ยกิต 
1) เอกบงัคับ                           42     หน่วยกิต 
2) เอกเลือก                            ไม่น้อยกวา่     36     หน่วยกิต 
2.3  หมวดวิชาเลือกเสร ี               6     หน่วยกิต 

2.1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์          ไม่นอ้ยกว่า    3   หนว่ยกิต
2.1.5 กลุ่มวิชาเสริมสร้างลักษณะนสิัย             ไม่นอ้ยกว่า    3    หน่วยกิต 

2.2  หมวดวิชาเฉพาะ                    ไม่น้อยกว่า   87  หน่วยกิต 
2.2.1 วิชาเอกเดี่ยว                                 ไม่น้อยกว่า   87   หน่วยกิต 

2.2.1.1  วิชาแกน                    ไม่น้อยกวา่    2    หน่วยกิต 
2.2.1.2  วิชาเอก                    ไม่น้อยกวา่   78   หน่วยกิต 

เอกบังคับ                                      42   หน่วยกิต 
เอกเลือก                                 ไม่น้อยกว่า    36  หน่วยกิต 

2.2.1.3 วิชาประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศกึษา       7     หนว่ยกิต 
2.2.2 วิชาเอก-โท                    ไม่น้อยกวา่   87   หน่วยกิต 

2.2.2.1 วิชาแกน                    ไม่น้อยกวา่    2    หน่วยกิต 
2.2.2.2 วิชาเอก                    ไม่น้อยกวา่   63   หน่วยกิต 

เอกบังคับ                        42    หน่วยกิต 
เอกเลือก                    ไม่น้อยกวา่   21   หน่วยกิต 

2.2.3 วิชาประสบการณ์ภาคสนาม/สหกจิศึกษา            7    หน่วยกิต 
2.2.4 วิชาเอก-โท                   ไมน่้อยกว่า    15   หน่วยกิต 

       2.3  หมวดวิชาเลือกเสร ี                                   6    หน่วยกิต 
SOC013 วัฒนธรรมอาเซียน 3(3-0-6) - - - ปรับลดรายวิชา 

- - - HU101 ศิลปะการถ่ายทอด 
The Arts of Knowledge Impartment 

2(2-0-4) เปิดรายวิชาใหม่เพื่อเป็นเนื้อหาพื้นฐาน
ส าหรับการประยุกต์ใช้ในรายวิชาเฉพาะ
ของสาขาวิชา  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการแสดงออกทางพัฒนาการและการเรียนรู้ การ

คัดเลือกเนื้อหาและเทคนิคการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์ การประเมิน
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พัฒนาการผลการเรียนรู้ คุณลักษณะของผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์ 
การใช้ภาษาและสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ 

- - - HU102 ศิลปะการบริการ 
The Arts of Services 

2(1-2-3) ปรับเพิ่มรายวิชาเพื่อเป็นเนื้อหาพื้นฐาน
ส าหรับการประยุกต์ใช้ในรายวิชาเฉพาะ
ของสาขาวิชา   ศิลปะในการสื่อสาร บุคลิกภาพ มารยาท การปฏิบัติตนของนักบริการที่ดี 

ตลอดจนการศึกษาอุปนิสัย รสนิยมของผู้รับบริการในแต่ละช่วงวัย ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับงานบริการในสายงานประเภทต่าง ๆ การสื่อความหมายท้องถิ่นในประเด็น
ประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรมของจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย และจังหวัดใกล้เคียง โดย
มีการฝึกปฏิบัติภาคสนาม 

THAI111
  

การฟงัและการพูดเพื่อสัมฤทธิผล 3(2-2-5) THAI111
  

การฟงัและการพูดเพื่อสัมฤทธิผล 3(2-2-5) ไม่เปลี่ยนแปลง 

THAI121
  

พัฒนาการอ่าน 
Reading Skill Development      

3(2-2-5) THAI121
  

พัฒนาการอ่าน 
Reading Development 

3(2-2-5) ปรับชื่อวิชาภาษาอังกฤษให้ตรงกับ
ภาษาไทย 
ปรับค าอธิบายรายวิชาให้เป็นการฝกึมาก
ข้ึน 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการอ่าน องค์ประกอบของการอ่าน หลักเกณฑ์ในการอ่านออก
เสียงและการอ่านในใจ กระบวนการอ่านออกเสียงและการอ่านในใจ ฝึกอ่านออก
เสียงและอ่านในใจตามกลวิธีพัฒนาการอ่านเบื้องต้น และระดับสูง ฝึกอ่านหนังสือ
ประเภทต่าง ๆ 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการอ่าน องค์ประกอบของการอ่าน หลักเกณฑ์และกระบวนการใน
การอ่านและการอ่านในใจ  ฝึกอ่านออกเสียงและอ่านในใจตามกลวิธีพัฒนาการอ่าน
เบื้องต้น และการอ่านระดับสูง ฝึกอ่านบทอ่านในสื่อประเภทต่าง ๆ และเขียนบทปริทัศน์
หนังสือหรือบทแนะน าหนังสือ 

THAI231 
  

พัฒนาการเขียน 
Writing Skill Development 

3(2-2-5) THAI231 
  

พัฒนาการเขียน 
Writing Development 

3(2-2-5) ปรับชื่อวิชาภาษาอังกฤษให้ตรงกับ
ภาษาไทย 

THAI241
  

วรรณกรรมปัจจุบัน 
Contemporary Literature 

3(3-0-6) THAI241
  

วรรณกรรมปัจจุบัน 
Contemporary Literary Works 

3(3-0-6) ปรับชื่อวิชาภาษาอังกฤษให้เป็นค าเดียวกับ
รายวิชาที่สอดคลอ้งกัน 
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ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสังคมตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 มาถึง
ปัจจุบัน องค์ประกอบของวรรณกรรม คุณค่า และแนวทางการวิเคราะห์วรรณกรรม
ปัจจุบัน 

พัฒนาการวรรณกรรมปัจจุบัน ศึกษารูปแบบ เนื้อหา แนวคิด  องค์ประกอบ
ของวรรณกรรม  ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสังคม แนวการอ่านและวิเคราะห์
วรรณกรรมปัจจุบัน 

ปรับค าอธิบายรายวิชาให้ครอบคลมุมากขึ้น 

THAI242
  

วรรณกรรมเอกของไทย  3(3-0-6) THAI242
  

วรรณกรรมเอกของไทย 
Prominent Thai Literature 

3(3-0-6) ไม่เปลี่ยนแปลง 

THAI245
  

วรรณคดไีทย  3(3-0-6) THAI245
  

วรรณคดไีทย 
Thai Literature 

3(3-0-6) ปรับค าอธิบายรายวิชาให้ครอบคลมุมากขึ้น 

     วรรณคดีสมัยสุโขทัยถึงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่ 6 ในด้าน รูปแบบ เนื้อหา 
แนวคิดและคุณค่าเชิงวรรณศิลป์ ลักษณะเฉพาะและลักษณะเด่นของวรรณคดีไทย 
บทบาทหน้าที่ของวรรณคดีไทยต่อคนไทยและสังคมไทย 

       ประเภท รูปแบบ ภาษา  เนื้อหา แนวคิดและคุณค่าของวรรณคดีไทย
วรรณคดีสมัยสุโขทัยถึงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่ 6 ลักษณะเฉพาะของวรรณคดีไทยแต่ละ
สมัย  ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีไทยกับสังคม 

THAI153
  

หลักการอ่านและการเขียนค าไทย  3(3-0-6) THAI153
  

หลักการอ่านและการเขียนค าไทย 
Reading and Writing in Thai 

3(3-0-6) ไม่เปลี่ยนแปลง 

THAI155
  

ภาษาศาสตร์ภาษาไทย  3(3-0-6) THAI155
  

ภาษาศาสตร์ภาษาไทย 
Thai Linguistics 

3(3-0-6) ไม่เปลี่ยนแปลง 

THAI156
  

หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย 
Thai Language Grammar and Usage 

3(3-0-6) THAI156
  

หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย 
The Thai Language Grammar and Usage 

3(3-0-6) ปรับชื่อวิชาภาษาอังกฤษให้ถกูต้องตามหลัก
ภาษา 

THAI357
  

ภาษากบัการคิดสร้างสรรค ์
 

3(3-0-6) THAI357
  

ภาษากบัการคิดสร้างสรรค ์
Language and Creative Thinking 

3(2-2-5) ปรับค าอธิบายรายวิชาใหก้ระชับขึน้ 
ปรับหนว่ยกิตให้เป็นชั่วโมงปฏิบัต ิ

        ความสัมพันธ์ของภาษากับการคิด ความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการคิดและการใช้เหตุผล ฝึกใช้ความคิดสร้างสรรค์
ผลงานทางภาษาไทย 

       ความสัมพันธ์ของภาษากับการคิด ความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการคิดและการใช้เหตุผล ฝึกใช้ความคิดสร้างสรรค์ 

 

THAI244
  

วิถีไทยในวรรณกรรม 
 

3(3-0-6) THAI244
  

วิถีไทยในวรรณกรรม 
Thai Way of Life in Thai Literature 

3(3-0-6) ปรับค าอธิบายรายวิชาใหก้ระชับขึน้ 



(มคอ.2) หน้า 120 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุงพุทธศักราช2565 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 สาระการปรับปรุง 

     วิเคราะห์ภูมิปัญญาไทยและการด าเนินชีวิตที่ปรากฏในวรรณกรรมยุค
ต่าง ๆ โดยพินิจในด้านความเชื่อ ค่านิยม โลกทัศน์ และบริบทการเปลี่ยนแปลงของ
วิถีชีวิตไทย 

    ความเชื่อ  ค่านิยม  ภูมิปัญญา  โลกทัศน์และการด าเนินชีวิตที่ปรากฏใน
วรรณกรรมยุคต่าง ๆ  บริบทการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตไทย 

 

THAI264
  

ภาษากบัสังคมและวัฒนธรรม  3(3-0-6) THAI264
  

ภาษากบัสังคมและวัฒนธรรม 
Language, Society and Culture 

3(3-0-6) ไม่เปลี่ยนแปลง 

- - - THAI493
  

การวิจัยทางภาษาไทย  
Research on the Thai Language 

3(2-2-5) ปรับเพิ่มรายวิชาจากหลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2555 โดยปรับค าอธบิายรายวิชาให้
เรียงล าดับตามการสอนจริง  วิธีและรูปแบบการวิจัยทางภาษาไทย การก าหนดวัตถุประสงค์และกรอบ

ความคิด  การเลือกหัวข้อ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบต่าง ๆ การจ าแนกวิเคราะห์ 
การตีความข้อความการเขียนเค้าโครงและการเขียนรายงานวิจัย 

THAI496
  

สัมมนาภาษาไทย 
 

3(2-2-5) THAI496
  

สัมมนาภาษาไทย 
Thai Seminar 

3(2-2-5) ปรับค าอธิบายรายวิชาให้เหมาะสม ไม่
ซ้ าซ้อนกับรายวิชา เทคนิคการฝึกอบรม
และการประชุม         หลักและเทคนิคการจัดสัมมนาในรูปแบบต่าง ๆ ฝึกการจัดสัมมนา 

ท าการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์และสังเคราะห์การใช้ภาษาไทย วรรณคดีไทย คติชน 
ภาษาศาสตร์  และการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และ
น าเสนอในเวทีสัมมนา 

      ค้นคว้า วิเคราะห์และสังเคราะห์การใช้ภาษาไทย วรรณคดีไทย คติชน 
ภาษาศาสตร์  และการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และ
น าเสนอในเวทีสัมมนา 

THAI123
  

ศิลปะการอ่านและการเขียนกวีนพินธ์ไทย  
 

3(2-2-5) THAI123
  

ศิลปะการอ่านและการเขียนกวีนพินธ์ไทย  
The Art of Reading and Writing Thai Poetry 

3(2-2-5) ปรับค าอธิบายรายวิชาใหก้ระชับและมี
เนื้อหาเหมาะสมกบัผู้เรียน 

       หลักเกณฑ์และกลวิธีการอ่านกวีนิพนธ์ไทย ฝึกการอ่านออกเสียงให้
ชัดเจนถูกต้องตามลีลาท่วงท านองและความหมายได้ตรงกับเนื้อหา การสร้างศัพท์ 
ฉันทลักษณ์ ขนบ และกลวิธีทางวรรณศิลป์ ฝึกการเขียนกวีนิพนธ์ไทยประเภทต่าง ๆ 

       หลักเกณฑ์ กลวิธี และขนบทางวรรณศิลป์ของกวีนิพนธ์ไทย ฝึกการอ่าน
และการเขียนกวีนิพนธ์ไทย 

- - - THAI212
  

การฟงัและการพูดเพื่อใช้ในงานธุรกิจ  
Listening and Speaking for Business Communication  

3(2-2-5) ปรับเพิ่มรายวิชาทีเ่น้นทักษะอาชีพ  
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             ทฤษฎีการสื่อสารด้านการฟังการพูดที่ใช้ในงานธุรกิจฝึกทักษะการฟังและ
การ พูดที่ใช้ในงานธุรกิจ เช่นการฟังเพื่อจับประเด็นส าคัญ ฟังเพื่อแยกข้อเท็จจริง 
ข้อคิดเห็นและอารมณ์ความรู้สึกฟังเพื่อหาเหตุผลโต้แย้ง หรือคล้อยตาม   ฟังเพื่อ
ความคิดสร้างสรรค์  ฝึกการพูดเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นการพูด รายงานในที่
ประชุม การพูดโน้มน้าวใจ การพูดวิงวอนหรือต่อรองเพื่อขอความเห็น ใจ เพื่อ
ประสิทธิภาพทางการสื่อสารทางธุรกิจ 

 

THAI213
  

การใช้ภาษาไทยเพื่อเป็นผู้ประกาศ  
 

3(2-2-5) THAI213
  

การใช้ภาษาไทยเพื่อเป็นผู้ประกาศ  
Thai for Announcers 

3(2-2-5) ปรับค าอธิบายรายวิชาให้ทันสมัยและมีการ
ฝึกปฏิบตัิมากยิ่งขึน้ 

      คุณสมบัติของผู้ประกาศ หลักเกณฑ์และฝึกทักษะการออกเสียงค าไทย 
การเขียนข่าว โฆษณา และประชาสัมพันธ์ ฝึกปฏิบัติ เป็นผู้ประกาศในงาน
สื่อสารมวลชน 

      การใช้ภาษาไทยในงานสื่อสารมวลชนร่วมสมัย  หลักการเป็นผู้ประกาศและ
คุณสมบัติของผู้ประกาศ  บุคลิกภาพของผู้ประกาศ  การเขียนเนื้อหาส าหรับด าเนิน
รายการประเภทต่าง ๆ ทั้งในสื่อวิทยุโทรทัศน์  และสื่อออนไลน์  ฝึกปฏิบัติการเป็นผู้
ประกาศ 

THAI214
  

เทคนิคการฝกึอบรมและการประชุม 
 

3(2-2-5) THAI214
  

เทคนิคการฝกึอบรมและการประชุม 
Techniques for Training and Conference Preparation 

3(2-2-5) ปรับค าอธิบายรายวิชาใหก้ระชับขึน้ 

       การส ารวจความต้องการและขั้นตอนในการฝึกอบรม ประเภทของการ
ฝึกอบรม การตั้งวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม  เทคนิควิธีการในการฝึกอบรมและ
การประชุม เครื่องมือที่ใช้ในการฝึกอบรม วิธีการจัดโปรแกรมค านวณค่าใช้จ่าย การ
ประเมินผลการฝึกอบรม ปัญหาในการฝึกอบรม ปฏิบัติการฝึกอบรมและประชุม   

        การส ารวจความต้องการ ขั้นตอน ประเภท การตั้งวัตถุประสงค์  เทคนิค
วิธีการ เครื่องมือที่ใช้ในการฝึกอบรม วิธีการจัดโปรแกรมค านวณค่าใช้จ่าย การ
ประเมินผลและปัญหาในการฝึกอบรมและการประชุม  ปฏิบัติการฝึกอบรมและประชุม   

 

THAI232
  

การบันทกึและสรุปความ  3(2-2-5) THAI232
  

การบันทกึและสรุปความ 
Note-Taking and Summarizing 

3(2-2-5) ไม่เปลี่ยนแปลง 

THAI233
  

การเขียนสร้างสรรค์  3(2-2-5) THAI233
  

การเขียนสร้างสรรค์ 
Creative Writing 

3(2-2-5) ไม่เปลี่ยนแปลง 
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THAI262
  

ค าและส านวนไทย 3(3-0-6) THAI262
  

ค าและส านวนไทย 
Words and Idioms in Thai 

3(3-0-6) ปรับค าอธิบายรายวิชาใหก้ระชับขึน้ 

      ลักษณะที่มาและความหมายของถ้อยค า ส านวน โวหาร ค าพังเพย 
ภาษิตของไทยและของท้องถิ่น โดยเน้นการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการประพันธ์ 

       ลักษณะที่มาและความหมายของถ้อยค า ส านวน โวหาร ค าพังเพย ภาษิต
ของไทยและของท้องถิ่น 

THAI274
  

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการน าเสนอผลงานภาษาไทย 3(2-2-5) THAI274
  

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการน าเสนอผลงานภาษาไทย 
Information Technology for Presentation of Thai 

3(2-2-5) ไม่เปลี่ยนแปลง 

- - - THAI275 
  

การใช้ภาษาไทยในปัจจบุัน 
Contemporary Thai Usage 

3(3-0-6) ปรับเพิ่มรายวิชาเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ภาษาในสังคม 

        สถานภาพการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน  วิเคราะห์สถานการณ์การใช้
ภาษาไทยในปัจจุบัน และเสนอแนะแนวทางการใช้ภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพ 

THAI322 
  

การอา่นตีความ 
 

3(2-2-5) THAI322 
  

การอา่นตีความ 
Reading for Interpretation 

3(2-2-5) ปรับค าอธิบายรายวิชาให้ครอบคลมุขึ้น 

       ความหมาย หลักการและกระบวนการอ่านเพื่อการตีความ ฝึกอ่าน
ตีความวรรณกรรมทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง 

       ความหมาย หลักการและกระบวนการอ่านตีความ การตีความบทอ่าน
ประเภทต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันและบทอ่านในแบบเรียน  แนวทางการอ่านตีความร่วม
สมัยในการอ่านวรรณกรรม ฝึกอ่านตีความถ่ายทอดความคิดผ่านการเขียนและการพูด 

THAI324 
  

การอา่นเชิงวิเคราะห์วิจารณ ์  3(2-2-5) THAI324 
  

การอา่นเชิงวิเคราะห์วิจารณ ์
Analytical and Critical Reading 

3(2-2-5) ปรับค าอธิบายรายวิชาให้นกัศึกษาได้ฝึก
ปฏิบัติมากขึ้น 

      หลักการอ่านวเิคราะหว์ิจารณ ์และฝึกอ่านวเิคราะห์และวิจารณ์ ประเมิน
คุณค่าของงานเขียนรูปแบบต่าง ๆ ด้วยการพูดและการเขียน 

    ความหมาย  หลักการและกระบวนการอ่านวิเคราะห์วิจารณ์ การวิเคราะห์
วิจารณ์ข่าว สารคดี บันเทิงคดี และกวีนิพนธ์  ฝึกอ่านวิเคราะห์และวิจารณ์บทอ่าน
ประเภทต่าง ๆ และเขียนถ่ายทอดความคิดในเชิงวิชาการ 

THAI332 
  

การเขียนเอกสารส านักงาน  
 

3(2-2-5) THAI332 
  

การเขียนเอกสารส านักงาน 
Writing Office Documents 

3(2-2-5) 
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     ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ภาษาในการเขียนเอกสารส านักงาน การ
เขียนหนังสือราชการ เอกสารการประชุม และเอกสารเพื่อกิจธุระต่าง ๆ 

    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ภาษาในการเขียนเอกสารส านักงาน การเขียน
หนังสือราชการ และเอกสารเพื่อกิจธุระต่าง ๆ 

ปรับค าอธิบายรายวิชาใหม้ีเนื้อหาเหมาะสม 
ไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาเทคนิคการฝึกอบรม
และการประชุม 

THAI333
  

การเขียนเชิงวิชาการ  3(2-2-5) THAI333
  

การเขียนเชิงวิชาการ  
Academic  Writing 

3(2-2-5) ไม่เปลี่ยนแปลง 

- - - THAI334    การเขียนเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 
Writing for Advertisement and Public Relation  

3(2-2-5) 
 

ปรับเพิ่มรายวิชาทีเ่น้นทักษะอาชีพ 

      ลักษณะของสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ หลักการเขียนโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ ฝึกการเขียนเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ที่ใช้กับสื่อต่าง ๆ 

 

- - - THAI335    การเขียนขา่ว       
News Writing  

3(2-2-5) ปรับเพิ่มรายวิชาทีเ่น้นทักษะอาชีพ 

         รูปแบบและหลักการเขียนข่าว ประเภทและความส าคัญของข่าว บทบาท 
หน้าที่ของผู้สื่อข่าว หลักการและวิธีสื่อข่าวขั้นพื้นฐาน การประเมินคุณค่าข่าว การเขียน
ข่าว ศึกษาวิเคราะห์ด้านเนื้อหา วิธีการน าเสนอ และการใช้ภาษา 

 

- - - THAI378
  

การอา่นเพื่องานธรุกิจ 
Reading for Business       

3(2-2-5) ปรับเพิ่มรายวิชาทีเ่น้นทักษะอาชีพ 

 หลักการอ่าน  การอ่านจับใจความ สังเขปความ สรุปความ และขยายความ 
งานเขียนประเภทต่างๆ ที่มีสาระทางธุรกิจ   

THAI379
  

การถา่ยทอดความรู้ทางภาษาไทย 
Knowledge Transfer in Thai Language 

3(2-2-5)                                     THAI379
  

การถา่ยทอดความรู้ทางภาษาไทย 
Knowledge Transfer in the Thai Language 

3(2-2-5)                                     ปรับชื่อวิชาภาษาอังกฤษให้ถกูต้องตามหลัก
ภาษา 

- - - THAI474 การเขียนบทวิทยุและโทรทัศน์ 
Radio and Television Script Writing  

3(2-2-5) ปรับเพิ่มรายวิชาทีเ่น้นทักษะอาชีพ 
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       ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานวิทยุและโทรทัศน์ด้านการออกอากาศศึกษาบท 
วิทยุและโทรทัศน์  การเขียนบทและเสนอผลงานเพื่อออกอากาศ 

- - - THAI141 วรรณกรรมศกึษา 
Study of Literary Works 

3(3-0-6) ปรับเพิ่มรายวิชาโท ส าหรับนักศกึษาสาขา
อื่น 

          ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวรรณกรรมการเปลี่ยนแปลงด้านรูปแบบ  เนื้อหา 
แนวคิด และคุณค่าวรรณกรรมต่อสังคม 

THAI243
  

วรรณกรรมการท่องเที่ยว  3(3-0-6) THAI243
  

วรรณกรรมการท่องเที่ยว 
Tourism Literary Works 

3(3-0-6) ไม่เปลี่ยนแปลง 

THAI246
  

วรรณกรรมท้องถิน่พิษณุโลก  3(3-0-6) THAI246
  

วรรณกรรมท้องถิน่พิษณุโลก 
Folk Literary Works of Phitsanulok 

3(3-0-6) ไม่เปลี่ยนแปลง 

THAI343 วรรณกรรมวิจารณ์ 
Literary Criticism 

3(3-0-6) THAI343 วรรณกรรมวิจารณ ์
Literary Works Criticism 

3(3-0-6) ปรับชื่อวิชาภาษาอังกฤษให้เป็นค าเดียวกับ
รายวิชาที่สอดคลอ้งกัน 
ปรับค าอธิบายรายวิชาให้ครอบคลมุและ 
ทันสมัยขึ้น 

        พัฒนาการของการวิจารณ์วรรณกรรม ทฤษฎีการวิจารณ์วรรณกรรม 
แนวการวิจารณ์วรรณกรรมของตะวันออกและตะวันตก การประเมินค่าวรรณกรรม 
ฝึกวิเคราะห์วิจารณ์และวิพากษ์วรรณกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการวิจารณ์ 

      พัฒนาการของการวิจารณ์วรรณกรรม ทฤษฎีการวิจารณ์วรรณกรรม แนว
การวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัย  การพัฒนาทักษะพื้นฐานในการวิจารณ์วรรณกรรม  
การเขียนบทวิจารณ์วรรณกรรมในลักษณะต่าง ๆ ลงในสื่อร่วมสมัย 

THAI344
  

วรรณกรรมค าสอน   3(3-0-6) THAI344
  

วรรณกรรมค าสอน    
Didactic Literary Works 

3(3-0-6) ไม่เปลี่ยนแปลง 

THAI345 
  

วรรณกรรมอาเซียน 
 

3(3-0-6) THAI345 
  

วรรณกรรมอาเซียน 
ASEAN Literary Works 

3(3-0-6) ปรับค าอธิบายรายวิชาให้เหมาะสมกับ
ผู้เรียน  ไม่มีเนื้อหากวา้งเกินไป 

สภาพสังคม วัฒนธรรม โลกทัศน์ และกลวิธีการแต่งวรรณกรรม
ประเภทนิทานพื้นบ้าน บทเพลง เรื่องสั้น และนวนิยายของประเทศประชาคม
อาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย พิลิปปินส์ บรูไน 
เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา 

ลักษณะร่วมและลักษณะเฉพาะของวรรณกรรมอาเซียนร่วมสมัย  รูปแบบ 
เนื้อหา คุณค่า และความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมอาเซียนกับบริบททา งสังคม
วัฒนธรรมอาเซียน 
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- - - THAI346 วรรณกรรมไทยส าหรับเดก็  
Thai Literary Works for Children 

3(2-2-5) ปรับเพิ่มรายวิชาเพื่อเพิ่มความสามารถใน
การใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด 

      ลักษณะ รูปแบบ เนื้อหาและการวิเคราะห์วรรณกรรมส าหรับเด็ก  กลวิธี
การสร้างสรรค์และการผลิตนวัตกรรมส าหรับเด็ก 

THAI256 ภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ 
Thai Language for Foreigners 

3(3-0-6) THAI256 ภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาต ิ
The Thai Language for Foreigners 

3(2-2-5) ปรับชื่อวิชาใหต้รงกับค าอธิบาย, ปรบัชื่อ
วิชาภาษาอังกฤษ,  ปรับค าอธิบายรายวิชา
ให้เหมาะสมกบัผู้เรียนและ ปรับจ านวน
หน่วยกิตใหต้รงกบัการฝึกปฏิบัต ิ

 การประยุกต์ใช้ความรู้ทางภาษาศาสตร์เพื่อสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ 
ศึกษาวิธีการจัดการเรียนการสอนภาษา วัฒนธรรมการใช้ภาษาไทย ฝึกสอนทักษะ
การใช้ภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ 

       ความรู้ทางภาษาไทยที่จ าเป็นส าหรับชาวต่างชาติ  การเรียนรู้ภาษา  
วัฒนธรรมการใช้ภาษาไทย  ฝึกสอนทักษะการใช้ภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ 
 

THAI257 ภาษาศาสตรส์ังคม 
Sociolinguistics 

3(3-0-6) THAI257 ภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์สังคม 
The Thai language according to Sociolinguistics 

3(3-0-6) ปรับชื่อวิชาให้ชัดเจนขึ้น 

- - - THAI258
  

วิวัฒนาการอักษรไทย 
Evolution of Thai Alphabet 

3(3-0-6) ปรับเพิ่มรายวิชาเพื่อเพิ่มความสามารถ
เฉพาะทางวัฒนธรรมท้องถิ่น 

     อักษรไทยสมัยสุโขทัยถึงรัตนโกสินทร์ รัชกาล ที่ 4 เน้นศึกษาจากจารึกใน
ด้านความเป็นมา อักขรวิธี รูปแบบ ภาษา เนื้อหาและคุณค่า 

THAI352
  

ภาษาตา่งประเทศในภาษาไทย 
 

3(3-0-6) THAI352
  

ภาษาตา่งประเทศในภาษาไทย 
Foreign Languages In Thai 

3(3-0-6) ปรับค าอธิบายรายวิชาให้ครอบคลมุขึ้น 

     สาเหตุและวิธีการยืมค าภาษาต่างประเทศมาใช้ในภาษาไทย หลักการ
สังเกตค ายืม และการใช้ค าภาษาต่างประเทศในปัจจุบัน 

     ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับค ายืมภาษาต่างประเทศ  หลักการยืมค า  อิทธิพลจาก
ค ายืม  หลักสังเกต ค ายืมและประมวลค ายืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 

THAI356 ภาษาไทยถิ่น 3(3-0-6) THAI356 ภาษาไทยถิ่น 
Thai Dialects 

3(3-0-6) ไม่เปลี่ยนแปลง 

THAI358
  

วิวัฒนาการของแบบเรียนภาษาไทย  3(3-0-6) THAI358
  

วิวัฒนาการของแบบเรียนภาษาไทย  
Development of Thai Textbooks 

3(3-0-6) ไม่เปลี่ยนแปลง 
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- - - THAI359
  

ภาษาไทยในสื่อสมัยใหม ่
The Thai language in Modern Media 

3(3-0-6) ปรับเพิ่มรายวิชาเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงทางสงัคม 

        ลักษณะของภาษาไทยในสื่อสมัยใหม่  หน้าที่ในการสื่อสาร  แนวคิดในการ
วิเคราะห์ภาษาในสื่อสมัยใหม่ 

THAI261  คีตวรรณกรรม 3(3-0-6) THAI261  คีตวรรณกรรม 
Lyrics in Literary works 

3(3-0-6) ไม่เปลี่ยนแปลง 

THAI263 
  

ภาษาถิ่น เพลงพื้นบ้าน และนิทานพืน้บ้าน 3(3-0-6) THAI263 
  

ภาษาถิ่น เพลงพื้นบ้าน และนิทานพืน้บ้าน 
Dialects Folksongs and Folktales 

3(3-0-6) ไม่เปลี่ยนแปลง 

THAI265
  

คติชนวิทยา  
 

3(3-0-6) THAI265
  

คติชนวิทยา 
Folklore 

3(3-0-6) ปรับค าอธิบายรายวิชาใหก้ระชับขึน้ 

         ความส าคัญและคุณค่าของคติชนวิทยา ศึกษาระเบียบวิธีการรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์และถ่ายทอดข้อมูล ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคติชนวิทยากับ
ศาสตร์แขนงอื่นๆ เพื่อรักษาและสืบทอดภูมิปัญญากับวิถีชีวิตไทย 

 ความส าคัญและคุณค่าของคติชนวิทยา ระเบียบวิธีการรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์และถ่ายทอดข้อมูล ความสัมพันธ์ระหว่างคติชนวิทยากับศาสตร์แขนงอื่นๆ 

- - - THAI361
  

กระบวนทัศน์วัฒนธรรมท้องถิ่น  
Paradigm of local culture 

3(2-2-5) ปรับเพิ่มรายวิชาเพื่อเพิ่มความสามารถทาง
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

       แนวคิดและทฤษฎีในการศึกษาวัฒนธรรม กระบวนทัศน์ในพิธีกรรมต่างๆ 
ของท้องถิ่น การด ารงอยู่  การสืบทอดและพลวัตทางวัฒนธรรม 

 

- - - THAI362
  

เทพปกรณัมสมัยใหม่ 
Modern Mythology  

3(3-0-6) ปรับเพิ่มรายวิชาเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงทางสงัคม 

       ความหมาย เนื้อหา และแนวทางการศึกษาเทพปกรณัม  สาระส าคัญของ
เทพปกรณัมที่ส่งต่อมาจนถึงปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของเทพปกรณัมในอดีตมา
สู่สื่อสมัยใหม่   

 

THAI391 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย 2(90) THAI391 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย 2(90) ปรับค าอธิบายรายวิชาให้เหมาะสมขึ้น 
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 Preparation for Professional Experience in Thai 
เตรียมความพร้อมก่อนออกไปฝึกงานในหน่วยงานภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ

หรือรัฐบาลโดยน าความรู้ทางด้านภาษาไทยทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้ศึกษา
ไปใช้ในสถานการณ์จริง 

       เตรียมความพร้อมก่อนออกไปฝึกงานในหน่วยงานภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ
หรือราชการโดยน าความรู้ทางด้านภาษาไทยทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้ศึกษาไป
ใช้ในสถานการณ์จริง 

THAI392
  

ฝึกประสบการณว์ชิาชีพภาษาไทย  
 

5(450) THAI392
  

ฝึกประสบการณว์ชิาชีพภาษาไทย  
Field Professional Experience in Thai 

5(450) ปรับค าอธิบายรายวิชาให้เหมาะสมขึ้น 

       ฝึกงานในหน่วยงานภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจหรือรัฐบาล โดยน าความรู้
ทางด้านภาษาไทยทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้ศึกษาไปใช้ในสถานการณ์จริง 

       ฝึกงานในหน่วยงานภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจหรือราชการ โดยน าความรู้
ทางด้านภาษาไทยทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้ศึกษาไปใช้ในสถานการณ์จริง 

THAI498 
  

เตรียมสหกิจศกึษาภาษาไทย  1(45) THAI498 
  

เตรียมสหกิจศกึษาภาษาไทย  
Co-operative Education Preparation in Thai 

1(45) ไม่เปลี่ยนแปลง 

THAI499 
  

สหกจิศึกษาภาษาไทย  6(--) THAI499 
  

สหกจิศึกษาภาษาไทย  
Co-operative Education in Thai 

6(--) ไม่เปลี่ยนแปลง 

2.3 หมวดวิชาเลอืกเสรี                          ไม่น้อยกว่า     6    หน่วยกิต 2.3 หมวดวิชาเลอืกเสรี                          ไม่น้อยกว่า     6    หน่วยกิต ไม่เปลี่ยนแปลง 
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ตอนที่ 1 สรุปผลการประเมนิหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติสาขาวิชาภาษาไทย 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 

(สําหรบันักศึกษา/บณัฑิตของหลักสูตร) 
 แบบประเมินนี้จัดท าขึ้นเพื่อประเมินคุณภาพของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
ภาษาไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อน าผลการประเมิน
ไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของ
นักศึกษาและบัณฑิตของหลักสูตร 
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 สถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม 

สถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวนคน ร้อยละ 

นักศึกษาช้ันปีที่ 2 73 27.55 
นักศึกษาช้ันปีที่ 3 70 26.42 
นักศึกษาช้ันปีที่ 4 42 15.85 
บัณฑิต รหัส 58 32 12.08 
บัณฑิต รหัส 59 48 18.11 

รวมทั้งสิ้น 265 100 
ตอนที่ 2  ความคิดเห็นที่มีต่อความเหมาะสมของหลักสูตร 

 รายการ ค่าเฉลี่ย S.D. 
โครงสร้างหลกัสูตร  

1. จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 124 หนว่ยกิต 4.07 0.65 
2. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 30 หน่วยกิต 4.05 0.62 
3. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวน 88 หน่วยกิต 4.08 0.62 

- วิชาแกน  จ านวน 3 หน่วยกิต 4.07 0.63 
- วิชาเอกบังคับ  จ านวน 42 หน่วยกิต 4.07 0.67 
- วิชาเอกเลือก  จ านวน 46 หน่วยกิต 4.03 0.67 
- วิชาประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา จ านวน 7 หน่วยกิต 4.03 0.69 

4. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวน 6 หน่วยกิต 4.00 0.67 
การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร   
การบริหารจัดการหลักสูตร   
1. การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร“จรรยาดี มีปัญญา ภาษาเด่น เน้นสร้างสรรค์ ทันต่อการ 4.14 
 

0.65 
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 รายการ ค่าเฉลี่ย S.D. 
เปลี่ยนแปลง” 

2. มีปฏิทินการศึกษาและแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างชัดเจน 4.19 0.79 
3. มีวิชาเรียนที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ 4.12 0.71 
4. จ านวนชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชามีความเหมาะสม 4.16 0.69 
5. มีกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ 4.14 0.71 
6. ความเพียงพอของอาจารย์ผู้สอน 4.14 0.71 
คุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอน   
1. อาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิและความเช่ียวชาญสอดคล้องกับรายวิชา 4.21 0.78 
2. อาจารย์ผู้สอนมีวิธีการสอนที่หลากหลาย ตรงตามเนื้อหาและระยะเวลาที่

ก าหนด 4.11 
 

0.77 
3. อาจารย์ผู้สอนมีแผนการสอนที่ชัดเจน มีสื่อประกอบการสอนที่เหมาะสม 4.25 0.72 
4. อาจารย์มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้มีเทคนิคการสอนที่เหมาะสม 4.16 0.78 
5. อาจารย์ผู้สอนส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง

สม่ าเสมอ 4.23 
 

0.72 
6. อาจารย์ผู้สอนให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ ให้ความช่วยเหลือ

เมื่อเกิดปัญหาอย่างเหมาะสม 4.23 
 

0.74 
การวัดและประเมินผล   
1. การประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกิจกรรมการเรียนการสอน 4.16 0.53 
2. การวัดและประเมินผลเป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่ก าหนดไว้และมี

การแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 4.25 
 

0.64 
3. การวัดและประเมินผลมีความยุติธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  4.18 0.65 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   
1. ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการมีความเหมาะสม อุปกรณ์เพียงพอต่อการ

เรียนรู ้ 4.16 
0.71 

2. มีอุปกรณ์ หนังสือ เอกสาร สื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและเพียงพอ 4.10 0.73 
3. มีระบบสารสนเทศที่เอ้ือต่อการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเอง 4.21 0.73 
4. มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมสง่เสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสมและเพียงพอ 4.16 0.71 
5. มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู ้ 4.21 0.69 

ความเหมาะสมของเนื้อหารายวิชาของหลักสูตร   
พัฒนาการอ่าน  4.30 0.62 
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 รายการ ค่าเฉลี่ย S.D. 
หลักการอ่านและการเขียนค าไทย 4.30 0.64 
วัฒนธรรมอาเซียน 4.16 0.75 
การฟังและการพูดเพื่อสัมฤทธิผล 4.26 0.65 
วรรณคดีไทย 4.36 0.65 
หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย  4.42 0.62 
วรรณกรรมเอกของไทย  4.44 0.62 
วิถีไทยในวรรณกรรม   4.25 0.66 
ภาษากับการคิดสร้างสรรค์ 4.33 0.60 
ภาษาศาสตร์ภาษาไทย   4.36 0.71 
วรรณกรรมปัจจุบัน  4.37 0.75 
ภาษากับสังคมและวัฒนธรรม  4.30 0.59 
ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาไทย  4.33 0.60 
วิชาการเขียนเชิงวิชาการ 4.29 0.68 
สัมมนาภาษาไทย  4.25 0.68 
ศิลปะการอ่านและการเขียนกวีนิพนธ์ไทย   4.16 0.71 
การใช้ภาษาไทยเพื่อเป็นผู้ประกาศ   4.15 0.72 
เทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม   4.18 0.73 
พัฒนาการเขียน   4.27 0.67 
การเขียนสร้างสรรค์  4.16 0.75 
ค าและส านวนไทย   4.23 0.77 
การอ่านตีความ  4.29 0.68 
การอ่านเชิงวิเคราะห์วิจารณ์   4.27 0.77 
การเขียนเอกสารส านักงาน 4.32 0.70 
การถ่ายทอดความรู้ทางภาษาไทย  4.25 0.70 
วรรณกรรมการท่องเที่ยว 4.29 0.70 
วรรณกรรมท้องถิ่นพิษณุโลก  4.11 0.92 
วรรณกรรมวิจารณ ์ 4.15 0.72 
ภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ 4.25 0.81 
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย   4.18 0.81 
วิวัฒนาการของแบบเรียนภาษาไทย  4.26 0.71 
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 รายการ ค่าเฉลี่ย S.D. 
คติชนวิทยา  4.18 0.77 
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย 4.25 0.76 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย  4.29 0.74 

 

ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่มีต่อหลักสูตร 
 ไม่มีข้อเสนอแนะ 
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สรุปแบบประเมินหลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิตอาจารย์ประจําหลักสูตร/อาจารย์ผูส้อน 
สาขาวิชาภาษาไทย  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 
 
 แบบประเมินนี้จัดท าขึ้นเพื่อประเมินคุณภาพของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อน าผลการประเมินไปใช้ในการ
ปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการและผู้ใช้บัณฑิต 
 
คําชี้แจงแบบประเมินฉบับนี้แบ่งเป็น 3 ตอน กรุณาท าเครื่องหมาย √  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของ
ท่าน หรือเติมค าลงในช่องว่างที่ก าหนด 
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

สถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวนคน ร้อยละ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 62.5 
อาจารย์ผู้สอน 3 37.5 

รวมทั้งสิ้น 8 100 
ตอนที่ 2  ความคิดเห็นที่มตี่อความเหมาะสมของหลักสูตร 

รายการ ค่าเฉลี่ย S.D. 
โครงสร้างหลกัสูตร  

1. จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต 4.63 0.52 
2. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 30 หน่วยกิต 4.50 0.53 
3. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวน 88 หน่วยกิต 4.50 0.53 

- วิชาแกน  จ านวน 3 หน่วยกิต 3.80 0.76 
- วิชาเอกบังคับ  จ านวน 42 หน่วยกิต 4.75 0.46 
- วิชาเอกเลือก  จ านวน 46 หน่วยกิต 4.50 0.53 
- วิชาประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา จ านวน 7 หน่วยกิต 4.63 0.52 

4. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวน 6 หน่วยกิต 4.75 0.46 
การบริหารจัดการของหลักสูตร  
1. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอย่างเหมาะสม 4.88 0.53 
2. มีการวางแผนการด าเนินงานของหลักสูตร 4.75 0.46 
3. งบประมาณในการด าเนินการของหลักสูตรเหมาะสมและเพียงพอ 4.25 0.71 
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รายการ ค่าเฉลี่ย S.D. 
4. มีการก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ อย่างชัดเจนและ

เหมาะสม 
4.63 0.52 

5. มีแผนรับนักศึกษาที่ต่อเน่ืองชัดเจน 4.63 0.52 
6. มีระบบการคัดเลือกนักศึกษาที่เหมาะสม 4.38 0.52 
7. มีการจัดแผนการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาอย่างเหมาะสม 4.63 0.52 
8. มีระบบการปรับปรุงหรือพัฒนารายวิชาให้ทันสมัย 4.63 0.52 
9. มีระบบการให้ค าปรึกษา ความช่วยเหลือแก่นักศึกษา 4.75 0.46 
10. มีระบบการติดต่อประสานงานระหว่างหลักสูตรกับนักศึกษาและคณะอย่าง

เหมาะสม 4.63 
 

0.52 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   
1. ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการมีความเหมาะสม อุปกรณ์เพียงพอต่อการ

จัดการเรียนการสอน 4.13 
 

0.83 
2. มีอุปกรณ์ หนังสือ เอกสารประกอบการสอน สื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ อย่าง

เหมาะสมและเพียงพอ 4.00 
 

0.76 
3. มีระบบสารสนเทศที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 3.88 0.64 
4. มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสมและเพียงพอ 4.00 0.76 
5. มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 4.38 0.52 

ความเหมาะสมของเนื้อหารายวิชาของหลักสูตร   
พัฒนาการอ่าน  4.50 0.53 
หลักการอ่านและการเขียนค าไทย 4.50 0.53 
วัฒนธรรมอาเซียน 3.88 0.83 
การฟังและการพูดเพื่อสัมฤทธิผล 4.50 0.53 
วรรณคดีไทย 4.75 0.46 
หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย  4.63 0.52 
วรรณกรรมเอกของไทย  4.63 0.52 
วิถีไทยในวรรณกรรม   4.25 0.71 
ภาษากับการคิดสร้างสรรค์ 4.38 0.52 
ภาษาศาสตร์ภาษาไทย   4.38 0.52 
วรรณกรรมปัจจุบัน  4.50 0.53 
ภาษากับสังคมและวัฒนธรรม  4.50 0.53 
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รายการ ค่าเฉลี่ย S.D. 
ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาไทย  4.63 0.52 
วิชาการเขียนเชิงวิชาการ 4.50 0.53 
สัมมนาภาษาไทย  4.63 0.52 
ศิลปะการอ่านและการเขียนกวีนิพนธ์ไทย   4.50 0.53 
การใช้ภาษาไทยเพื่อเป็นผู้ประกาศ   4.75 0.46 
เทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม   4.63 0.52 
พัฒนาการเขียน   4.63 0.52 
การเขียนสร้างสรรค์  4.63 0.52 
ค าและส านวนไทย   4.25 0.46 
การอ่านตีความ  4.50 0.53 
การอ่านเชิงวิเคราะห์วิจารณ์   4.50 0.53 
การเขียนเอกสารส านักงาน 4.63 0.52 
การถ่ายทอดความรู้ทางภาษาไทย  4.63 0.52 
วรรณกรรมการท่องเที่ยว 4.50 0.53 
วรรณกรรมท้องถิ่นพิษณุโลก  4.75 0.46 
วรรณกรรมวิจารณ ์ 4.50 0.53 
ภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ 4.50 0.53 
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย   4.38 0.74 
วิวัฒนาการของแบบเรียนภาษาไทย  4.63 0.52 
คติชนวิทยา  4.00 0.93 
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย 4.75 0.46 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย  4.75 0.46 

 
ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่มีต่อหลักสูตร 
 ไม่มีข้อเสนอแนะ 
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สรุปแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บณัฑิตเกี่ยวกับลักษณะของบณัฑิตตามเกณฑ์มาตรฐานผล
การเรียนรู้หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม   
ปีการศึกษา 2560 - 2562 

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น 
1. ชื่อบัณฑิตสําเร็จการศึกษาจาก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย 

ปีที่สําเร็จการศึกษา จํานวนบัณฑติที่ได้รับการประเมิน ร้อยละ 
2560 15 27.78 
2561 23 42.59 
2562 20 37.04 

รวมทั้งสิ้น 58 100 
2. ลักษณะของหน่วยงาน  

 2560  2561 2562 
แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 

2.1 หน่วยงานราชการ 7 46.7 17 73.9 12 60 
2.2 รฐัวิสาหกจิ 2 13.3 - - - - 
2.3 องค์กรเอกชน                  3 20 4 17.4 8 40 
2.4 ธุรกิจส่วนตัว 3 20 - - - - 
2.5 อื่น ๆ          - - 2 8.6 - - 

รวมทั้งสิ้น 15 100 23 100 20 100 
3. ชื่อหน่วยงาน 

2560 2561 2562 
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุยตก 
โรงเรียนบ้านโป่งปะ 
บริษัท เอฟเทค 
โรงเรียนบ้านหนองปรือ 
บริษัทนิเดคพรีซิชั่น 
สบายสบายลิสซิ่ง 

โรงเรียนบ้านดอนโพ 
โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะ
เชนทร์ 
โรงเรียนสาธิตบางนา 
SIIX EMS Thailand co.,ltd 
โรงเรียนบ้านนาอิซางส 
อบต.บ้านดง 

บริษัทเอ็มเคเรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด
(มหาชน) 
โรงเรียนบ้านคีรีเทพนิมิต 
หจก.วีต้ากรุ๊ป 
บริษัทโพซิทีฟแอดวานส์ จ ากัด 
โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ 
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2560 2561 2562 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 7 พษิณุโลก 
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ 
โรงเรียนสะพานที่ 3 
วีนา สปา ช็อป 
บจก.นานา จิปาถะ 
บริษัท โอ้โห คอร์ปอเรชัน 
โรงเรียนบ้านหนองปรือ 
- 
- 

โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
น้อย อ าเภอโพทะเล จังหวัด
พิจิตร 
โรงเรียนอนุบาลวชิรวิทย์ 
โรงเรียนเขาพนมกาวหนองนก
ยาง 
โรงเรียนบ้านบุ่งตารอด 
ร้านนานาจิปาถะ โลตัสท่าทอง 
โรงเรียนบ้านชาติตระการ 
โรงเรียนวัดโพธิญาณ 
บริษัทเงินติดล้อ 
โรงเรียนบ้านคลองทรายใหญ ่
โรงเรียนบ้านนาเมือง 
บมจ. แอลเอ็มจีประกันภัย 
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู 
2504) 
รร.อนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียร
บุร ี
โรงเรียนบ้านป่าขนุน 

โรงเรียนวัดบึงพระ (เกรียญ จั่น 
อนุสรณ์) 
โรงเรียนบ้านลานกระบือ สพป.สท1 
บริษัทกวงย ู
โรงเรียนวัดตลิ่งชัน 
โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต 
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง 
รร.วัดมหาวนาราม 
โรงเรียนบ้านคลองส าราญ 
โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส 
โรงเรียนประชาอุปถัมภ ์
โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) 
โรงเรียนบ้านโจะโหวะ 
โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 
โรงเรียนบ้านคลองน้ าเย็น 
โรงเรียนศึกษากุลบุตร 

4. สถานะผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผู้ตอบแบบสอบถาม 2560  2561 2562 

แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 
3.1 เจ้าของกิจการ 2 13.3 - - 1 5 
3.2 ผู้อ านวยการ 2 13.3 8 34.8 9 45 
3.3 ผู้จัดการ - - 1 4.3 1 5 
3.4 รองผู้จัดการ - - 1 4.3 - - 
3.5 หัวหน้าแผนก/ฝ่าย 10 66.7 12 52.1 8 40 
3.6 อื่น ๆ 1 6.7 1 4.3 1 5 

รวมทั้งสิ้น 15 100 23 100 20 100 
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5. สิ่งที่เป็นนโยบายแรกในการพิจารณารบัพนักงานของท่าน ได้แก่ 
 2560  2561 2562 

แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 
4.1 สถาบันการศึกษา 2 13.3 - - - - 
4.2 บุคลิกภาพ   2 13.3 4 17.4 3 15 
4.3 สาขาวิชาที่จบ 6 40 15 65.2 15 75 
4.4 ความสามารถพิเศษ         2 13.3 4 17.4 2 10 
4.5 สถานภาพ    1 6.7 - - - - 
4.6 อื่น ๆ   - - - - 
คุณธรรมจริยธรรม 1 6.7 - - - - 
ทัศนคติในการท างาน
และการแก้ปญัหา 

1 6.7 - - - - 

6. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีหน้าที่ในการผลติบัณฑิตเพื่อรบัใช้สังคม จึงอยากทราบวา่
หน่วยงานของท่านมคีวามต้องการคุณลกัษณะบัณฑิตแบบใด 

บัณฑิตจบปีการศึกษา 2560 บัณฑิตจบปีการศึกษา 2561 บัณฑิตจบปีการศึกษา 2562 
ตรงต่อเวลา มีความสามารถพิเศษ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 
ขยันและอดทน  เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์  
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
ความสามารถเฉพาะด้าน 

บุคลิกภาพด ี มีความสุภาพ เรียบร้อย บุคลิกภาพดี บุคลิกภาพด ี
การยืดหยุ่น ขยัน และอดทน  สู้งาน ท างานเป็น มีความกระตือรือร้น 
มีวินัย  ซื่อสัตย์  สุจริต เห็นแก่ประโยชน์

ส่วนรวม 
ขยัน อดทน  มุ่งมั่น ตั้งใจ 

ซื่อสัตย ์ เข้ากับบุคคลอื่นง่าย มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความรู้ความสามารถรอบด้าน มีไหวพริบดี ทัศนคติต่อการท างานดี 
มีความมุ่งมั่นในการท างาน มีจิตอาสา มีน้ าใจ มีจิตสาธารณะ  มีความเสียสละ 
มีทัศนคติที่ดีตอ่การท างาน  มีความรู้ คู่คุณธรรม  เป็นคนดี เป็นคนดี 
เรียนรู้เร็ว ปรับตัวเร็ว สื่อสารชัดเจนกับลูกค้าได้ด ี  
กล้าคิด กล้าท า  
กล้าแสดงความคิดเห็น 

กล้าแสดงออกและมีความมั่นใจใน
ตัวเอง 

กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก 

สามารถผลักดนังานให้เสร็จได้
ตามก าหนดเวลา  

รักในอาชีพและมีจรรยาบรรณต่อ
วิชาชีพ 
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บัณฑิตจบปีการศึกษา 2560 บัณฑิตจบปีการศึกษา 2561 บัณฑิตจบปีการศึกษา 2562 
ท างานเป็นทีมได้ มีความเป็นผู้น า ท างานเป็นทีม 
มีเทคนิคการสือ่สารที่ด ี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีสภาวะการเป็นผู้น า 
มีคุณสมบัต ิความสามารถและ
ทัศนคติของผู้สมัครให้สอด
คลอดกับต าแหน่งงานที่
ต้องการ 

มีทักษะในการเอาตัวรอดได้ในทุก
สถานการณ์  

 

ติดต่อและแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้  มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ใฝ่เรียนรู ้
มีความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ 
และ social media 

มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 

มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  มีจรรยาบรรณในวิชาชีพความเป็นครู เป็นคนสุภาพอ่อนน้อม 
ควบคุมอารมณ์ได้ด ี มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีจิตส านึกในความเป็นคร ู
รู้จักกาลเทศะ   
ยอมรับความคิดเห็นผู้อื่นและ
พร้อมปรับปรุงตนเอง 

สามารถปฏิบัติงานด้านการสอนและ
ธุรการได้ 

ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ออกแบบ
สื่อการสอนได้ด ี

จบสายครู  สอนภาษาไทย  รักองค์กรและเห็นประโยชน์ส่วนรวม
และองค์กรเป็นส าคัญ 

มีความสามารถในการสอนครุศาสตร ์
ท างานธุรการได้  

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิต  
ความคิดเหน็/พฤติกรรม 2560 2561 2562 เฉลี่ย S.D. 

1.  ด้านคุณธรรมจริยธรรม        
1) มีทัศนคติทีด่ีต่อการงานและมีความรับผดิชอบต่อหน้าที่ 4.47 4.52 4.55 4.51 0.59 
2) ซื่อสัตย์ สุจริตและมีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบและ
ข้อบังคับขององค์กรและสังคม 

4.67 4.61 4.60 4.63 0.56 

3) มีจิตส านึกและพฤติกรรมที่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและสังคม
ที่มีคุณธรรมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

4.53 4.48 4.55 4.52 0.64 

4) ภูมิใจในภาษาไทย ความเป็นไทย และมีเจตคติที่ดีต่อวัฒนธรรม
ไทย 

4.60 4.57 4.55 4.57 0.77 

5) เคารพสิทธิและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เคารพคุณค่าใน
ตนเอง รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
 

4.73 4.61 4.50 4.61 0.53 
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ความคิดเหน็/พฤติกรรม 2560 2561 2562 เฉลี่ย S.D. 
2. ด้านความรูค้วามสามารถทางด้านวิชาการตามลักษณะงานใน
สาขา 

    
 
 

1) มีความรอบรู้ในภาษาและวัฒนธรรมไทย 4.27 4.30 4.30 4.29 0.57 
2) มีความรู้ที่ เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

4.13 4.04 4.10 4.09 0.67 

3) มีความรู้และความสามารถพัฒนาความรู้ด้านภาษาและ
วัฒนธรรมไทยให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้น 

4.20 4.39 4.20 4.26 0.58 

4) มีความรู้ที่ทันสมัย ใฝ่รู้ 4.13 4.35 4.50 4.33 0.62 
5) สามารถประยุกต์องค์ความรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมไทยไปสู่
การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 4.33 4.30 4.20 4.28 

 
0.58 

3. ด้านทักษะทางปัญญา      
1) สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินค่า 4.20 4.17 4.10 4.16 0.63 
2) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ให้เป็นหลักในการด าเนินชีวิตและการ
ประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิผล 4.40 4.26 4.30 4.32 

 
0.60 

4.ความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ      
1) มีมนุษยสัมพันธ์ดีสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นและปรับตัวเข้ากับ
วัฒนธรรมองค์กรได้เป็นอย่างดี 4.67 4.61 4.75 4.68 

 
0.59 

2) สามารถสื่อสารเพื่อแก้ไขข้อขัดแย้ง และท าให้เกิดความเข้าใจอัน
ดีในองค์กรกลุ่มคนที่หลากหลาย 4.40 4.48 4.50 4.46 

 
0.64 

3) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเอง ต่อองค์กร และอาชีพ 4.47 4.70 4.75 4.64 0.55 
5. ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชงิตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
   

 

1) สามารถใช้ภาษาไทย ในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนและ
การสรุปประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.27 4.48 4.40 4.38 

 
0.57 

2) สามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 4.33 4.30 4.15 4.26 0.63 
3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารอย่าง
สร้างสรรค์ 4.60 4.35 4.55 4.50 

 
0.56 

4) สามารถใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการศึกษา
ค้นคว้าวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 3.93 4.04 4.10 4.02 

 
0.64 
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตลักษณข์องบัณฑิต 
ความคิดเหน็/พฤติกรรม 2560 2561 2562 เฉลี่ย S.D. 

1.  บัณฑิตนักปฏิบัติ      
   1.1 ใช้ความรู้ตามสาขาวิชาที่เรียนจบมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.13 4.43 4.50 4.35 0.63 
   1.2 น าความรู้มาปรับ/ประยุกต์ใช้ในการท างาน 4.27 4.26 4.35 4.29 0.62 
   1.3 วิเคราะห์และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในงานได้อย่างเหมาะสม 4.07 4.30 4.30 4.22 0.62 
   1.4 รู้ทันข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 4.27 4.39 4.60 4.42 0.59 
2. ซื่อสัตย์  อดทน      
  2.1. ชื่อสัตย์ต่อหน้าที่ที่ได้รับ  4.53 4.70 4.60 4.61 0.56 
  2.2 ส ารวมกาย วาจาและใจในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม 

4.67 4.61 4.70 4.66 0.55 

3.พร้อมพัฒนาตน      
   3.1 รับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน 4.47 4.65 4.60 4.57 0.53 
3.2 พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่เพื่อน าไปสู่การพัฒนาองค์กร 4.40 4.52 4.60 4.51 0.60 

ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะในศตวรรษที่  21  
ความคิดเหน็/พฤติกรรม 2560 2561 2562 เฉลี่ย S.D. 

1. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม  :      
  1.1  มีความริเริ่มสร้างสรรค์ในเชิงนวัตกรรมใหม ่ๆ เพื่อน าไปสู่
การพัฒนางานในองค์กร 

4.07 4.22 4.30 4.20 0.61 

   1.2  มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 4.27 4.13 4.35 4.25 0.58 
   1.3 มีความสามารถในการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อน าไปสู่
ความส าเร็จของงาน 

4.27 4.22 4.30 4.26 0.56 

  1.4. มีทกัษะในการสื่อสารที่ดีในการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือน
ร่วมงานทุกระดับ 

4.47 4.30 4.35 4.37 0.58 

  1.5.  ให้ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ เปน็อย่างดีในการพัฒนา
งาน  และพัฒนาองค์กร 

4.53 4.57 4.65 4.58 0.58 

2. ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี :      
   2.1 มีการพัฒนาความรู้ด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ
องค์กร 

4.13 4.17 4.40 4.23 0.67 

  2.2 มคีวามรอบรู้เท่าทันสื่อ  และเลือกในการรับข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์ต่อตนเอง  และองค์กร 

4.40 4.26 4.40 4.35 0.66 
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ความคิดเหน็/พฤติกรรม 2560 2561 2562 เฉลี่ย S.D. 
  2.3 มคีวามรู้ ความสามารถในการน าเทคโนโลยี มาใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 

4.47 4.43 4.55 4.48 0.63 

3.ทักษะชีวิตและอาชีพ :      
  3.1 มคีวามยืดหยุ่นผ่อนปรน  โดยมีความสามารถในการปรับตัว 
และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์และกลุ่มคนที่
หลากหลาย 

4.20 4.43 4.40 4.34 0.60 

  3.2  มีความสามารถในการแสดงทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และปฏิบัติงานได้หลากหลาย   

3.93 4.22 4.30 4.15 0.71 

  3.3 มทีักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม มีการปรับตวัเข้ากับ
สังคมและวัฒนธรรมการท างานในองค์กรได้เป็นอย่างดี 

4.20 4.30 4.45 4.32 0.65 

  3.4 มคีวามรับผิดชอบเชื่อถือได้ 4.47 4.57 4.50 4.51 0.58 
  3.5 มคีวามสามารถในการท างานเป็นทีมและภาวะผู้น า  4.13 4.43 4.50 4.35 0.71 
  3.6 มคีวามใส่ใจดูแลตนเองเป็นอย่างดี 4.27 4.43 4.60 4.43 0.67 
  3.7 มีการพฒันาตนเองอย่างสม่ าเสมอ  เพื่อน าไปสู่การประสบ
ความส าเร็จในอาชีพ  

4.27 4.61 4.45 4.44 0.65 

ตอนที่ 5 ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะอืน่ ๆ เกี่ยวกับทักษะในศตวรรษที่ 21 
บัณฑิตจบปีการศึกษา 2560   บัณฑิตจบปกีารศึกษา 2561  บัณฑิตจบปีการศึกษา 2562 

( ความคิ ด เห็ นทั่ ว ไป )  จ าก
ประสบการณ์สัมภาษณ์ผู้สมัคร
งานที่ไม่ผ่านการพิจารณา ส่วน
ใหญ่ขาดทักษะในการวิเคราะห์ 
จับประเด็นในการแก้ปัญหา 
ขาดความกระตือรือร้นในการ
หาความรู้และพัฒนาตัวเอง ยึด
ติดอยู่กับการท างานภายใต้
ค าสั่ง จึงเสนอแนะให้บัณฑิตใน
ศตวรรษที่21 เน้นฝึกฝนทักษะ
วิ เ ค ร า ะ ห์ แ ก้ ปั ญ ห า จ า ก

ควรมีวิชาที่สอนด้านเทคโนโลยีและ
ภาษาอังกฤษ ให้ครอบคลุมมากกว่า
น้ี 
 

นักศึกษาที่จบมา ควรเป็นบุคคลที่
สามารถน าความรู้ความสามารถเพื่อ
ประยุกต์ใช้ในการท างานได้ และ
พร้อมทีจ่ะเรียนรู้สิ่งต่างๆอยู่เสมอ 

มีทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะ
ชีวิตและทักษะกระบวนการคิด 
 

ควรเพ่ิมทักษะด้านความพร้อมใน
การสอนแบบออนไลน์ 

ใช้ไอทีปรับเข้าสู่กระบวนการเรียน
การสอน 

อยากให้น าทักษะด้านสื่อเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมใหม่ๆ เผยแพรแ่ก่
คณะครู และนกัเรียน 

 มีความมุ่งมั่นทีจ่ะการพัฒนาตนเอง 
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บัณฑิตจบปีการศึกษา 2560   บัณฑิตจบปกีารศึกษา 2561  บัณฑิตจบปีการศึกษา 2562 
สถานการณ์จริง จับประเด็นให้
ได้  หาข้อมูลและฝึกในการ
วิเคราะห์ปัญหาด้วยต้นเอง ควร
มี ลั กษณะกา ร เ รี ย น รู้ แ บบ 
active ( ไม่ ใช่ รอรับแต่ค าสั่ ง
ตลอดเวลา ต้องคิดเองเป็น) จึง
จะเป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพ
เ ป็ น ที่ ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ตลาดแรงงานในสภาวะที่มีการ
แข่งขันสูงเช่นในปัจจุบัน 

 มีความมุ่งมั่นใฝ่หาความรู้และ
นวัตกรรมต่างๆในการสอนเหมาะสม
กับยุค ไอท ี

 น าความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในเชิง
นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อไปสู่การพัฒนา
งานในองค์กร 
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สรุปแบบสอบถามภาวะการมีงานทําของบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย   
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวทิยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม   

ปีการศึกษา  2560 - 2562 
1. ประเภทงานที่ทํา 

ลําดับ ประเภทงาน จํานวนคน ร้อยละ 
1 ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ 101 50.5 
2 พนักงานบริษัท/องค์กรธุรกิจเอกชน    49 24.5 
3 ครูเอกชน / ครูอัตราจ้าง 33 16.5 
4 ด าเนินธุรกิจอิสระ/เจ้าของกิจการ 13 6.5 
5 รัฐวิสาหกิจ   1 0.5 

2. ท่านคิดว่าความรู้ความสามารถพิเศษดา้นใดทีช่่วยใหท้่านได้ทํางาน 
ลําดับ ประเภทงาน จํานวนคน ร้อยละ 

1 การใช้คอมพิวเตอร ์ 101 55.5 
2 ด้านกิจกรรมสันทนาการ 29 15.9 
3 ภาษาต่างประเทศ 21 11.5 
4 ด้านนาฏศิลป์/ดนตรีขับร้อง    8 4.4 
5 ด้านศิลปะ 3 1.6 

 ด้านกีฬา   3 1.6 
3. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเรียนการสอนของสาขาวชิาที่เรียน 

1. อยากให้เพิ่มเติมรายวิชาที่ตรงกับคุรุสภาก าหนด 
2. อยากให้มีวิชาเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการสื่อสารเพราะจะได้เพิ่มโอกาสในการท างานเช่นงานเกี่ยวกับการสอน

ภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ 
3. อยากให้สาขาวิชาที่เรียนแนะแนวทางในการเรียนสิ่งที่นักศึกษาสมควรน าไปใช้เมื่อเรียนจบ 
4. ควรเพ่ิมเกี่ยวการใช้โปรแกรม EXCEL การค านวณต่างๆ 
5. อยากให้สถาบันมีเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายเพื่อนักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรง 
6. อยากให้มีการสอนพิมพ์ดีด 
7. ควรสอนให้มีความรู้ในหลายๆด้าน รู้จักการปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้ง่ายขึ้น ใหท้ าความเข้าใจกับสิ่งทีไ่ด้รับ

มอบหมาย ใหท้ าสิ่งนั้นๆให้ออกมาดีและถูกต้อง 
8. ควรเพ่ิมวิชาภาษาอังกฤษเพราะเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างมากส าหรับทุกอาชีพในอนาคตเป็นข้อได้เปรียบอย่าง

มาก โดยเฉพาะอาชีพที่มีรายได้และความมัน่คงสูง 
9. กิจกรรมควรเสริมภาษาเข้าไปด้วย เน้นอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
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10. เรื่องการสอนหลักสูตรเกี่ยวกับภาษาไทยนั้นดีอยู่แล้วค่ะ แต่ที่ควรเพิ่มมาเป็นพิเศษก็คือ ภาษาอังกฤษ และ
ระยะการฝึกงานที่ต้องเพิ่มขึ้นอีก เพราะคิดว่า หากสนทนาภาษาอังกฤษได้ จะเพ่ิมความมั่นใจในการสมัครงาน
ของนักศึกษามากขึ้น (บริษัทส่วนมากจะพิจารณาเป็นพิเศษในด้านนี้) ส่วนเรื่องระยะการฝึกงานนั้นคิดว่าแค่
สามเดือนดูจะน้อยไปค่ะ เพราะหากได้ฝึกมากขึ้นจะท าให้นักศึกษาได้ประสบการณ์ในการท างานจริงมากกว่านี้ 

11. มีเลือกเสรีเกี่ยวกับท าแผนการสอน 
12. ให้มีการลงมือและลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง 
13. ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ โดยการได้ไปลงปฏิบัติงานในสถานที่จริง 
14. เน้นกิจกรรมทีส่ามารถน าไปใช้ในการท างานและการอยู่รว่มกับผู้อื่นในสงัคม 
15. การพูด การฝึกปฏิบัติจริง ทัศนคต ิ
16. คิดว่าควรเพ่ิมภาคปฏิบัติ เพื่อให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้ก่อนการปฏิบัติงานจริง 
17. อยากให้มีการปฏิบัติงานที่ระยะเวลามากกว่านี ้
18. ควรหลักการสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาเพราะบ้างท่านเป็นครูอาจต้องไปสอนโรงเรียนขยายโอกาส

เลยต้องท าการสอนในระดับนี ้
19. อาจารย์สอนได้ครบถ้วนทุกอย่างที่สอนสามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ทั้งหมด 
20. การจัดการเรียนการสอนดีมากคะ เข้าใจในเนื้อหาการเรียนคะ 
21. เรียนแล้วน าความรู้ที่เรียนมาใช้ในการท างานได้จริง 
22. อาจารย์ผู้สอนมีความเช่ียวชาญในศาสตรท์ี่สอนอย่างแท้จริง 
23. สาขาวิชาภาษาไทย มีหลักสตูรการเรียนการสอนที่ครอบคลุมอยู่แล้วค่ะ ที่ต้องเน้นคือการปฏิบัติจริง 
24. อาจารย์ทุกท่านในสาขามีความตั้งใจในการสอนเพื่อที่ให้นักศึกษาได้รับความรู้อย่างเต็มที่ 
25. สอนในสิ่งที่เอาไปใช้ได้จริงหลังจบการศึกษา เช่น เนื้อหาที่ออกสอบ เพราะเวลาจบไปแล้วทุกอย่างคือ

การแข่งขัน ซึ่งทุกการแข่งขันมีวิชาภาษาไทยด้วยทั้งหมด 
26. อาจารย์ทุกท่านตั้งใจสอนและเก่ง 
27. คิดว่ากิจกรรมเดิมที่มีอยู่แล้วดีแล้ว ไม่มากและไมน่้อยเกินไป 
28. อาจารย์ทุกคนสอนดีค่ะ 
29. มีมาตรฐานดี 
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ตอนที่ 2 ตัวอย่างแบบสอบถามแบบประเมินหลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทยหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 
(สําหรบันักศึกษา/บณัฑิตของหลักสูตร) 

 
 แบบประเมินนี้จัดท าขึ้นเพื่อประเมินคุณภาพของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
ภาษาไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อน าผลการประเมิน
ไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของ
นักศึกษาและบัณฑิตของหลักสูตร 
 
คําชี้แจงแบบประเมินฉบับนี้แบ่งเป็น 3 ตอน กรุณาท าเครื่องหมาย √  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของ
ท่าน หรือเติมค าลงในช่องว่างที่ก าหนด 
 
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 สถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 นักศึกษา   
 (  ) ช้ันปีที่ 1 (  ) ชั้นปีที่ 2  (  ) ช้ันปีที่ 3  (  ) ช้ันปีที่ 4  
 บัณฑิต (จบการศึกษาแล้ว) 
ตอนที่ 2  ความคิดเห็นที่มตี่อความเหมาะสมของหลักสูตร 
 ระดับความคิดเห็น   5 = มากที่สุด 4  = มาก 3= ปานกลาง 2 = น้อย1=  น้อยที่สุด 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
โครงสร้างหลกัสูตร 

1. จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต      
2. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 30 หน่วยกิต      
3. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวน 88 หน่วยกิต      

- วิชาแกน  จ านวน 3 หน่วยกิต      
- วิชาเอกบังคับ  จ านวน 42 หน่วยกิต      
- วิชาเอกเลือก  จ านวน 46 หน่วยกิต      
- วิชาประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา จ านวน 7 หน่วยกิต      

4. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวน 6 หน่วยกิต      
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รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 
การบริหารจัดการหลักสูตร      
1. การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

“จรรยาดี มีปญัญา ภาษาเด่น เน้นสร้างสรรค์ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง” 
     

2. มีปฏิทินการศึกษาและแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างชัดเจน      
3. มีวิชาเรียนที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ      
4. จ านวนชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชามีความเหมาะสม      
5. มีกิจกรรมนอกหลักสูตรเพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู ้      
6. ความเพียงพอของอาจารย์ผู้สอน      
คุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอน      
1. อาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิและความเช่ียวชาญสอดคล้องกบัรายวิชา      
2. อาจารย์ผู้สอนมีวิธีการสอนที่หลากหลาย ตรงตามเน้ือหาและระยะเวลาที่ก าหนด      
3. อาจารย์ผู้สอนมีแผนการสอนที่ชัดเจน มีสื่อประกอบการสอนที่เหมาะสม      
4. อาจารย์มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ มีเทคนิคการสอนที่เหมาะสม      
5. อาจารย์ผู้สอนส่งเสริม สนบัสนุนให้นักศกึษาเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ      
6. อาจารย์ผูส้อนให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและด้านอ่ืน ๆ ให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิด
ปัญหาอย่างเหมาะสม 

     

การวัดและประเมินผล      
1. การประเมนิผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกิจกรรมการเรียนการสอน      
2. การวัดและประเมินผลเปน็ไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่ก าหนดไว้และมีการแจง้ให้
ทราบล่วงหน้า 

     

3. การวัดและประเมินผลมีความยุติธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้       
สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้      
1. ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการมีความเหมาะสม อุปกรณ์เพียงพอต่อการเรียนรู้      
2. มีอุปกรณ ์หนังสือ เอกสาร สื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและเพียงพอ      
3. มีระบบสารสนเทศที่เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเอง      
4. มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสมและเพียงพอ      
5. มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู ้
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รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
ความเหมาะสมของเนื้อหารายวิชาของหลักสูตร 

รหัสวิชา ชื่อวิชา      
มส .ภท. 121 พัฒนาการอ่าน      
มส .ภท. 153 หลักการอ่านและการเขียนค าไทย      
มส.สว.013 วัฒนธรรมอาเซียน      
มส .ภท.11 1 การฟังและการพูดเพื่อสัมฤทธิผล      
มส .ภท. 245 วรรณคดีไทย      
มส .ภท.1 56 หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย       
มส .ภท. 242 วรรณกรรมเอกของไทย       
มส .ภท.244  วิถีไทยในวรรณกรรม        
มส .ภท. 357 ภาษากับการคิดสร้างสรรค์      
มส .ภท. 155 ภาษาศาสตร์ภาษาไทย        
มส .ภท. 241 วรรณกรรมปัจจุบัน       
มส .ภท.2 64 ภาษากับสังคมและวัฒนธรรม       
มส .ภท. 393 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาไทย       
มส .ภท. 396 การเขียนเชิงวิชาการ      
มส .ภท. 496 สัมมนาภาษาไทย       
มส .ภท. 123 ศิลปะการอ่านและการเขียนกวีนิพนธ์ไทย        
มส .ภท. 213 การใช้ภาษาไทยเพื่อเป็นผู้ประกาศ        
มส .ภท. 214 เทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม        
มส .ภท. 231 พัฒนาการเขียน        
มส .ภท. 233 การเขียนสร้างสรรค ์       
มส .ภท. 262 ค าและส านวนไทย        
มส .ภท. 322 การอ่านตีความ      
มส .ภท. 324 การอ่านเชิงวิเคราะห์วิจารณ ์      
มส .ภท. 332 การเขียนเอกสารส านักงาน      
มส .ภท. 379 การถ่ายทอดความรู้ทางภาษาไทย       
มส .ภท. 243 วรรณกรรมการท่องเที่ยว      
มส .ภท. 246 วรรณกรรมท้องถิ่นพิษณุโลก       
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รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
มส .ภท. 343 วรรณกรรมวิจารณ ์      
มส .ภท. 256 ภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ      
มส .ภท. 352 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย        
มส .ภท. 358 วิวัฒนาการของแบบเรียนภาษาไทย       
มส .ภท. 265 คติชนวิทยา       
มส .ภท. 391 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย      
มส .ภท. 392 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย       

 
ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่มีต่อหลักสูตร 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
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สรุปแบบประเมินหลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิตอาจารย์ประจําหลักสูตร/อาจารย์ผูส้อน 
สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 
 
 แบบประเมินนี้จัดท าขึ้นเพื่อประเมินคุณภาพของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อน าผลการประเมินไปใช้ในการ
ปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการและผู้ใช้บัณฑิต 
คําชี้แจงแบบประเมินฉบับนี้แบ่งเป็น 3 ตอน กรุณาท าเครื่องหมาย √  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของ
ท่าน หรือเติมค าลงในช่องว่างที่ก าหนด 
ตอนที่ 1  ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 สถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
 อาจารย์ผู้สอน 
ตอนที่ 2  ความคิดเห็นที่มตี่อความเหมาะสมของหลักสูตร 
 ระดับความคิดเห็น   5 = มากที่สุด 4  = มาก 3= ปานกลาง 2 = น้อย1=  น้อยที่สุด 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
โครงสร้างหลกัสูตร 

1. จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่นอ้ยกว่า 124 หน่วยกิต      
2. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 30 หน่วยกิต      
3. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวน 88 หน่วยกิต      

- วิชาแกน  จ านวน 3 หน่วยกิต      
- วิชาเอกบังคับ  จ านวน 42 หน่วยกิต      
- วิชาเอกเลือก  จ านวน 46 หน่วยกิต      
- วิชาประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา จ านวน 7 หน่วยกิต      

4. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวน 6 หน่วยกิต      
การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 

การบริหารจัดการหลักสูตร      

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอย่างเหมาะสม      
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รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
2. มีการวางแผนการด าเนินงานของหลักสูตร      
3. งบประมาณในการด าเนินการของหลักสูตรเหมาะสมและเพียงพอ      
4. มีการก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ อย่างชัดเจนและเหมาะสม      
5. มีแผนรับนักศึกษาที่ต่อเน่ืองชัดเจน      
6. มีระบบการคัดเลือกนักศึกษาที่เหมาะสม      
7. มีการจัดแผนการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาอย่างเหมาะสม      
8. มีระบบการปรับปรุงหรือพัฒนารายวิชาให้ทันสมัย      
9. มีระบบการให้ค าปรึกษา ความช่วยเหลือแก่นักศึกษา      
10. มีระบบการติดต่อประสานงานระหว่างหลักสูตรกับนักศึกษาและคณะอย่าง

เหมาะสม 
     

การบริหารจัดการของหลักสูตร      

11. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอย่างเหมาะสม      
12. มีการวางแผนการด าเนินงานของหลักสูตร      
13. งบประมาณในการด าเนินการของหลักสูตรเหมาะสมและเพียงพอ      
14. มีการก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ อย่างชัดเจนและเหมาะสม      

15. มีแผนรับนักศึกษาที่ต่อเน่ืองชัดเจน      

สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้      
1. ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการมีความเหมาะสม อุปกรณ์เพียงพอต่อการเรียนรู้      
2. มีอุปกรณ ์หนังสือ เอกสาร สื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและเพียงพอ      
3. มีระบบสารสนเทศที่เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเอง      
4. มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสมและเพียงพอ      
5. มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้      
ความเหมาะสมของเนื้อหารายวิชาของหลักสูตร 

รหัสวิชา ชื่อวิชา      
มส .ภท. 121 พัฒนาการอ่าน      
มส .ภท. 153 หลักการอ่านและการเขียนค าไทย      
มส.สว.013 วัฒนธรรมอาเซียน      
มส .ภท.11 1 การฟังและการพูดเพื่อสัมฤทธิผล      
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รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
มส .ภท. 245 วรรณคดีไทย      
มส .ภท.1 56 หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย       
มส .ภท. 242 วรรณกรรมเอกของไทย       
มส .ภท.244  วิถีไทยในวรรณกรรม        
มส .ภท. 357 ภาษากับการคิดสร้างสรรค์      
มส .ภท. 155 ภาษาศาสตร์ภาษาไทย        
มส .ภท. 241 วรรณกรรมปัจจุบัน       
มส .ภท.2 64 ภาษากับสังคมและวัฒนธรรม       
มส .ภท. 393 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาไทย       
มส .ภท. 396 การเขียนเชิงวิชาการ      
มส .ภท. 496 สัมมนาภาษาไทย       
มส .ภท. 123 ศิลปะการอ่านและการเขียนกวีนิพนธ์ไทย        
มส .ภท. 213 การใช้ภาษาไทยเพื่อเป็นผู้ประกาศ        
มส .ภท. 214 เทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม        
มส .ภท. 231 พัฒนาการเขียน        
มส .ภท. 233 การเขียนสร้างสรรค ์       
มส .ภท. 262 ค าและส านวนไทย        
มส .ภท. 322 การอ่านตีความ      
มส .ภท. 324 การอ่านเชิงวิเคราะห์วิจารณ ์      
มส .ภท. 332 การเขียนเอกสารส านักงาน      
มส .ภท. 379 การถ่ายทอดความรู้ทางภาษาไทย       
มส .ภท. 243 วรรณกรรมการท่องเที่ยว      
มส .ภท. 246 วรรณกรรมท้องถิ่นพิษณุโลก       
มส .ภท. 343 วรรณกรรมวิจารณ ์      
มส .ภท. 256 ภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ      
มส .ภท. 352 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย        
มส .ภท. 358 วิวัฒนาการของแบบเรียนภาษาไทย       
มส .ภท. 265 คติชนวิทยา       
มส .ภท. 391 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย      
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รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
มส .ภท. 392 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย       

ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่มีต่อหลักสูตร 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
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แบบสอบถามความคิดเหน็ของผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับลักษณะของบัณฑติตามเกณฑ์มาตรฐานผลการ
เรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม   
ปีการศึกษา 2560 - 2562 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น 
1. ชื่อบัณฑิตสําเร็จการศึกษาจาก  คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต  
สาขาวิชาภาษาไทย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.  เป็นบัณฑติที่จบในปีการศึกษา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ลักษณะของหน่วยงานของท่าน 

หน่วยงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจ 
  องค์กรเอกชน    
ธุรกิจส่วนตัว 
อื่นๆโปรดระบุ...........................………………………………… 

4. ชื่อหน่วยงาน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. สถานะผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผู้อ านวยการ 
เจ้าของกิจการ 
  ผู้จัดการ 
รองผู้จัดการ 
หัวหน้าแผนก/ฝ่าย 
อื่น ๆโปรดระบุ...........................………………………………… 

6. สิ่งที่เปน็นโยบายแรกในการพิจารณารบัพนักงานของท่าน ได้แก่ 
สถาบันการศึกษา 
บุคลิกภาพ   
  สาขาวิชาที่จบ 
ความสามารถพิเศษ         
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สถานภาพ    
อื่น ๆ โปรดระบุ...........................………………………………… 

7. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีหน้าที่ในการผลติบัณฑิตเพื่อรบัใช้สังคม จึงอยากทราบวา่
หน่วยงานของท่านมคีวามต้องการคุณลกัษณะบัณฑิตแบบใด 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..............….………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………..............………………………………………………………………………………………………………… 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิต  

ความคิดเหน็/พฤติกรรม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1.  ด้านคุณธรรมจริยธรรม      
1) มีทัศนคติทีด่ีต่อการงานและมีความรับผดิชอบต่อหน้าที่      
2) ซื่อสัตย์ สุจริตและมีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กร
และสังคม 

     

3) มีจิตส านึกและพฤติกรรมที่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและสังคมที่มีคุณธรรม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

     

4) ภูมิใจในภาษาไทย ความเป็นไทย และมีเจตคติที่ดีต่อวัฒนธรรมไทย      
5) เคารพสิทธิและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เคารพคุณค่าในตนเอง รวมทั้งรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น 

     

2. ด้านความรูค้วามสามารถทางด้านวิชาการตามลักษณะงานในสาขา      
1) มีความรอบรู้ในภาษาและวัฒนธรรมไทย      
2) มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง      
3) มีความรู้และความสามารถพัฒนาความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยให้เพิ่มพูน
ยิ่งขึ้น 

     

4) มีความรู้ที่ทันสมัย ใฝ่รู้      
5) สามารถประยุกต์องค์ความรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมไทยไปสู่การปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 

     

3. ด้านทักษะทางปัญญา      
1) สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินค่า      
2) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ให้เป็นหลักในการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพได้      
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ความคิดเหน็/พฤติกรรม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
อย่างมีประสิทธิผล 
4.ความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ      
1) มีมนุษยสัมพันธ์ดีสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นและปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้
เป็นอย่างดี 

     

2) สามารถสื่อสารเพื่อแก้ไขข้อขัดแย้ง และท าให้เกิดความเข้าใจอันดีในองค์กรกลุ่มคน
ที่หลากหลาย 

     

3) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเอง ต่อองค์กร และอาชีพ      
5. ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

     

1) สามารถใช้ภาษาไทย ในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนและการสรุปประเด็นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

2) สามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์      
3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารอย่างสร้างสรรค์      
4) สามารถใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการศึกษาค้นคว้าวิจัยทั้งเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณ 

     

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตลักษณข์องบัณฑิต 
อัตลักษณ์ คือ  ผลที่เกิดขึ้นกบัผู้เรียนตามปรัชญาปณิธานวิสัยทัศน์พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง
สถานศึกษา 
อัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คือ บัณฑิตนักปฏิบัติ  ซื่อสัตย์ อดทน พร้อม
พัฒนาตน 

บัณฑิตนักปฏิบัติ คือ บัณฑิตที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้จนเกิดความรู้ ความเข้าใจ น าไปสู่การคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์และปฏิบัติตามวิธีการ ขั้นตอนตามศาสตร์ที่เรียนรู้ ค าว่า “บัณฑิตนักปฏิบัติจึงเป็นผล
การเรียนรู้ (Learning Outcome) ที่เกิดจากการพัฒนาทักษะด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” 

ซื่อสัตย ์คือ พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตรงต่อหน้าที่ ตรงต่อวินัย ไม่คดโกง  
อดทนคือ พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการรักษาใจ กาย วาจาให้นิ่ง ส ารวมอยู่ในทางที่ดี ไม่ว่าจะถูก

กระทบด้วยสิ่งที่พึงปรารถนาหรือไม่พึงปรารถนาก็ตาม มีความมั่นคงหนักแน่นทางอารมณ์ ไม่หวั่นไหวทั้งนี้ 
“ซื่อสัตย์ อดทนเกิดได้จากการพัฒนาทักษะด้านคุณธรรม จริยธรรม” 
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พร้อมพัฒนาตน คือ พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความพร้อมที่จะรับรู้(รู้ฟัง) น าไปสู่ รู้สึก รู้จ า รู้คิด 
และรู้ท าบนฐานของปัญญา ซึ่งเป็นทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning Skills) ซึ่งค าว่า 
“พร้อมพัฒนาตน” ต้องใช้ทักษะกระบวนการทั้งหมดในการพัฒนา คือ ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ความคิดเหน็/พฤติกรรม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1.  บัณฑิตนักปฏิบัติ        

   1.1 ใช้ความรู้ตามสาขาวิชาที่เรียนจบมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ      

   1.2 น าความรู้มาปรับ/ประยุกต์ใช้ในการท างาน      

   1.3 วิเคราะห์และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในงานได้อย่างเหมาะสม      

   1.4 รู้ทันข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยีใหม่ ๆ      

2. ซื่อสัตย์  อดทน      

  2.1. ชื่อสัตย์ต่อหน้าที่ที่ได้รับ       

  2.2 ส ารวมกาย วาจาและใจในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม      

3.พร้อมพัฒนาตน      

   3.1 รับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน      

3.2 พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่เพื่อน าไปสู่การพัฒนาองค์กร      

ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะในศตวรรษที่  21  
ทักษะในศตวรรษที่ 21 คือ การรอบรู้สาระวิชามีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อความส าเร็จ สาระวิชา
หลักพื้นฐาน เช่น แก่ภาษาอังกฤษ การอ่านภาษาของโลก ศิลปะ คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การปกครองและความเป็นพลเมืองที่ดีแต่ไม่เพียงพอส าหรับการเรียนรู้เพื่อมีชีวิต
ในโลกยุคศตวรรษที ่21 โรงเรียนต้องส่งเสริมความเข้าใจเนื้อหาวิชาการให้อยู่ ในระดับสูงด้วยการสอดแทรก
ทักษะเพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่21 ซึ่งได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อ 
เทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ 

ความคิดเหน็/พฤติกรรม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม  :      
  1.1  มีความริเริ่มสร้างสรรค์ในเชิงนวัตกรรมใหม ่ๆ เพื่อน าไปสู่การพัฒนางานใน
องค์กร 
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ความคิดเหน็/พฤติกรรม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
   1.2  มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ      
   1.3 มีความสามารถในการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อน าไปสู่ความส าเร็จของ
งาน 

     

  1.4. มีทกัษะในการสื่อสารที่ดีในการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงานทุกระดับ      
  1.5.  ให้ความร่วมมือ  ร่วมแรง  ร่วมใจ  เป็นอย่างดีในการพัฒนางาน  และพัฒนา
องค์กร 

     

2. ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี :      
   2.1 มีการพัฒนาความรู้ด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร      
  2.2 มคีวามรอบรู้เท่าทันสื่อ  และเลือกในการรับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเอง และองค์กร 

     

  2.3 มคีวามรู้ ความสามารถในการน าเทคโนโลยี มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง
เหมาะสม 

     

3.ทักษะชีวิตและอาชีพ :      
  3.1 มคีวามยืดหยุ่นผ่อนปรน  โดยมีความสามารถในการปรับตัว และปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์และกลุม่คนที่หลากหลาย 

     

  3.2  มีความสามารถในการแสดงทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและปฏิบัติงานได้
หลากหลาย   

     

  3.3 ทักษะสังคมและสังคมขา้มวัฒนธรรม มีการปรับตัวเข้ากับสังคมและวัฒนธรรม
การท างานในองค์กรได้เป็นอย่างดี 

     

  3.4 มคีวามรับผิดชอบเชื่อถือได้      
  3.5 มคีวามสามารถในการท างานเป็นทีมและภาวะผู้น า       
  3.6 มคีวามใส่ใจดูแลตนเองเป็นอย่างดี      
  3.7 มีการพฒันาตนเองอย่างสม่ าเสมอ  เพื่อน าไปสู่การประสบความส าเร็จในอาชีพ       

ตอนที่ 5 ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะอืน่ ๆ เกี่ยวกับทักษะในศตวรรษที่ 21 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบสอบถามภาวะการมีงานทําของบัณฑิต  
หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาภาษาไทย   

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวทิยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม ปีการศึกษา  2560 - 2562 
คําชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือติดตามผลการหางานท าของบัณฑิตผู้ส าเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ทัง้นี้ เพ่ือน าข้อมูลที่ได้รับไปใช้ในการ
วางแผนการบริหารจัดการและการผลิต บัณฑิตที่มีคุณภาพต่อไปทางมหาวิทยาลัยฯ ขอบคุณท่านทีใ่ห้
ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจาก
ท่านในโอกาสต่อไป 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของบณัฑิต 
1. ชื่อ – นามสกุล………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ที่อยู่ปัจจุบัน…………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ภูมิล าเนาอยู่ที่จังหวัด……………………………………………………………………………………………………… 

ตอนที่ 2 การสมัครงานและการทํางาน  (สําหรบัผู้มีงานทําแล้ว) 
1. ประเภทงานที่ท า 
 ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ 
 รัฐวสิาหกิจ 
 พนักงานบริษัท/องค์กรธุรกิจเอกชน 
 ด าเนินธุรกิจอิสระ/เจ้าของกิจการ 
 พนักงานองค์การต่างประเทศ/ระหว่างประเทศ 
 อื่น ๆ   โปรดระบุ............................… 

2. ท่านคิดว่าความรู้ความสามารถพิเศษดา้นใดทีช่่วยใหท้่านได้ทํางาน 
 ภาษาต่างประเทศ 
 การใช้คอมพิวเตอร์ 
 ด้านกิจกรรมสันทนาการ 
 ด้านศิลปะ 
 ด้านกีฬา 
 ด้านนาฏศิลป/ดนตรีขับร้อง 
 อื่น ๆ   โปรดระบุ............................… 

3. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเรียนการสอนของสาขาวชิาที่เรียน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………..……………………………………………………………………………………………………………………..……… 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
*********************** 

 

เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย สอดคล้องกับความมุ่งหมายและหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542 
และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 รวมทั้งมีมาตรฐานและคุณภาพสอดคล้อง
กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ จึงสมควร
ปรับปรุงข้อบังคับ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2549 รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2553 เพื่อให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในการด าเนินการมากยิ่งขึ้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในคราวประชุมครั้งที่ 145(5/2561) เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม  
พ.ศ. 2561 จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปน้ี 

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2561" 

ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ ให้ใช้บังคับส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิก 

3.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2549 

3.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 

ข้อ 4 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือประกาศอื่นใด ที่มีการก าหนดไว้แล้วซึ่งขัดหรือแย้ง
กับข้อบังคับน้ี ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 

ข้อ 5 ในข้อบังคับนี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
“สภาวิชาการ”  หมายความว่า  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
“คณะหรือวิทยาลัย” หมายความว่า คณะหรือวิทยาลัยซึ่งเป็นส่วนราชการตามกฎกระทรวง 

ศึกษาธิการ ว่าด้วย การจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และให้รวมถึงคณะหรือ
วิทยาลัยที่จัดต้ังโดยสภามหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติ การบริหารส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา 

พิมพ์สําเนา 
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“คณบดี” หมายความว่า คณบดีคณะหรือวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และให้รวมถึงคณบดีของคณะหรือ
วิทยาลัยที่จัดต้ังโดยสภามหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติ การบริหารส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา 

“คณะกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัย” หมายความว่า คณะกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัย
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

“คณะกรรมการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี” หมายความว่า คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงครามแต่งตั้งเพื่อท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ การควบคุมและรักษามาตรฐาน
ทางวิชาการในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 “อาจารย์ประจ า”หมายความว่า บุคคลที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนในหลักสูตรนั้นที่มีหน้าที่รับผิดชอบตาม
พันธกิจของการอุดมศึกษา และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา ทั้งนี้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด โดยอาจารย์ประจ าที่มหาวิทยาลัยรับเข้าใหม่ ตั้งแต่เกณฑ์
มาตรฐานนี้เริ่มบังคับใช้ ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่องมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า 

“อาจารย์ประจ าหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจ าในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงครามที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยใน
สาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็น
หลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้น มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร 

“อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตรในสังกัดมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงครามที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การ
วางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบเกิน
กว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นหลักสูตรพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีก 1 หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ าได้ไม่เกิน 2 คน 

“อาจารย์พิเศษ” หมายความว่า ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พิบูลสงคราม 

“อาจารย์ผู้สอน” หมายความว่า อาจารย์ประจ าในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามหรือ
อาจารย์พิเศษที่มีภาระงานสอนในหลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดสอน 

“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษา
ของนักศึกษาโดยค าแนะน าของคณะกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัยหรือคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร  
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“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
“นักศึกษาภาคปกติ” หมายความว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยจัดให้เรียนในเวลา

ราชการ หรือหากมีความจ าเป็นมหาวิทยาลัยอาจจัดให้เรียนนอกเวลาราชการด้วยก็ได้ 
“นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยจัดให้เรียนใน

วันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ หรือหากมีความจ าเป็นมหาวิทยาลัยอาจจัดให้เรียนในเวลาราชการ
ด้วยก็ได ้

“ปีการศึกษา” หมายความว่า ระยะเวลาจัดการศึกษาอย่างน้อย 2 ภาคการศึกษาปกต ิ
“ภาคการศึกษา” หมายความว่า ระยะเวลาการจัดการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห ์

 
หมวด 1 

การรับเข้าศึกษา 
 
ข้อ 6 คุณสมบัติและเงื่อนไขการเข้าเป็นนักศึกษา  

6.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี 5 ปี และไม่น้อยกว่า 6 ปี) จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการ ศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

6.2 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญา (3 ปี) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่จะเข้าศึกษา 

6.3 หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทั้งทางวิชาการและทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการต้อง
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50 
จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าไม่น้อย
กว่า 3.50 ทุกภาคการศึกษา อนึ่งในระหว่างการศึกษาในหลักสูตรแบบก้าวหน้า หากภาคการศึกษาใดภาค
การศึกษาหนึ่งมีผลการเรียนต่ ากว่า 3.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า จะถือว่าผู้เรียนขาด
คุณสมบัติในการศึกษาหลักสูตรแบบก้าวหน้า 

6.4 มีคุณสมบัติตามที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เป็นกรณีพิเศษ 
ข้อ 7 การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกเป็นนักศึกษา 

7.1 มหาวิทยาลัยจะสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่าเข้าเป็นนักศึกษาเป็นคราวๆ ไปตามประกาศและรายละเอียดที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

7.2 มหาวิทยาลัยอาจสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผู้ที่ได้รับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าหรือผู้
ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า เข้าเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาหนึ่งสาขาวิชาใดของ
มหาวิทยาลัยตามระเบียบหรือเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับสาขาวิชานั้นๆ 
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7.3 มหาวิทยาลัยอาจสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นเพื่อเข้า
ศึกษาในชั้นปีที่ 2 หรือชั้นปีที่ 3 

ข้อ 8 ประเภทของนักศึกษา  
8.1 นักศึกษาเต็มเวลา หมายความว่า นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 6 

ซึ่งมหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาเพื่อรับปริญญาตร ี
8.2 นักศึกษาไม่เต็มเวลา หมายความว่า นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 6 

ซึ่งมหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาเพื่อรับปริญญาตรีในหลักสูตรที่เรียนไม่เต็มเวลา 
8.3 นักศึกษาสมทบ หมายความว่า นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับให้ลงทะเบียนเรียนและ/

หรือท าการวิจัย โดยไม่มีสิทธิรับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย 
ข้อ 9 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น   

9.1 มหาวิทยาลัยอาจรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นว่ามี
วิทยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัย 

9.2 มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับโอนเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี  
9.2.1 มีคุณสมบัติตามความในข้อ 6  
9.2.2 ได้ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีวิทยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัยไม่น้อย

กว่าหนึ่งปีการศึกษา 
9.2.3 มีผลการเรียนจากสถาบันเดิมโดยมีค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00 

และมีรายวิชาที่ได้เรียนมาแล้วจากสถาบันเดิม เทียบได้กับรายวิชาในมหาวิทยาลัย ตามแผนการศึกษาของ
สาขาวิชาที่จะรับโอนมาได้เป็นหน่วยกิตสะสม ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต และมีค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยของ
รายวิชาที่เทียบโอนทั้งหมดไม่น้อยกว่า 2.00 ส าหรับระยะเวลาการศึกษาต้องไม่เกิน 2 เท่าของแผนการ
ศึกษา โดยนับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาจากสถาบันเดิม ทั้งนี้จะต้องมีจ านวน
หน่วยกิตที่เรียนในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าครึ่งหน่ึงของจ านวนหน่วยกิตรวมทั้งหมดของหลักสูตร 

9.2.4 ผลการเรียนทุกรายวิชาจะต้องไม่ติด Fหรือ Iหรือ U 
9.3 การขอโอนมาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยจะต้องปฏิบัติ ดังนี้  

9.3.1 ยื่นค าร้องต่อมหาวิทยาลัยตามแบบที่ก าหนด โดยส่งถึงมหาวิทยาลัยไม่น้อย
กว่า 30 วัน ก่อนเปิดปีการศึกษา  

9.3.2 ติดต่อขอให้สถาบันเดิมจัดส่งระเบียนผลการเรียน และรายละเอียดเนื้อหา
รายวิชาที่ได้เรียนไปแล้วมายังมหาวิทยาลัยโดยตรง 

9.4 มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับโอน โดยความเห็นชอบของคณะ ภาควิชา และ/หรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยมีเงื่อนไขและวิธีการตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้ การนับระยะเวลาที่ศึกษา
ในหลักสูตรให้เริ่มนับตั้งแต่เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเดิม 
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ข้อ 10 การโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา  ให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

ข้อ 11 การศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง 
11.1 นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่

เทียบเท่า อาจขอเข้าศึกษาต่อเพื่อปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นเป็นการเพิ่มเติมได้ 
11.2 การแสดงความจ านงขอเข้าศึกษาต้องยื่นค าร้องต่อมหาวิทยาลัยตามแบบที่ก าหนด

โดยส่งถึงมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนเปิดปีการศึกษา 
11.3 การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับเข้าโดยความเห็นชอบของคณะ และ/

หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  
11.4 การเทียบโอนหน่วยกิต  

11.4.1 รายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วทั้งหมดในปริญญาเดิม จะได้รับพิจารณาเทียบโอน
เพื่อใช้ในแผนการศึกษาของสาขาวิชาใหม่ รายวิชาที่โอนหน่วยกิตไม่ได้ให้ตัดออก  

11.4.2 การเทียบโอนหน่วยกิตให้น าความตามข้อ 10 มาใช้โดยอนุโลม 
ข้อ 12 การรายงานตัวเป็นนักศึกษา 

12.1 มหาวิทยาลัยจะสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่าเข้าเป็นนักศึกษาเป็นคราวๆไป ตามประกาศและรายละเอียดที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

12.2 มหาวิทยาลัยอาจสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผู้ที่ได้รับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าหรือผู้
ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า เข้าเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาหนึ่งสาขาวิชาใดของ
มหาวิทยาลัยตามระเบียบหรือเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับสาขาวิชานั้นๆ 

12.3 มหาวิทยาลัยอาจสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นเพื่อ
เข้าศึกษาในชั้นปีที่ 2 หรือชั้นปีที่ 3 
 

หมวด 2 
ระบบการจัดการศึกษา 

 
ข้อ 13 ระบบการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาโดยใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปี

การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15  
สัปดาห ์

13.1 มหาวิทยาลัยอาจเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อนโดยให้ก าหนดระยะเวลาและจ านวน
หน่วยกิตโดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกต ิ

13.2 มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาในระบบไตรภาคหรือระบบจตุรภาคให้ถือแนวทางดังนี ้
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13.2.1 ระบบไตรภาค 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  12  สัปดาห์ 

โดย 1 หน่วยกิตระบบไตรภาค เทียบได้กับ 12/15 หน่วยกิต ระบบทวิภาคหรือ 4 
หน่วยกิต ระบบทวิภาค เทียบได้กับ 5 หน่วยกิตระบบไตรภาค 

13.2.2 ระบบจตุรภาค 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห ์

โดย 1 หน่วยกิตระบบจตุรภาค เทียบได้กับ 10/15 หน่วยกิต ระบบทวิภาค หรือ 2 
หน่วยกิตระบบทวิภาค เทียบได้กับ 3 หน่วยกิตระบบไตรภาค 

13.3 มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือรูปแบบผสมผสาน ดังนี ้
13.3.1 การศึกษาแบบเฉพาะบางช่วงเวลา เป็นการจัดการศึกษาในบางเวลาของปี

การศึกษาหรือเป็นไปตามเง่ือนไขของคณะ หรือข้อตกลงตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
13.3.2 การศึกษาแบบทางไกล (Distance Education) เป็นการจัดการศึกษาโดยใช้

การสอนผ่านทางไกลระบบการสื่อสารหรือเครือข่ายสารสนเทศต่างๆหรือเป็นไปตามเงื่อนไขของคณะหรือ
ข้อตกลงที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

13.3.3 การศึกษาแบบชุดวิชา (Module System) เป็นการจัดการเรียนการสอนเป็น
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ตามก าหนดเวลาของคณะนั้นๆ 

13.3.4 การศึกษาแบบนานาชาติ เป็นการจัดการศึกษาโดยใช้ภาษาต่างประเทศ
ทั้งหมด ซึ่งอาจจะเป็นความร่วมมือของสถานศึกษาหรือหน่วยงานในประเทศหรือต่างประเทศและมีการ
จัดการและมีมาตรฐานเช่นเดียวกับหลักสูตรสากล 

13.3.5 รูปแบบอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสมตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ข้อ 14 การกําหนดรายวิชา  เพื่อความเป็นสากลทางการอุดมศึกษา รายวิชา (Course)ในแต่

และกลุ่มวิชา ประกอบด้วย เลขประจ ารายวิชา (Course Number) ชื่อรายวิชา (Course Name)จ านวน
หน่วยกิต จ านวนชั่วโมงบรรยาย จ านวนชั่วโมงปฏิบัติ และจ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง ตามหลักเกณฑ์
ที่ก าหนด ดังนี ้

14.1 เลขประจ ารายวิชา แต่ละรายวิชาประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นอักษรย่อ
ภาษาอังกฤษของกลุ่มวิชา จ านวนไม่เกิน 4 ตัวอักษร และส่วนที่สองเป็นตัวเลข 3 หลัก ซึ่งตัวเลขหลักร้อย
หรือตัวเลขแรก หมายความว่า ระดับความยากง่ายหรือชั้นปี หลักสิบ หมายความว่า รายวิชาในกลุ่มวิชา
เดียวกันในสาขาวิชา และหลักหน่วย หมายความว่า ล าดับก่อนหลังรายวิชาในกลุ่มวิชาเดียวกัน การ
ก าหนดตัวอักษรของกลุ่มวิชาใดๆ ให้จัดท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 

14.2 ชื่อรายวิชา เป็นช่ือทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่ให้ความหมายของรายวิชานั้น ใน
กรณีที่ชื่อเหมือนกันให้ใส่หมายเลขต่อท้ายช่ือ ซึ่งแสดงถึงว่าในรายวิชานั้นมีเนื้อหารายวิชาสัมพันธ ์
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ต่อเนื่องกัน 
14.3 จ านวนหน่วยกิต จ านวนชั่วโมงบรรยาย จ านวนชั่วโมงปฏิบัติและจ านวนชั่วโมงศึกษา

ด้วยตนเองให้ก าหนดเป็นไปตามเกณฑ์ในข้อ 15    
จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองให้คิด 1 หน่วยกิตภาคทฤษฎีเท่ากับ 2 ชั่วโมงศึกษาด้วย

ตนเอง และ 1 หน่วยกิตภาคปฏิบัติเท่ากับ 1 ชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง 
ข้อ 15 การคิดหน่วยกิต  มหาวิทยาลัยใช้ระบบหน่วยกิตของรายวิชาในการจัดการศึกษาจ านวน

หน่วยกิต บ่งถึงเชิงปริมาณเนื้อหาการสอนการเรียนและระยะเวลาเป็นชั่วโมงที่ใช้ของแต่ละรายวิชาโดยให้
ถือเกณฑ์ ดังนี้ 

15.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบ ทวิภาค 

15.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

15.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

15.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท า
โครงการหรือกิจกรรมนั้น ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบ
ทวิภาค 

ส าหรับรายวิชาที่จัดการศึกษาในระบบอื่น ๆ ตามข้อ 14 ที่ไม่ใช่ระบบทวิภาคให้เทียบค่า
หน่วยกิตกับชั่วโมงการศึกษาให้เป็นไปตามสัดส่วนของการศึกษาในระบบทวิภาคข้างต้น 

ข้อ 16 จํานวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา 
16.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต ใช้

เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 12 ปีการศึกษา ส าหรับ
การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

16.2 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต ใช้
เวลาศึกษาไม่เกิน 10 ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 15 ปีการศึกษา 
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

16.3 หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 180 
หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 12 ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 18 ปี
การศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

16.4 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิตใช้
เวลาศึกษาไม่เกิน 4 ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่เกิน 6 ปีการศึกษา ส าหรับ



(มคอ.2) หน้า 172 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุงพุทธศักราช2565 
 

การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา ทั้งนี้ ให้นับเวลาศึกษาจากวันที่เปิดภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาใน
หลักสูตรนั้น 

ข้อ 17 การลงทะเบียน  มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา 
โดยคณะจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาท าหน้าที่แนะน าและให้ค าปรึกษาตลอดจนแนะแนวการศึกษา
ให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาและเป็นไปตามเอกัตภาพของแต่ละบุคคล และให้นักศึกษาถือปฏิบัติตาม
ข้อก าหนด ดังต่อไปนี้  

17.1 การลงทะเบียนรายวิชา ให้ด าเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัยหากนักศึกษามา
ลงทะเบียนรายวิชาหลังวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะต้องถูกปรับตามระเบียบว่าด้วยค่า ธรรมเนียม
การศึกษา  

17.2 การลงทะเบียนรายวิชาหลังก าหนด ให้กระท าได้ภายในระยะเวลาของการเพิ่ม-ถอน
รายวิชา หากพ้นก าหนดนี้มหาวิทยาลัยจะยกเลิกสิทธิ์การลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษานั้น  

17.3 การลงทะเบียนเรียนซ้ าจะท าได้ต่อเมื่อ  
17.3.1 รายวิชานั้นได้ล าดับขั้นต่ ากว่า C 
17.3.2 กรณีต้องการเรียนซ้ าในรายวิชาที่ได้ล าดับขั้น C หรือสูงกว่า สามารถกระท า

ได้แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษา 
17.4 การลงทะเบียนรายวิชาจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ พร้อมทั้งยื่น

หลักฐานการลงทะเบียนรายวิชาต่อมหาวิทยาลัยแล้ว  
17.5 รายวิชาใดที่ได้รับอักษร I นักศึกษาไม่ต้องลงทะเบียนรายวิชานั้นซ้ าอีก 
17.6 การลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียน

รายวิชา ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ 
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา  

ส าหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
17.7 กรณีที่นักศึกษาจะลงทะเบียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิต ในภาคการศึ กษาปกติให้

มหาวิทยาลัยเป็นผู้อนุมัติ 
กรณีที่นักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา จะลงทะเบียนเกินกว่า 22 หน่วยกิตในภาค

การศึกษาปกติ หรือเกินกว่า 9 หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อนให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้อนุมัติ  
ส าหรับการลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาปกติ ให้มีจ านวนหน่วยกิต 

ลงทะเบียนตามที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาของหลักสูตรสาขาวิชานั้น 
หากมหาวิทยาลัยมีเหตุผลและความจ าเป็น สามารถอนุมัติให้การลงทะเบียนเรียนที่มีจ านวน

หน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้นก็อาจท าได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและ 
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คุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ ต้องเรียนให้ครบตามจ านวนหน่วยกิตตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร 
17.8 การลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไข ให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้นเป็นโมฆะ และรายวิชาที่

ลงทะเบียนผิดเง่ือนไขนั้นให้ได้รับอักษร W  
17.9 นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนเข้าร่วมศึกษารายวิชาใดๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ได้ 

หากอาจารย์ผู้สอน และคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัดอยู่ยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร และได้ยื่นหลักฐานนั้น
ต่อมหาวิทยาลัยทั้งนี้นักศึกษาจะต้องช าระค่าหน่วยกิตรายวิชานั้น ตามระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียม
การศึกษา และนักศึกษาจะได้รับอักษร V  

หากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนขอรับอักษร V แล้วประสงค์จะเปลี่ยนแปลง เพื่อขอรับการวัด
และประเมินผลเป็นล าดับขั้น หรืออักษร S หรือ U ให้ปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

17.10 ในภาคการศึกษาปกติใด หากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม
จะต้องขอลาพักการศึกษาส าหรับภาคการศึกษานั้น โดยท าหนังสือขออนุมัติลาพักการศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยและจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา/เพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษา
ภายใน 15 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาหากไม่ปฏิบัติตามดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนักศึกษา  
ผู้นั้นจากทะเบียนนักศึกษา 

17.11 อธิการบดีอาจอนุมัติให้นักศึกษาที่ถูกถอนชื่อจากทะเบียนนักศึกษา กลับเข้าเป็น
นักศึกษาใหม่ได้ถ้ามีเหตุผลอันสมควร โดยให้ถือระยะเวลาที่ถูกถอนชื่อนั้น เป็นระยะเวลาพักการศึกษา  
ในกรณีเช่นนี้นักศึกษาจะต้องช าระค่าธรรมเนียมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา รวมทั้งค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่
ค้างช าระเสมือนเป็นผู้ลาพักการศึกษา อธิการบดีจะไม่อนุมัติให้กลับเข้าเป็นนักศึกษาตามวรรคก่อน  
หากพ้นก าหนดเวลาสองปี นับจากวันที่นักศึกษาผู้นั้นถูกถอนช่ือจากทะเบียนนักศึกษา 

17.12 กรณีมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาหรือมีข้อตกลงเฉพาะ
ราย กรณีนักศึกษาได้รับความเห็นชอบจากคณบดีคณะที่ตนสังกัด อธิการบดีอาจพิจารณาอนุมัติให้
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาอื่นแทนการลงทะเบียนรายวิชาตามข้อ
17.6 ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ 

17.13 กรณีที่มีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาหรือมีข้อตกลงเฉพาะ
ราย หรือกรณีนักศึกษาได้รับความเห็นชอบจากคณบดีคณะที่รับผิดชอบรายวิชานั้นๆ อธิการบดีอาจ
พิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยได้
ทั้งนี้ โดยต้องช าระค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามที่มหาวิทยาลยัก าหนด 
 

หมวด 3 
หลักสูตรการศกึษา 

 

ข้อ 18 หลักสูตรระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย 
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18.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ แบ่งเป็น 2 แบบ ได้แก่ 
18.1.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการที่มุ่ งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้ ง

ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เน้นความรู้และทักษะด้านวิชาการ สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์จริงได้อย่างสร้างสรรค์ 

18.1.2 หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ ซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาตรี
ส าหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถระดับสูง โดยใช้หลักสูตร
ปกติที่เปิดสอนอยู่แล้ว ให้รองรับศักยภาพของผู้เรียน โดยก าหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาบางรายวิชาในระดับ
บัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนอยู่แล้วและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ท าวิจัยที่ลุ่มลึกทางวิชาการ 

18.2 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ แบ่งเป็น 2 แบบ ได้แก่ 
18.2.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความ

รอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้นความรู้ สมรรถนะและทักษะด้านวิชาชีพตามข้อก าหนดของ
มาตรฐานวิชาชีพหรือมีสมรรถนะและทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น ๆ โดยผ่าน
การฝึกงานในสถานประกอบการ หรือสหกิจศึกษา 

หลักสูตรแบบนี้เท่านั้นที่จัดหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ได้ เพราะมุ่งผลิตบัณฑิตที่
มีทักษะการปฏิบัติการอยู่แล้ว ให้มีความรู้ด้านวิชาการมากยิ่งขึ้น รวมทั้งได้รับการฝึกปฏิบัติขั้นสูงเพิ่มเติม 

หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรีและจะต้อง
สะท้อนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้น ๆ โดยครบถ้วน และให้ระบุค าว่า “ต่อเนื่อง”
ในวงเล็บต่อท้ายชื่อหลักสูตร 

18.2.2 หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ซึ่งเป็นหลักสูตร
ส าหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ สมรรถนะทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ
ขั้นสูงโดยใช้หลักสูตรปกติที่เปิดสอนอยู่แล้ว ให้รองรับศักยภาพของผู้เรียน โดยก าหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษา
บางรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนอยู่แล้ว และท าวิจัยที่ลุ่มลึกหรือได้รับการฝึกปฏิบัติขั้นสูงใน
หน่วยงานองค์กร หรือสถานประกอบการ 

หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการหรือทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการต้องมี
การเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

ข้อ 19 โครงสร้างหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชาประกอบด้วย หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีสัดส่วนจ านวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชา
ดังนี ้

19.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายความว่า หมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปะ วัฒนธรรม
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และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องด าเนินชีวิตอย่างมี
คุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 

มหาวิทยาลัย อาจจัดวิชาศึกษาทั่วไป ในลักษณะจ าแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการ
ใดๆก็ได้โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษา สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสร้างเสริมลักษณะนิสัย ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
วิชาศึกษาทั่วไป โดยให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

อนึ่ง การจัดวิชาศึกษาทั่วไปส าหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) อาจได้รับการยกเว้น
รายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับอนุปริญญา ทั้งนี้ จ านวนหน่วย
กิต ของรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นดังกล่าว เมื่อนับรวมกับรายวิชาที่จะศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรปริญญา
ตรี (ต่อเน่ือง) ต้องไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

19.2 หมวดวิชาเฉพาะ หมายความว่า วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพื้นฐานวิชาชีพและ
วิชาชีพ ที่มุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้ โดยให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม ดังนี้ 

19.2.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ทางวิชาการ ให้มีจ านวนหน่วยกิตหมวดวิชา
เฉพาะรวมไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 

19.2.2 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ให้มีจ านวนหน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต โดยต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการตามที่มาตรฐานวิชาชีพ
ก าหนด หากไม่มีมาตรฐานวิชาชีพก าหนดต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และทาง
ทฤษฎีไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

หลักสูตร (ต่อเนื่อง) ให้มีจ านวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า 42 หน่วย
กิต ในจ านวนนั้นต้องเป็นวิชาทางทฤษฏีไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 

19.2.3 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อย
กว่า 90 หน่วยกิต 

19.2.4 หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ
รวมไม่น้อยกว่า 108 หน่วยกิต 

มหาวิทยาลัยอาจจัดหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกคู่ หรือวิชาเอกและ
วิชาโทก็ได้ โดยวิชาเอกต้องมีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และวิชาโทต้องมีจ านวนหน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ในกรณีที่จัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคู่ ต้องเพิ่มจ านวนหน่วยกิตของวิชาเอกอีกไม่
น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต 

ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้า ผู้เรียนต้องเรียนวิชาระดับบัณฑิต ศึกษาในหมวด
วิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
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19.3 หมวดวิชาเลือกเสรี หมายความว่า วิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตามที่
ตนเองถนัดหรือสนใจ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยให้
มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

มหาวิทยาลัยอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชา
เฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถที่สามารถวัดมาตรฐานได้ ทั้งนี้ 
นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและเป็นไปตาม
เกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการ
เทียบโอนของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 
หมวด 4 

การดําเนินการศึกษา 
 

ข้อ 20 การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้คณะกรรมการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  
มีหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ การควบคุมและรักษามาตรฐานทางวิชาการ ในการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

ข้อ 21 จํานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ 
21.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ ประกอบด้วย 

21.1.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมี
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

21.1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์
ประจ าหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 5 คน 

กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า 1 วิชาเอก ให้จัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ 3 คน 

กรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรครบตามจ านวนทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

21.1.3 อาจารย์ผู้สอน อาจเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่ า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
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ในกรณีที่มีอาจารย์ประจ า ที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและท าหน้าที่อาจารย์
ผู้สอนก่อนที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 จะประกาศใช้ให้สามารถท าหน้าที่
อาจารย์ผู้สอนต่อไปได้ 

ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิ
ขั้นต่ าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 
6 ปี ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีอาจารย์ประจ าเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

21.2 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ และหลักสูตรปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) 
ประกอบด้วย 

21.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมี
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ที่เน้นทักษะด้านวิชาชีพตาม
ข้อก าหนดของมาตรฐานวิชาชีพ อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ 

กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาหากจ าเป็นบุคลากร
ที่มาจากหน่วยงานนั้นอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการแต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ า
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์การท างานในหน่วยงานแห่งนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี 

21.2.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์
ประจ าหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 5 คน 

ในกรณีของหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้านการปฏิบัติ
เชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 ใน 5 คนต้องมีประสบการณ์
ในด้านปฏิบัติการ โดยอาจเป็นอาจารย์ประจ าของสถาบันอุดมศึกษา หรือเป็นบุคลากรของหน่วยงานที่
ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีข้อตกลงในการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรนั้นร่วมกันแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 คน 

กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาหากจ าเป็น บุคลากร
ที่มาจากหน่วยงานนั้นอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการแต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ า
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การท างานในหน่วยงานแห่งน้ันมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี 

กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า 1 วิชาเอก ให้จัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ 3 คน และ
หากเป็นปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น 
ต้องมีสัดส่วนอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ 1 ใน 3 
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กรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรครบตามจ านวน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

21.2.3 อาจารย์ผู้สอน อาจเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่ า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 

ในกรณีที่มีอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และท าหน้าที่อาจารย์
ผู้สอนก่อนที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 จะประกาศใช้ ให้สามารถท าหน้าที่
อาจารย์ผู้สอนต่อไปได้ 

ส าหรับกรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาหากจ าเป็น 
บุคลากรที่มาจากหน่วยงานนั้นอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการแต่ต้อ งมี
คุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การท างานในหน่วยงานแห่งนั้นมาแล้วไม่น้อย
กว่า 6 ปี 

ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทแต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิ
ขั้นต่ าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 
6 ปีทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีอาจารย์ประจ าเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้านวิชาชีพตาม
ข้อก าหนดของมาตรฐานวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ 

ข้อ 22 การเพิ่มและการถอนรายวิชา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด 5 
การวัดผลประเมินผลการศึกษาและการใหส้ําเร็จการศึกษา 

 

ข้อ 23 การวัดและประเมินผลการศึกษา 
23.1 มหาวิทยาลัยจัดให้มีการวัดผลการศึกษาในรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนภาค

การศึกษาละไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง เมื่อได้ท าการประเมินผลการศึกษารายวิชาใดเป็นครั้งสุดท้ายแล้ว ให้ถือ
ว่าการเรียนรายวิชานั้นสิ้นสุดลง  

23.2 นักศึกษาต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน โดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่
ก าหนดไว้ตามแผนหรือก าหนดการจัดการเรียนการสอนของรายวิชานั้น จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการวัดและ 
ประเมินผลในรายวิชานั้น  

ผู้ไม่มีสิทธิ์ได้รับการประเมินผลตามวรรคแรกจะได้รับล าดับขั้น F หรืออักษร U 
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23.3 มหาวิทยาลัยใช้ระบบล าดับขั้น และค่าล าดับขั้นในการวัดและประเมินผลนอกจาก
รายวิชาที่ก าหนดให้วัดและประเมินผลด้วยอักษร S และ U เป็นล าดับขั้นซึ่งไม่มีค่าล าดับขั้น 

23.4 สัญลักษณ์และความหมายของการวัดและประเมินผลรายวิชาต่างๆ ให้ก าหนดดังนี้  
             สัญลักษณ์              ความหมาย  
                   A =        ดีเยี่ยม (EXCELLENT)  
                   B+ =       ดีมาก (VERY GOOD)  
                   B = ดี (GOOD)  
                   C+  = ดีพอใช้ (FAIRLY GOOD)  
                   C    = พอใช้ (FAIR)  
                   D+ = อ่อน (POOR)  
                   D   = อ่อนมาก (VERY POOR)  
                   F    = ตก (FAILED)  
                   S    = เป็นที่พอใจ (SATISFACTORY)  
                   U    = ไม่เป็นที่พอใจ (UNSATISFACTORY)  
                   I     = การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (INCOMPLETE) 
 V    = ผู้เข้าร่วมศึกษา (VISITOR)  
                   W  = การถอนรายวิชา (WITHDRAWN)  
23.5 ระบบล าดับขั้น ก าหนดเป็นสัญลักษณ์ A, B+, B, C+, C, D+, D, และ F ซึ่งแสดงผล

การศึกษาของนักศึกษาที่ได้รับการประเมินในแต่ละรายวชิา และมีค่าล าดับขั้นดังนี้  
ล าดับขั้น  A  มีค่าล าดับขั้นเป็น   4 
ล าดับขั้น  B+   มีค่าล าดับขั้นเป็น   3.5  
ล าดับขั้น  B    มีค่าล าดับขั้นเป็น   3 
ล าดับขั้น  C+   มีค่าล าดับขั้นเป็น   2.5  
ล าดับขั้น  C    มีค่าล าดับขั้นเป็น   2  
ล าดับขั้น  D+   มีค่าล าดับขั้นเป็น   1.5  
ล าดับขั้น  D    มีค่าล าดับขั้นเป็น   1  
ล าดับขั้น  F    มีค่าล าดับขั้นเป็น   0  

23.6 ระบบอักษร S และ U ใช้เฉพาะบางรายวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้วัดและ
ประเมินผลด้วยอักษร S และ U  

23.7 อักษร I เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่า นักศึกษาไม่สามารถเข้ารับการวัดผลในรายวิชานั้น
ให้ส าเร็จสมบูรณ์ได้ โดยนักศึกษามีหลักฐานแสดงว่ามีเหตุสุดวิสัยบางประการ การให้อักษร I ต้องได้รับ 
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ความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน และการอนุมัติจากคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัดอยู่  
นักศึกษาจะต้องด าเนินการขอรับการวัดและประเมินผลเพื่อแก้อักษร I ให้สมบูรณ์ภายใน 30 

วันของภาคการศึกษาถัดไปที่นักศึกษาลงทะเบียนนับจากวันเข้าชั้นเรียนหากพ้นก าหนดดังกล่าว 
มหาวิทยาลัย จะเปลี่ยนอักษร I เป็นล าดับขั้น F หรืออักษร U 

23.8 อักษร V เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่า นักศึกษาได้ลงทะเบียนรายวิชาในฐานะผู้เข้าร่วม
ศึกษา โดยไม่ต้องเข้ารับการวัดและประเมินผลในรายวิชานั้น ทั้งนี้อาจารย์ผู้สอนอาจใช้ดุลยพินิจในการ
เปลี่ยนอักษร V เป็นอักษร W ได ้

23.9 อักษร W เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่า  
23.9.1 นักศึกษาได้ถอนรายวิชาที่ลงทะเบียนตามเงือ่นไขที่ก าหนดไว้ตามข้อ 22 
23.9.2 การลงทะเบียนผิดเง่ือนไขและเป็นโมฆะ ตามข้อ 17.8 
23.9.3 การเรียนไม่เป็นไปตามเง่ือนไขโดยดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอนตามข้อ 23.8 
23.9.4 นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น  
23.9.5 นักศึกษาลาออกก่อนวันประกาศผลการเรียน 
23.9.6 มหาวิทยาลัยอนุมัติให้นักศึกษาถอนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนอัน

เนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยหรือเสียชีวิต ภายหลังระยะเวลาตามข้อ 22 
23.10 อักษร S, U, I, V และ W จะไม่ถูกน ามาค านวณหาค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ย 
23.11 รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นผลการเรียน ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ให้ได้รับผล

การเรียน ดังนี ้
23.11.1 ผู้ที่ได้รับการยกเว้นการศึกษาจากรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือ

เทียบเท่าที่สภามหาวิทยาลัยรับรองให้ได้รับผลการเรียนเป็น S 
23.11.2 รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการศึกษาจากการศึกษานอกระบบหรือการศึกษา

ตามอัธยาศัยให้ได้รับผลการเรียน ดังนี ้
1) CS (Credits from Standardized Test) กรณีที่ ได้หน่วยกิต จากการ

ทดสอบมาตรฐาน 
2) CE (Credits from Exam) กรณีที่ได้หน่วยกิตจากการทดสอบด้วยระบบ

ทดสอบจากมหาวิทยาลัยจากการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน 
3) CT (Credits from Training) กรณีที่ได้หน่วยกิตจากการประเมินจากการ

ฝึกอบรมจากการประเมินการศึกษาหรืออบรมที่จัดโดยหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา 
4) CP (Credits from Portfolio)  กรณีที่ ได้หน่ วยกิตจากการประ เมิน

ประสบการณ์โดยการน าเสนอแฟ้มสะสมผลงาน 



(มคอ.2) หน้า 181 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุงพุทธศักราช2565 
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอยกเว้นตามข้อ 23.11.2 ให้ท า
ประกาศมหาวิทยาลัย 

ผู้มีสิทธิ์ขอยกเว้นตามวรรคหนึ่ง จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  

23.12 การนับหน่วยกิตสะสม 
23.12.1 รายวิชาที่นักศึกษาได้ล าดับขั้น A, B+, B, C+, C, D+, D หรือ อักษร S 

เท่านั้น จึงจะนับหน่วยกิตของรายวิชานั้น เป็นหน่วยกิตสะสม 
23.12.2 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้ง โดยมิได้สอบตก

ในรายวิชานั้น ให้นับหน่วยกิตสะสมได้เพียงครั้งเดียว และให้นับเฉพาะครั้งสุดท้ายเพื่อส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร 

23.12.3 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาที่ระบุไว้ว่าเป็นรายวิชาที่เทียบเท่ากัน
ให้นับหน่วยกิตสะสมเฉพาะรายวิชาหนึ่งรายวิชาใดเท่าน้ัน 

23.13 มหาวิทยาลัยจะค านวณค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากหน่วยกิต และค่าล าดับขั้นของ
รายวิชาทั้งหมดที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน  

23.14 ถ้านักศึกษาได้ล าดับขั้นในรายวิชาใด ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่แต่ละหลักสูตร
สาขาวิชาได้ก าหนดไว้ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ าอีก จนได้ล าดับขั้นเป็นไปตามความ
ต้องการของแต่ละหลักสูตรสาขาวิชานั้น  

23.15 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้ไปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นหรือ
หน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาเป็นการชั่วคราว อาจขอโอนหน่วยกิตและผลการเรียนมาประเมิน
รวมกับผลการเรียนในมหาวิทยาลัย 

รายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนในสถาบันอุดมศึกษาอื่นนั้น จะต้องมีจ านวนหน่วยกิต
และจ านวนชั่วโมงภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเทียบเท่ากับมหาวิทยาลัย ทั้งในเรื่องของคุณภาพและ
มาตรฐาน หากไม่เป็นไปตามนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของสาขาวิชาและคณะที่นักศึกษาสังกัด 

ข้อ 24 การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย  ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคการศึกษาและค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมให้คิดเป็นเลขทศนิยม 2 ต าแหน่งโดยไม่ปัดเศษ ส าหรับรายวิชาที่ยังมีผลการเรียนเป็น 
“I” ไม่น าหน่วยกิตมาค านวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ทั้งนี้การค านวณหาค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้น าเอา
ผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าล าดับขั้นของทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนมารวมกันแล้วหารด้วยผลรวม
ของจ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้นๆ 

กรณีที่นักศึกษาสอบตกในรายวิชาใดและต้องเรียนซ้ า ให้นับรวมทั้งหน่วยกิตที่สอบตกและเรียนซ้ า
รายวิชานั้นเพ่ือใช้ค านวณหารระดับขั้นเฉลี่ยด้วย 

กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ าในรายวิชาที่สอบได้ต่ ากว่า “C” หรือเรียนแทนในรายวิชาที่ 
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ระบุไว้ในหลักสูตรที่เทียบเท่า ให้น าจ านวนหน่วยกิต และค่าระดับขั้นที่ได้ ไปใช้ในการค านวณหาค่าระดับ
ขั้นเฉลี่ยด้วย 

ข้อ 25 ให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เป็นผู้อนุมัติผลการศึกษาแก่ผู้ที่เรียนครบ
หลักสูตร 
 

หมวด 6 
การลา การย้ายหลักสูตรสาขาวิชา และการพ้นสภาพ 

 

ข้อ 26 การลา 
26.1 การลาป่วย นักศึกษาผู้ใดที่ป่วย จนไม่สามารถเข้าชั้นเรียนในชั่วโมงเรียนได้ ให้ยื่น

ใบลาต่ออาจารย์ผู้สอน ในกรณีที่นักศึกษาป่วยติดต่อกันตั้งแต่ 2 วันขึ้นไป ให้ยื่นใบลาตามแบบของ
มหาวิทยาลัยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมด้วยใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการหรือจาก
สถานพยาบาลเอกชนที่กระทรวงสาธารณสุข รับรอง แล้วน าไปขออนุญาตต่ออาจารย์ผู้สอน 

26.2 การลากิจ นักศึกษาผู้ใดมีกิจจ าเป็น ไม่สามารถเข้าชั้นเรียนในชั่วโมงเรียนได้ ให้ยื่น
ใบลาผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วน าไปขออนุญาตต่ออาจารย์ผู้สอน ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันหากไม่สามารถ
ย่ืนใบลา ล่วงหน้าได้ ให้ยื่นวันแรกที่เข้าช้ันเรียน 

26.3 การลาพักการศึกษา 
26.3.1 นักศึกษาจะขออนุญาตลาพักการศึกษาได้ ดังกรณีต่อไปน้ี 

1) ถูกเรียกพล ระดมพล หรือเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร 
2) ได้ รับทุนแลกเปลี่ ยนนักศึกษาระหว่ างประเทศหรือทุนอื่ น ใดซึ่ ง

มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 
3) เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหต ุ
4) เมื่อถอนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน 
5) เหตุผลอื่นๆ ที่คณะเห็นสมควร 

26.3.2 นักศึกษาที่ประสงค์จะลาพักการศึกษา ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติหรือ
มากกว่า ให้ยื่นใบลาตามแบบของมหาวิทยาลัย ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาถึงคณบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติแล้ว
แจ้งมหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป 

26.3.3 นักศึกษาที่ลาพัก หรือถูกสั่งพักการศึกษาตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติหรือ
มากกว่า จะต้องช าระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาปกติ 

26.4 การลาออก นักศึกษาผู้ประสงค์จะขอลาออก ต้องยื่นใบลาผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาถึง
คณบดีแล้วเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ
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ข้อ 27 การย้ายหลักสูตรสาขาวิชา 
27.1 การย้ายหลักสูตรสาขาวิชาภายในคณะให้ปฏิบัติตามเง่ือนไขของสาขาวิชานั้น 
27.2 การย้ายหลักสูตรสาขาวิชาไปคณะอ่ืนให้เป็นไปตามเง่ือนไขดังต่อไปน้ี  

27.2.1 นักศึกษาจะขอย้ายหลักสูตรสาขาวิชาไปคณะอื่นได้ ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และคณบดีคณะเดิม และได้เรียนตามแผนการศึกษาในสาขาวิชาเดิมมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสองภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งพักการศึกษา 

27.2.2 การย้ายหลักสูตรสาขาวิชาไปคณะอื่น จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของคณะนั้น
ซึ่งท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 

27.2.3 การย้ายหลักสูตรสาขาวิชาไปคณะอื่น ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะที่จะรับย้าย
ไปสังกัดพิจารณาอนุมัต ิ

กรณีการย้ายหลักสูตรสาขาวิชาไปคณะครุศาสตร์ ไม่สามารถกระท าได้เนื่องจาก
เป็นไปตามระเบียบของส านักงานคุรุสภา  

27.2.4 การย้ายหลักสูตรสาขาวิชาไปคณะอื่นจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ช าระค่าธรรม 
เนียมการย้ายหลักสูตรสาขาวิชา และได้รับการเปลี่ยนรหัสประจ าตัวใหม่แล้ว  

27.3 การค านวณค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยของนักศึกษาที่ย้ายสาขาวิชา หรือย้ายคณะ ให้น า
ผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั้นของทุกรายวิชาที่ปรากฏในหลักสูตรสาขาวิชาที่รับเข้า ไม่ว่าจะ
เป็นรายวิชาที่เทียบให้หรือไม่ก็ตาม รายวิชาที่ไม่ปรากฏในหลักสูตรสาขาวิชาที่รับเข้า ไม่ว่านักศึกษาจะ
ได้รับค่าระดับขั้นใด จะไม่น ามาค านวณค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย 

ข้อ 28 การพ้นสถานภาพนักศึกษา นักศึกษาจะพ้นสถานภาพนักศึกษาด้วยเหตุดังต่อไปน้ี 
28.1 เสียชีวิต 
28.2 ลาออก 
28.3 โอนไปเป็นนกัศกึษาสถาบันการศกึษาอ่ืน 
28.4 พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเน่ืองมาจากเกณฑ์การวัดผล ตามข้อ 29 
28.5 ไม่มาลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด และมิได้ลาพักการศึกษา 

ภายใน 30 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ 
28.6 ถูกลบชื่อออกจากการเป็นนักศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัยนักศึกษา 
28.7 มีเวลาศึกษาเกินระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาตามข้อ 31 
28.8 ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

ข้อ 29 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา อันเน่ืองมาจากเกณฑ์การวัดผล 
29.1 นักศึกษาภาคปกติ นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่ออยู่ในเกณฑ์ข้อใดข้อ

หนึ่ง ดังต่อไปนี ้
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29.1.1 ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติ
ที่ 2 นับต้ังแต่เริ่มเข้าศึกษา 

29.1.2 ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติ
ที่ 4, ที่ 6, ที่ 8, ที่ 10, ที่ 12, ที่ 14 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณีเรียนหลักสูตร 4 ปี เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
ปกติที่ 4, ที่ 6, ที่ 8, ที่ 10, ที่ 12, ที่ 14, ที่ 16 และที่ 18 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณีหลักสูตร 5 ปี เมื่อ
สิ้นภาคการศึกษาปกติที่ 4, ที่ 6, ที่ 8, ที่ 10, ที่ 12, ที่ 14, ที่ 16, ที่ 18, ที่ 20, และที่ 22 นับต้ังแต่เริ่มเข้า
ศึกษา กรณี หลักสูตร 6 ปี และเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติที่ 4 และที่ 6 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณี
หลักสูตร (ต่อเนื่อง) 

29.1.3 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด แต่ยังได้รับค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า 1.80 

29.1.4 ใช้เวลาศึกษาเกิน 16 ภาคการศึกษาภาคปกติ กรณีเรียนหลักสูตร 4 ปีเกิน 20 
ภาคการศึกษาปกติ กรณีหลักสูตร 5 ปีและเกิน 8 ภาคการศึกษาปกต ิกรณีเรียนหลักสูตร(ต่อเน่ือง) 

29.2 นักศึกษาภาคพิเศษ นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่ออยู่ในเกณฑ์ข้อใดข้อ
หนึ่ง ดังต่อไปนี ้

29.2.1 ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาภาค
พิเศษที่ 3 นับต้ังแต่เริ่มเข้าศึกษา 

29.2.2 ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาภาค
พิเศษที่ 6, ที่ 9, ที่ 12, ที่ 15, ที่ 18 และที่ 21 นับต้ังแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณีเรียนหลักสูตร 4 ปี เมื่อสิ้นภาค
การศึกษาภาคพิเศษที่ 6, และที่ 9 นับต้ังแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณีหลักสูตร (ต่อเนือ่ง) 

29.2.3 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด แต่ยังได้รับค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า 1.80 

29.2.4 ใช้เวลาศึกษาเกิน 24 ภาคการศึกษาภาคพิเศษ กรณีเรียนหลักสูตร 4 ปี เกิน
12 ภาคการศึกษาภาคพิเศษ กรณีเรียนหลักสูตร (ต่อเนื่อง) 

29.3 การให้โอกาสเรียนในระยะทดลองดูความสามารถ (Probation) ในกรณีที่นักศึกษาคน
ใดมีผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 2 หรือต่ ากว่า 1.80 ในภาค
การศึกษาที่ 4 หรือที่ 6 หรือภาคการศึกษาใดที่มีผลให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นจากสภาพการเป็นนักศึกษา  
เพื่อป้องกันการสูญเปล่าทางการศึกษาที่รัฐสนับสนุนและการเสียโอกาสทางการศึกษาของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้โอกาสนักศึกษาผู้นั้นได้ทดลองเรียนรายวิชาใหม่เพิ่มเติมเพื่อที่จะสามารถท า
คะแนนเฉลี่ยสะสมให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด โดยอาจให้โอกาสนักศึกษาเรียนใ นภาค
การศึกษาฤดูร้อนหรือภาคการศึกษาถัดไป จ านวนวิชาและจ านวนหน่วยกิต ที่จะเรียนเพ่ิมให้อยู่ในดุลพินิจ
ของอาจารย์ที่ปรึกษาและได้รับอนุมัติจากคณบด ี
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29.4 การเลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อท าค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึง 2.00 กรณีที่
นักศึกษาเรียนได้จ านวนหน่วยกิตครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่ต่ ากว่า 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้นักศึกษาเรียนรายวิชาเพิ่มเพื่อท าค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึง 2.00
ทั้งนี้ ต้องอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนดตามข้อ 16 จึงจะถือว่านักศึกษาผู้นั้นมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

29.5 นักศึกษาทุจริตในการสอบ นักศึกษาที่ทุจริตหรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด  
ให้นักศึกษาผู้นั้นได้รับผลการเรียนในรายวิชานั้นเป็น “F” และให้มหาวิทยาลัยพิจารณาโทษตามวินัย
นักศึกษา 
 

หมวด 7 
การเสนอให้สาํเร็จการศึกษา 

 

ข้อ 30 ระยะเวลาสําเร็จการศึกษา  นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาได้ต้องมีระยะเวลาศึกษาดังนี ้
30.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาส าหรับ

นักศึกษาภาคปกติ ในการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 9 ภาคการศึกษาส าหรับนักศึกษาภาค
พิเศษ และไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษา ในการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

30.2 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาส าหรับ
นักศึกษาภาคปกติ ในการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 12 ภาคการศึกษาส าหรับนักศึกษาภาค
และไม่ก่อน 17 ภาคการศึกษา ในการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

30.3 หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 10 ภาคการศึกษา
ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ ในการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 15 ภาคการศึกษาส าหรับนักศึกษา
ภาคพิเศษ และไม่ก่อน 20 ภาคการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา  

30.4 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 4 ภาคการศึกษาส าหรับ
นักศึกษาภาคปกติ ในการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาส าหรับนักศึกษาภาค
พิเศษ และไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษา ในการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

ข้อ 31 เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา ผู้ที่ส าเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังนี ้

31.1 มีความประพฤติดี 
31.2 สอบได้ในรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาเอกและเงื่อนไขที่ก าหนด

ของสาขาวิชานั้น 
31.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 2.00 
31.4 มีระยะเวลาส าเร็จศึกษาตามข้อ 30 
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การเสนอให้ส าเร็จการศึกษาให้นักศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรด าเนินการขอส าเร็จการศึกษาตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

กรณีนักศึกษาผู้ใดไม่ประสงค์จะขอส าเร็จการศึกษาด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด มหาวิทยาลัยอาจ
พิจารณาอนุมัติค าขอ เป็นกรณีพิเศษก็ได้ ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี 

31.5 ให้เป็นไปตามเง่ือนไขของสภาวิชาชีพ 
ข้อ 32 เกณฑ์การให้ผู้สําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยม ผู้ส าเร็จ

การศึกษาในระดับปริญญาตรีจะได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ว่าด้วย
การให้ผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและปริญญาตรีเกียรตินิยม
อันดับสอง พ.ศ. 2561 
 

หมวด 8 
การให้เหรียญรางวัล และเกยีรติบัตรรางวลัเรียนดี 

 

ข้อ 33 การให้รางวัลแก่ผู้เรียนดี ให้คณะเสนอชื่อนักศึกษาที่เรียนดีต่อมหาวิทยาลัย เพื่อขอรับ
เหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร และเกียรติบัตรรางวัลเรียนดีประจ าปี ตามเง่ือนไขต่อไปน้ี 

33.1 เหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร 
33.1.1 เหรียญทอง 

1) ส าหรับหลักสูตร 4 ปี หลักสูตร 5 ปี และหลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี ให้แก่
นักศึกษาที่เรียนดีตลอดหลักสูตร โดยใช้เวลาเรียนภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษา ทั้งนี้ไม่
นับรวมภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ไม่เคยได้รับล าดับขั้น FหรืออักษรUหรือเรียนซ้ าใน
รายวิชาใด และมีค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดตั้งแต่ 3.75 ขึ้นไป 

2) ส าหรับหลักสูตรต่อเนื่อง ให้แก่นักศึกษาที่เรียนดีตลอดหลักสูตรโดยใช้เวลา
เรียนภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษา ทั้งนี้ไม่นับรวมภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพัก
การศึกษา ไม่เคยได้รับล าดับขั้นFหรืออักษรUหรือเรียนซ้ าในรายวิชาใด ทั้งในสถาบันเดิมและใน
มหาวิทยาลัย และมีค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ย จากสถาบันเดิมและมหาวิทยาลัย แต่ละแห่งต้ังแต่ 3.75 ขึ้นไป 

3) ไม่เคยมีวิชาใดได้ล าดับขั้นต่ ากว่าCและไม่เคยเรียนเพ่ือปรับระดับคะแนน 
4) ผู้ที่ ได้รับทุนศึกษาต่อต่างประเทศโดยได้รับอนุญาตและรับรองจาก

มหาวิทยาลัยมีสิทธิ์รับเหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร 
33.1.2 เหรียญเงิน 

1) ส าหรับหลักสูตร 4 ปี หลักสูตร 5 ปี และหลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปีให้แก่
นักศึกษาที่เรียนดีตลอดหลักสูตร โดยใช้เวลาเรียนภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษา ทั้งนี้ ไม่
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นับรวมภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ไม่เคยได้รับล าดับขั้น Fหรืออักษร Uหรือเรียนซ้ าใน
รายวิชาใด และมีค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดตั้งแต่ 3.50 ถึง 3.74 

2) ส าหรับหลักสูตรต่อเนื่อง ให้แก่นักศึกษาที่เรียนดีตลอดหลักสูตรโดยใช้เวลา
เรียนภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษา ทั้งนี้ไม่นับรวมภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพัก
การศึกษา ไม่เคยได้รับล าดับขั้นFหรืออักษรUหรือเรียนซ้ าในรายวิชาใด ทั้งในสถาบันเดิมและในมหาวิทยาลัย 
และมีค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากสถาบันเดิม และมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งตั้งแต่ 3.50 ถึง3.74 

3) ไม่เคยมีวิชาใดได้ล าดับขั้นต่ ากว่าCและไม่เคยเรียนเพ่ือปรับระดับคะแนน 
4) ผู้ที่ ได้รับทุนศึกษาต่อต่างประเทศโดยได้รับอนุญาตและรับรองจาก

มหาวิทยาลัยมีสิทธิ์รับเหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร 
33.2 เกียรติบัตรรางวัลเรียนดีประจําปี 

1) ส าหรับหลักสูตร 4 ปี หลักสูตร 5 ปี หลักสูตร 6 ปี และหลักสูตรต่อเนื่องให้แก่
นักศึกษาที่เรียนดีประจ าปีการศึกษาหนึ่งๆ โดยลงทะเบียนเรียนสองภาคการศึกษาปกติในปีการศึกษานั้น
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ไม่เคยได้รับล าดับขั้นFหรืออักษรUหรือเรียนซ้ าในรายวิชาใด เพื่อปรับระดับ
คะแนนและต้องมีค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นต้ังแต่ 3.50 ขึ้นไป 

2) จะต้องไม่เคยถูกสั่งพักการศึกษาเพราะกระท าผิดวินัยนักศึกษา  
3) ไม่เคยมีวิชาใดได้ล าดับขั้นต่ ากว่าCและไม่เคยเรียนเพ่ือปรับระดับคะแนน 
4) ผู้ที่ได้รับทุนศึกษาต่อต่างประเทศโดยได้รับอนุญาตและรับรองจากมหาวิทยาลัย 

มีสิทธิ์รับเกียรติบัตรรางวัลเรียนดีประจ าป ี
 

หมวด 9 
การประกันคณุภาพ 

 

ข้อ 34 การประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรก าหนดระบบการประกันคุณภาพของ
หลักสูตรโดยมีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ ที่สกอ. ก าหนด 

ข้อ 35 การพัฒนาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการประเมินและ
รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็น
ระยะๆ อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาก าหนดระบบของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี 

ข้อ 36 หลักสูตรที่จะเปิดใหม่หรือหลักสูตรที่ขอปรับปรุง จะต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

ในกรณีเป็นหลักสูตรร่วมระหว่างสถาบันหรือหลักสูตรความร่วมมือของหลายสถาบัน
อาจารย์ประจ าของสถาบันในความร่วมมือนั้นให้ถือเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได ้
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ข้อ 37 ให้อธิการบดี รักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจตีความ วินิจฉัยปัญหาและออก
ค าสั่ง ประกาศ หรือแนวปฏิบัติ เพื่อด าเนินการตามข้อบังคับนี้ 

 
บทเฉพาะกาล 

 

ข้อ 38 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยก่อนปีการศึกษา 2561 ให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549และฉบับที่ 2 พ.ศ. 
2553 จนส าเร็จการศึกษาหรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ ณ วันที่  26  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561 
 

สมบูรณ์  เสงี่ยมบุตร 
(นายสมบูรณ์  เสงี่ยมบุตร) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดบัปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2562 

 
 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อให้
เกิดความเหมาะสมและชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการประชุมครั้งที่ 153 (1/2562) เมื่อวันที่ 26 มกราคม 
พ.ศ. 2562 จึงออกข้อบังคับไว้ดังนี ้
 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562” 
 ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 9.2 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่ าด้วยการ 
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “9.2 มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับโอนเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 
   9.2.1 มีคุณสมบัติตามความในข้อ 6 
   9.2.2 ได้ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีวิทยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัยไม่
น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษา 
   9.2.3 มีผลการเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาเดิมทุกรายวิชาโดยมีค่าล าดับขั้น
สะสมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00 หรือเทียบเท่า 
   9.2.4 ผลการเรียนทุกรายวิชาจะต้องไม่ติด F หรือ I หรือ U” 

  
 
 

 
 
 

 
 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  15กุมภาพันธ ์ พ.ศ. 2562 
 

สมบูรณ์  เสงี่ยมบุตร 
(นายสมบูรณ์  เสงี่ยมบุตร) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

พิมพ์สําเนา 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม  

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดบัปริญญาตรี  (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2562 

************************** 
โดยเป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อให้เกิด

ความเหมาะสม มีประสิทธิภาพและชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในคราวประชุมครั้งที่ 162(10/2562) เมื่อวันเสาร์ที่ 30
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปน้ี 

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การจัดการ
ศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562” 

ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในบทนิยาม ค าว่า “คณะหรือวิทยาลัย” “คณบดี” “คณะกรรมการ

ประจ าคณะหรือวิทยาลัย” “คณะกรรมการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี” และ “อาจารย์รับผิดชอบ
หลักสูตร” ในข้อ 5 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2561 และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

“คณะหรือวิทยาลัย” หมายความว่า คณะหรือวิทยาลัยที่มีฐานะเทียบเท่าคณะซึ่งเป็น
ส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และให้หมายความรวมถึงส่วนงานภายในที่จัดตั้ง
ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงครามด้วย 

“คณบดี” หมายความว่า คณบดีของคณะหรือวิทยาลัยที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่เป็นส่วน
ราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และให้หมายความรวมถึงหัวหน้าส่วนงานภายในที่
จัดตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงครามด้วย 

“คณะกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัย” หมายความว่า คณะกรรมการประจ าคณะ
หรือวิทยาลัยที่มีฐานะเทียบเท่าคณะในสังกัดของมหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

“คณะกรรมการจัดการศึกษา” หมายความว่า คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พิบูลสงครามแต่งตั้ง เพื่อท าหน้าที่บริหารจัดการงานด้านวิชาการ 

“อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตรในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 

พิมพ์สําเนา 
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ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นหลักสูตรพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการให้
เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีก 1 หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ าได้ไม่เกิน 
2 คน” 

ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ  20 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการ
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 20  การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้คณะกรรมการจัดการศึกษา มีอ านาจและ
หน้าที่ ดังนี้ 

20.1 ด าเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายวิชาการ หลักสูตร และข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

20.2 เสนอระบบการบริหาร ควบคุม ก ากับการใช้หลักสูตร และหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป ให้เป็นไปตามมาตรฐานของสภาวิชาชีพ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่บังคับใช้ใน
ปัจจุบันมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาต่างๆ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ที่บังคับใช้ในปัจจุบัน 

20.3 ก าหนดแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และสหกิจ
ศึกษา 

20.4 พัฒนากระบวนการเรียนการสอน ควบคุม ก ากับมาตรฐานหลักสูตร  
การวิจัยการสอน การประเมินผลการสอน และการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

20.5 พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรและการเปิด/ปิด/ปรับปรุงหลักสูตร แผนการ
รับนักศึกษา เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ 

20.6 ศึกษาความเหมาะสมเกี่ยวกับการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีเพื่อเสนอสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย 

20.7 พิจารณาให้ความเห็นต่อสภาวิชาการเกี่ยวกับงานวิชาการด้านอื่นๆของ
มหาวิทยาลัย 

20.8 ด าเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามที่
ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย” 
    
 
  

 

ประกาศ  ณ  วันที่  30  พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
 

สมบูรณ์   เสงีย่มบุตร  
(นายสมบูรณ์   เสงี่ยมบุตร) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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พิมพ์สําเนา 
 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต  พ.ศ. 2564 

************************* 
 

โดยเป็นการสมควรก าหนดให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระบบคลังหน่วยกิต เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม เรื่องแนวทางการด าเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
ประกอบกับมติสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในคราวประชุมครั้งที่ 85 (25/2564) เมื่อ
วันที่ 12 มิถุนายน 2564 และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในคราวประชุมครั้งที่ 183 
(9/2564) เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2564  จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 

 

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การจัดการศึกษา
ระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. 2564” 

ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับส าหรับผู้เรียนในระบบคลังหน่วยกิต ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็น
ต้นไป 

ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
พ.ศ. 2562 

ข้อ 4 ในข้อบังคับนี ้
  “สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับหลังมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่า 

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
“คณะ” หมายความว่า คณะหรือวิทยาลัยที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่งเป็นส่วนราชการใน

สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และให้หมายความรวมถึงส่วนงานภายในที่จัดตั้งตามกฎหมายว่า
ด้วย การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

“คณะกรรมการประจ าคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัยที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะในสังกัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
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“คณะกรรมการจัดการศึกษา” หมายความว่า คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงครามแต่งตั้ง เพื่อท าหน้าที่บริหารจัดการงานด้านวิชาการ 

“ระบบคลังหน่วยกิต” หมายความว่า ระบบและกลไกในการเทียบโอนความรู้ความ 
สามารถและหรือสมรรถนะที่ได้จากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและ
จากประสบการณ์บุคคล มาเก็บสะสมไว้ในคลังหน่วยกิตของมหาวิทยาลัย 

“คลังหน่วยกิต” หมายความว่า ระบบทะเบียนสะสมหน่วยกิตส าหรับผู้เรียนที่เข้าศึกษา
ในรายวิชา ชุดวิชา หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรการอบรม หรือหลักสูตรระยะยาว ในระดับอนุปริญญา 
ระดับปริญญาตรี หรือระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยที่จัดไว้ส าหรับการศึกษาในระบบคลังหน่วยกิต 
ได้จากการเทียบโอนโดยจัดให้มีหลักฐานการสะสมหน่วยกิต เช่น สมุดสะสมหน่วยกิต แฟ้มสะสมงานแบบ
อิเล็กทรอนิกสอ์อนไลน์ และฝากในคลังหน่วยกิตของมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

“การศึกษาในระบบ” หมายความว่า การศึกษาก าหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา
หลักสูตรระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษาแน่นอน
โดยได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิทางการศึกษาอื่นๆ ที่สถาบันอุดมศึกษายอมรับ 

“การศึกษานอกระบบ” หมายความว่า การศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการก าหนด
จุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไข
ของการส าเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม 

“การศึกษาตามอัธยาศัย” หมายความว่า การศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตาม
ความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส โดยการศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคมสภาพแวดล้อม
สื่อ หรือแหล่งความรู้อื่นๆ  

“ประสบการณ์บุคคล” หมายความว่า ความสามารถหรือสมรรถนะของบุคคลที่สั่งสมไว้
จากการศึกษาด้วยตนเอง ประสบการณ์จากการท างาน การฝึกอบรมที่สถานประกอบการจัดขึ้น การ
ฝึกอบรมจากการปฏิบัติงาน การฝึกอาชีพ การสัมมนาหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งเป็นตาม
หลักเกณฑ์วิธีการประเมินที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

“ผลการเรียน” หมายความว่า ความรู้ ทักษะ สมรรถนะและเจตคติที่เกิดจากการศึกษา
ในระบบซึ่งสามารถแสดงในรูปของระดับ (Grade) ค่าระดับ (Grade Point) และสามารถน ามาคิดระดับ
เฉลี่ย(Grade Point Average = GPA) หรือค่าระดับเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average = 
Cum GPA.) ได้ หรือแสดงในรูปของสัญลักษณ์ตามที่ก าหนดในข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง
ของมหาวิทยาลัย 

“ผลลัพธ์การเรียนรู้” หมายความว่า ความรู้ ทักษะ สมรรถนะและเจตคติที่เกิดจาก
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และประสบการณ์บุคคลที่สั่งสมไว้ที่เทียบ
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ได้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่ระดับคุณวุฒิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่ง
สามารถวัดและประเมินได้โดยวิธีการต่าง ๆ  

“การเทียบโอนผลลัพธ์การเรียนรู้” หมายความว่า การน าผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ได้จาก
การศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย จากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในระดับการศึกษาที่ไม่ต่ ากว่าระดับการศึกษาที่ผู้เรียนประสงค์
จะเข้าศึกษามาเทียบกับรายวิชา หรือชุดวิชาในหลักสูตรเพื่อให้ได้หน่วยกิต ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอน
ผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศกึษาในระบบ 

“การเทียบโอนประสบการณ์” หมายความว่า การน าผลลัพธ์การเรียนรู้มาขอเทียบกับ
เนื้อหาสาระส าคัญของรายวิชาต่าง ๆ ของการเรียนในระบบตามหลักสูตรเพื่อให้ได้หน่วยกิต โดยผู้เรียน
สามารถแสดงได้ว่า มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะและเจตคติของตนเอง พร้อมทั้งมีหลักฐานที่แสดงว่าผู้เรียน
มีผลสัมฤทธิ์ตรงตามวัตถุประสงค์ หรือผลลัพธ์การเรียนรู้ ที่ก าหนดในรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาของ
หลักสูตรที่ผู้เรียนศึกษาอยู่หรือประสงค์จะศึกษาซึ่งควรได้รับการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้เพื่อเทียบโอน
ประสบการณ์ที่มีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และไม่ต้องศึกษาซ้ าในเนื้อหาสาระที่ผู้เรียนมีความรู้ 
ทักษะมาก่อนแล้วทั้งนี้การเทียบโอนประสบการณ์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนการเรียนระดับ
ปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ และข้อแนะน าเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอนผลการเรียนระดับ
ปริญญา  

“การเทียบโอนผลการเรียน” หมายความว่า การน าผลการเรียนที่ได้จากการศึกษา
รายวิชาหรือชุดวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษาอื่น สถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาทาง
วิชาชีพหรือองค์การวิชาชีพ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นสถาบันหรือองค์กรจากในประเทศ หรือต่างประเทศในระดับ
การศึกษาที่ไม่ต่ ากว่าระดับการศึกษาที่ผู้เรียนประสงค์จะเข้าศึกษา มาเทียบกับรายวิชาหรือชุดวิชาใน
หลักสูตรเพื่อให้ได้หน่วยกิตตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาใน
ระบบ 

“การศึกษาตลอดชีวิต” หมายความว่า การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่าง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

“ผู้เรียน” หมายความว่า ผู้ที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาภายใต้รูปแบบการจัดการเรียน
การสอนรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในระบบคลังหน่วยกิต 

“นักศึกษา” หมายความว่า บุคคลที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ในระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา  

“รายวิชา” หมายความว่า รายวิชาในหลักสูตรระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษาหรือเทียบเท่าของมหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน สถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษา 
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ทางวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นสถาบันหรือองค์กรจากในประเทศหรือต่างประเทศ 
“ชุดวิชา” หมายความว่า กลุ่มของรายวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ให้ความรู้

เป็นองค์รวม หรือมีลักษณะการน าความรู้มาบูรณาการ โดยแต่ละชุดวิชามีการจัดการเรียนการสอน
เบ็ดเสร็จในระยะเวลาหนึ่ง 

 “หลักสูตรระยะสั้น” หมายความว่า หลักสูตรที่สร้างขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเฉพาะเจาะจง
เป็นเรื่องๆ โดยใช้ระยะเวลาไม่ยาวนานนัก เป็นหลักสูตรที่จัดบริการแก่ผู้ที่สนใจให้มีโอกาสเพิ่มพูนทักษะ
สมรรถนะ ความรู้ทางวิชาการหรือวิชาชีพได้กว้างขวางย่ิงขึ้น เพื่อน าไปพัฒนางานหรือพัฒนาวิชาชีพอันจะ
เป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ ไม่ว่าจะจัดโดยมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานอื่นก็ตาม ตาม
แนวทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

“หลักสูตรฝึกอบรม” หมายความว่า หลักสูตรที่จัดบริการแก่ผู้ที่สนใจให้มีโอกาสเพิ่มพูน
ทักษะ สมรรถนะ ความรู้ทางวิชาการหรือวิชาชีพได้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อน าไปพัฒนางานและพัฒนา
วิชาชีพอันจะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ ไม่ว่าจะจัดโดยมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงาน
อื่นก็ตาม ตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

“ประกาศนียบัตร” หมายความว่า ประกาศนียบัตรรับรองสมรรถนะ เพื่อการรับรอง
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของผู้เรียนจากการเรียนชุดวิชา หลักสูตรระยะสั้นหรือหลักสูตร
ฝึกอบรม 

“ประกาศกระทรวง” หมายความว่า ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม เกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

“หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ” 
หมายความว่า ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่
การศึกษาในระบบ พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ข้อ 5 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจในการออกประกาศ ค าสั่งหรือแนว
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิตโดยค าแนะน าของสภาวิชาการเพื่อปฏิบัติให้
เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีมีอ านาจตีความและวินิจฉัย ชี้
ขาด ค าวินิจฉัยของอธิการบดีให้เป็นที่สุด 

ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นอย่างยิ่ง สภามหาวิทยาลัยอาจมีมติให้งดใช้ข้อบังคับนี้
ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ 
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หมวด 1 
หมวดทั่วไป 

 
ข้อ 6 ระบบคลังหน่วยกิต มีหลักการ ดังต่อไปน้ี 

(1) เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลทั่วไปทุกช่วงวัยมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ สมรรถนะและเจตคติอันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศ 

(2) เป็นการส่งเสริมให้บุคคลทั่วไปทุกช่วงวัยสามารถน าผลการเรียนและผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่ได้จากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และจากประสบการณ์
บุคคลมาเทียบหน่วยกิตและสะสมไว้ในคลังหน่วยกิตได้ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับ
ปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ 

(3) ผู้เรียนในระบบคลังหน่วยกิตสามารถสะสมผลการเรียนและผลลัพธ์การเรียนรู้
ความสามารถและหรือสมรรถนะในคลังหน่วยกิตได้ โดยไม่จ ากัดอายุและคุณวุฒิ ระยะเวลาในการสะสม
หน่วยกิต และระยะเวลาในการเรียน โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้
การสะสมผลการเรียนและผลลัพธ์การเรียนรู้ในคลังหน่วยกิต องค์ความรู้ของแต่ละศาสตร์อาจมีลักษณะ 

เฉพาะที่ขึ้นอยู่กับระยะเวลาก าหนดในตัวเอง ซึ่งขึ้นอยู่กับบริบทของศาสตร์นั้นๆที่อาจจะ
ต้องมีระยะเวลาเป็นตัวก าหนดในการปรับเปลี่ยนองค์ความรู้ 

(4) เป็นการส่งเสริมให้ผู้ที่ต้องการพัฒนาความรู้และสมรรถนะเฉพาะทางหรือต้องการ
เปลี่ยนอาชีพ สามารถรับการฝึกอบรมจากหน่วยงานและเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยหน่วยงานที่
เป็นที่ยอมรับในวิชาชีพนั้น จะถือว่าหลักสูตรนั้นได้รับการรับรอง แต่ในกรณีที่หลักสูตรยังไม่ได้รับการ
รับรองจะต้องน าผลลัพธ์การเรียนรู้มาเทียบอีกครั้งหนึ่ง เพื่อสะสมหน่วยกิตในคลังหน่วยกิต 

(5) ผู้เรียนในระบบคลังหน่วยกิตสามารถลงทะเบียนเรียนและสะสมหน่วยกิตได้ตลอด
ชีวิตโดยไม่มีเงื่อนไขของระยะเวลาในการสะสมและระยะเวลาในการศึกษา 

(6) ผู้ เรียนในระบบคลังหน่วยกิต สามารถลงทะเบียนเรียนและสะสมหน่วยกิตใน
สถาบันอุดมศึกษามากกว่า 1 แห่ง ได ้

ข้อ 7 การสะสมหน่วยกิตในระบบคลังหน่วยกิตตามข้อบังคับนี้ ให้สามารถสะสมได้ทั้งผลการ
เรียนและผลลัพธ์การเรียนรู้ จากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและจาก
ประสบการณ์บุคคล โดยสามารถด าเนินการในรูปแบบต่างๆ ดังนี้ 

(1) การเรียนรายวิชา ชุดวิชา หลักสูตรต่างๆ ที่จัดการเรียนการสอนโดยมหาวิทยาลัย
สถาบันอุดมศึกษาอื่น สถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาทางวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็น
สถาบันหรือองค์กรจากในประเทศหรือต่างประเทศที่ได้รับการรับทราบหรือรับรองจากคณะกรรมการ
อุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมาย 
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(2) การฝึกอบรมที่จัดโดยมหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษาอื่น สถาบันการศึกษาที่จัด
การศึกษาทางวิชาชีพ องค์กรวิชาชีพ หรือหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นสถาบัน
หรือองค์กรจากในประเทศหรือต่างประเทศ ที่ผ่านการพิจารณาโดยมหาวิทยาลัยหรือเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานการจัดการศึกษาที่ก าหนด 

(3) การเทียบโอนประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และ
ประสบการณ์บุคคล 

ข้อ 8 สิทธิของผู้เรียนในระบบคลังหน่วยกิต 
(1) การได้รับประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา

ชุดวิชา หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรฝึกอบรม หรือหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ที่จัดไว้ส าหรับการจัด
การศึกษาในระบบคลังหน่วยกิต เทียบเคียงได้กับนักศึกษาในระบบช้ันเรียนปกติ 

(2) การได้รับรหัสและบัตรประจ าตัวผู้เรียนในระบบคลังหน่วยกิต และมีสิทธิใช้บริการ
หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของมหาวิทยาลัย อาทิเช่น ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ และสิ่งอ านวยความสะดวกอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้เฉพาะภาคการศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาหรือหลักสูตรต่าง ๆ เท่านั้น 

(3) ผู้ที่ผ่านการวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้จะได้รับการบันทึกผลการเรียนหรือ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ในระบบคลังหน่วยกิต รวมทั้งได้รับใบแสดงผลการเรียนหรือประกาศนียบัตรแล้วแต่
กรณี 

(4) สามารถน าผลการเรียน และผลลัพธ์การเรียนรู้จากการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย หรือประสบการณ์บุคคล มาเทียบหน่วยกิตเข้าสู่ระบบคลังหน่วยกิตได้ ดังนี้ 

(4.1) กรณีประสงค์จะน าเข้าระบบคลังหน่วยกิตของมหาวิทยาลัย 
(4.1.1) ส าหรับรายวิชา ชุดวิชา หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรฝึกอบรมที่จัด

ไว้ส าหรับการจัดการศึกษาในระบบคลังหน่วยกิตทั้งที่จัดโดยมหาวิทยาลัยและที่จัดร่วมกันระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับสถาบันอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้สามารถน าผลการเรียน และผลลัพธ์การ
เรียนรู้ดังกล่าวเข้าสู่ระบบคลังหน่วยกิตได้ทันที หากจัดโดยสถาบันอื่น ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด เว้นแต่มีบันทึกข้อตกลงไว้กับมหาวิทยาลัย จึงให้สามารถน าผลการเรียน 
และผลลัพธ์การเรียนรู้ดังกล่าวเข้าสู่ระบบคลังหน่วยกิตได้ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ร่วมกัน 

(4.1.2) ส าหรับผลลัพธ์การเรียนรู้จากกรณีอื่ นๆ เช่นการศึกษาตาม
อัธยาศัยประสบการณ์บุคคล ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

(4.2) กรณีประสงค์จะน าเข้าระบบคลังหน่วยกิตของสถาบันอุดมศึกษาอื่น
สถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาทางวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ ต้องเป็น
กรณีที่สถาบันหรือองค์กรนั้นมีการเปิดการเรียนการสอนในระบบคลังหน่วยกิตโดยให้เป็นไปตามที่มีบันทึก 
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ข้อตกลงไว้กับมหาวิทยาลัย หรือเป็นไปตามที่สถาบันหรือองค์กรนั้นก าหนดแล้วแต่กรณี  
กรณีสถาบันหรือองค์กรที่ไม่มีการเปิดการเรียนการสอนในระบบคลังหน่วยกิตให้

เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ข้อ 9 ผู้เรียนในระบบคลังหน่วยกิตต้องมีคุณสมบัติ ดังนี ้

(1) เป็นผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ โดยหากจะเข้าศึกษาในรายวิชา ชุดวิชาต่างๆ หรือ
หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรฝึกอบรม ในระดับประกาศนียบัตร วุฒิบัตร สัมฤทธิบัตร ที่ต่ ากว่าระดับ
อนุปริญญา ต้องมีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัย 

(2) ในกรณีผู้ที่จะเข้าสู่การศึกษาต่อในระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษาในระบบคลังหน่วยกิต จะต้องมีสมรรถนะที่แสดงถึงองค์ความรู้ที่สามารถเทียบได้กับองค์
ความรู้ในระดับชั้นของอนุปริญญา ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ในศาสตร์นั้นๆ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่
สามารถวัดและประเมินผลได ้
 

หมวด 2 
การจัดการศึกษา 

 

ข้อ 10 หลักสูตรในระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี  และระดับบัณฑิตศึกษา ที่จะเปิด
ด าเนินการในระบบคลังหน่วยกิต ให้กระท าได้เมื่อผ่านการกลั่นกรองจากสภาวิชาการแล้ว และได้รับความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการจัดการเรียน
การสอนระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปน้ี 

(1) ต้องเป็นหลักสูตรในสาขาวิชาที่คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการเปิด
ด าเนินการหลักสูตรแล้ว 

(2) กรณีเป็นหลักสูตรที่ต้องได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพ ต้องเป็นหลักสูตรที่
องค์กรวิชาชีพนั้นๆ ให้การรับรองแล้ว และหากน ามาด าเนินงานในระบบคลังหน่วยกิตต้องแจ้งให้องค์กร
วิชาชีพรับทราบอีกครั้งหนึ่ง 

(3) ให้มหาวิทยาลัยจัดท าประกาศเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน และผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่รวมถึงการเทียบโอนประสบการณ์ รวมทั้งหลักเกณฑ์ กลไก และวิธีการในการประเมินและบันทึก
ผลการเรียน ผลลัพธ์การเรียนรู้ และประสบการณ์บุคคลของผู้เรียนที่ชัดเจน และสอดคล้องตามหลักเกณฑ์
การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ 

(4) คณะ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องจัดให้มีบุคลากรหรือหน่วยงานรับผิดชอบเฉพาะ
ส าหรับการด าเนินงานในระบบคลังหน่วยกิต เพื่อท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแก่ผู้เรียน และด าเนินการร่วมกับ
มหาวิทยาลัยให้มีการสะสมหน่วยกิตตามหลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

(5) การด าเนินการหลักสูตร ต้องมีการธ ารงไว้ซึ่งคุณภาพมาตรฐาน และมีการติดตาม 
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ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
ข้อ 11 การจัดการศึกษาในระบบคลังหน่วยกิต ให้ด าเนินเนินการดังนี้ 

(1) ให้คณะเสนอหลักสูตรที่ประสงค์จะด าเนินการในระบบคลังหน่วยกิต ซึ่งผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ คณะกรรมการจัดการศึกษา สภาวิชาการ คณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรและชุดวิชา(Module) ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ โดยหลักสูตร
ดังกล่าวอาจมีลักษณะดังต่อไปนี ้

(1.1) หลักสูตรเดิมที่มหาวิทยาลัยใช้จัดการเรียนการสอนอยู่แล้ว โดยปรับปรุง
เพิ่มระบบการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถสะสมหน่วยกิตได้ นอกเหนือจากการเรียนการ
สอนในระบบชั้นเรียนปกติ โดยหลักสูตรที่น ามาจัดการเรียนการสอนในระบบคลังหน่วยกิตนี้ ต้องมีผลการ
ประกันคุณภาพภายในระดับดีหรือเทียบเท่าขึ้นไป 

(1.2) หลักสูตรที่ร่วมกันพัฒนาขึ้นใหม่ กรณีมหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอน
ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น สถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาทางวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพอื่น เพื่อให้
ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนได้ในสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่ง อาจร่วมกันพัฒนาหลักสูตรขึ้นใหม่ ทั้งนี้ต้อง
จัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมกันโดยได้รบัอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และให้มหาวิทยาลัยด าเนินการคัดเลือก
สาขาวิชาที่เหมาะสม พัฒนาหลักสูตร และก าหนดระบบการวัดและประเมินผลในระบบคลังหน่วยกิตร่วม
กัน 

(1.3) หลักสูตรใหม่ มหาวิทยาลัยอาจพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่ใช้เฉพาะในระบบคลัง
หน่วยกิต โดยต้องแสดงเงื่อนไขให้ครบถ้วนตามประกาศกระทรวงก าหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาอาจก าหนดให้มีการตรวจสอบศักยภาพความพร้อมในการด าเนินงานและหากมีประเด็นอื่น
นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ อาจต้องน าเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา 

(2) รายวิชาหรือชุดวิชาที่จะด าเนินการในระบบคลังหน่วยกิต ต้องเป็นรายวิชาหรือชุด
วิชาที่คณะนั้นรับผิดชอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ โดยสามารถจัดการ
เรียนรู้แบบออนไลน์ แบบชั้นเรียน แบบผสมผสาน หรืออื่นๆ ได้ตามเหมาะสม และอาจจัดการเรียนการ
สอนร่วมกับนักศึกษาในระบบชั้นเรียนปกติ ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาหรือชุดวิชาเดียวกันได้ ทั้งนี้ ให้
พิจารณาจากความเหมาะสมและประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับเป็นส าคัญ 

(3) หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรฝึกอบรมที่จะด าเนินการในระบบคลังหน่วยกิต ควร
สัมพันธ์กับความเช่ียวชาญของคณะ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ 

(4) ให้คณะเสนอรายวิชาหรือชุดวิชา หลักสูตรระยะสั้น หรือหลักสูตรฝึกอบรมที่บรรจุใน
ระบบคลังหน่วยกิต ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ เสนอคณะกรรมการจัด
การศึกษา สภาวิชาการ คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรและชุดวิชา(Module) ก่อนเสนอ สภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเปิดด าเนินการ โดยมีการก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
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คาดหวังอันได้แก่ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะหรือเจตคติที่จะเกิดกับผู้เรียน เนื้อหาสาระ แผน
และวิธีการจัดการเรียนรู้ จ านวนชั่วโมงในการเรียน การวัดและประเมินผลที่เหมาะสม โดยค านึงถึงผลลัพธ์
การเรียนรู้เป็นส าคัญ ตลอดจนรายละเอียดอื่นๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด เช่น รายละเอียดของการ
เทียบเพื่อให้ได้หน่วยกิต และการสะสมหน่วยกิตในระบบคลังหน่วยกิต ตลอดจนคุณสมบัติ จ านวน
นักศึกษารวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งนี้ การก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ คุณสมบัติของผู้เรียน และรายละเอียดอื่นๆ ตาม
วรรคหนึ่งให้คณะ พิจารณาจากประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับเป็นส าคัญ และหากมีความจ าเป็นต้องก าหนด
พื้น-ฐานความรู้ของการเรียนในรายวิชาใด ให้ระบุไว้ในรายละเอียดของรายวิชานั้น โดยอาจยกเว้นเงื่อนไข
ของรายวิชาต้องผ่านรายวิชาบังคับก่อน แต่ให้ระบุหัวข้อความรู้ที่ส าคัญ ส าหรับผู้เรียนที่จ าเป็นต้องผ่าน
การเรียนรู้มาก่อน เพื่อให้ผู้ประสงค์จะเข้าเรียนทราบและประเมินตนเอง เมื่อสภามหาวิทยาลัยให้ความ
เห็นชอบรายวิชาหรือชุดวิชา หลักสูตรระยะสั้น หรือหลักสูตรฝึกอบรมที่จะบรรจุในระบบคลังหน่วยกิต 
ตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้แจ้งกองบริการการศึกษาเพื่อจัดท าประกาศ ก าหนดการลงทะเบียนเรียนในระบบ
คลังหน่วยกิต ของมหาวิทยาลัย 

(5) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับบุคคลเข้าศึกษาในระบบคลังหน่วยกิตของ
มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

(6) ให้คณะ จัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนให้สอดคล้อง
ตามรายละเอียดที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และให้แจ้งผลการจัดการศึกษาที่ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ ไปยังกองบริการการศึกษาเพื่อบันทึกในระบบคลังหน่วยกิต
ภายในระยะเวลาตามประกาศมหาวิทยาลัย 

ทั้งนี้ การวัดและการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนในระบบคลังหน่วยกิต ต้องมี
มาตรฐานเทียบได้กับหลักสูตรในสาขาหรือกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ใช้กับ
นักศึกษาในระบบชั้นเรียนปกติ 
 

หมวด 3 
การขึ้นทะเบียนเปน็ผู้เรียนในระบบคลังหน่วยกิตและการลงทะเบียนเรียน 

 

ข้อ 12 ผู้ที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาในระบบคลังหน่วยกิต ให้ด าเนินการดังนี ้
(1) ขึ้นทะเบียนเป็นผู้เรียนในระบบคลังหน่วยกิต 
(2) ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ชุดวิชา หลักสูตรต่างๆ หลักสูตรระยะสั้น หรือหลักสูตร

ฝึกอบรมที่บรรจุอยู่ในระบบคลังหน่วยกิต และช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระเบียบและวิธีการที่
มหาวิทยาลัยก าหนด มิฉะนั้นจะถือว่าการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ 

ทั้งนี้ การลงทะเบียนเรียนในระบบคลังหน่วยกิตของแต่ละภาคการศึกษา สามารถ 
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ลงทะเบียนเรียนได้โดยไม่จ ากัดจ านวนรายวิชา ชุดวิชา หลักสูตรระยะสั้นหรือหลักสูตรฝึกอบรม แต่ต้องไม่ 
มีเวลาเรียน เวลาที่ใช้ในการสอบวัดผลการศึกษา หรือเวลาที่ใช้ในการท ากิจกรรมของรายวิชาหรือ
หลักสูตรฝึกอบรมทับซ้อนกัน 

อัตราค่าธรรมเนียมต่าง ๆ รวมทั้งหลักเกณฑ์การได้รับค่าธรรมเนียมคืน ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

(3) การลงทะเบียนเรียนหลังวันที่ก าหนด การเพ่ิมและการถอนการลงทะเบียนให้สามารถ
ด าเนินการได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ชุดวิชา หลักสูตรระยะสั้นหรือ
หลักสูตรฝึกอบรมนั้น 

(4) ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนในสถาบันอุดมศึกษาอื่นทั้งที่มีและไม่มีบันทึกข้อตกลง
ร่วมกับมหาวิทยาลัย ในการด าเนินการระบบคลังหน่วยกิตร่วมกัน และสามารถน าผลการเรียนและผลลัพธ์
การเรียนรู้ มายื่นขอสะสมหน่วยกิตไว้ในคลังหน่วยกิตได้ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับน้ี 

(5) ผู้เรียนสามารถสะสมไว้ในคลังหน่วยกิตได้ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับน้ี 
ข้อ 13 วิธีการในการจัดการเรียนรู้ในระบบคลังหน่วยกิต ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

หมวด 4 
 

การวัดและประเมินผลการศกึษา การบันทกึผลการเรียน ผลลัพธ์การเรียนรู ้
และการเทียบโอนรายวิชาหรือหน่วยกิต 

 ข้อ  14  การวัดและประเมินผลการศึกษา  
(1) ในการวัดและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยใช้ระบบล าดับขั้น และค่าล าดับขั้น

ในการวัดและประเมินผล โดยมีสัญลักษณ์และความหมายของการวัดและประเมินผลรายวิชาต่างๆ ให้
ก าหนดดังนี้  

      สัญลักษณ์              ความหมาย  
    A =        ดีเยี่ยม (EXCELLENT)  
    B+ =       ดีมาก (VERY GOOD)  
    B = ดี (GOOD)  
    C+  = ดีพอใช้ (FAIRLY GOOD)  
    C    = พอใช้ (FAIR)  
    D+ = อ่อน (POOR)  
    D   = อ่อนมาก (VERY POOR)  
    F     = ตก (FAILED)  
    S     = เป็นที่พอใจ (SATISFACTORY)  
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    U    = ไม่เป็นที่พอใจ (UNSATISFACTORY) 
    I = การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (INCOMPLETE) 
    W = การถอนรายวิชา (WITHDRAWN) 

 (2) ระบบอักษร S และ U ใช้เฉพาะบางรายวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้วัดและ
ประเมินผลด้วยอักษร S และ U 

(3) อักษร I เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่า ผู้เรียนไม่สามารถเข้าร่วมการวัดผลในรายวิชานั้น
ให้ส าเร็จสมบูรณ์ได้ โดยผู้เรียนมีหลักฐานแสดงว่ามีเหตุสุดวิสัยบางประการ การให้อักษร I ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน และการอนุมัติจากคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัดอยู่ 

(4) อักษร W เป็นสญัลักษณ์ที่แสดงว่า  
(4.1) ผู้เรียนได้ถอนรายวิชาที่ลงทะเบียนตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ 
(4.2) การลงทะเบียนผิดเงื่อนไขและเป็นโมฆะ 
(4.3) การเรียนไม่เป็นไปตามเง่ือนไขโดยดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอน 
(4.4) ผู้เรียนถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น  
(4.5) ผู้เรียนลาออกก่อนวันประกาศผลการเรียน 
(4.6) มหาวิทยาลัยอนุมัติให้ผู้ เรียนถอนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนอัน

เนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยหรือเสียชีวิต 
(5) ระบบล าดับขั้น ก าหนดเป็นสัญลักษณ์ A, B+, B, C+, C, D+, D, และ F ซึ่งแสดงผล

การศึกษาของผู้เรียนที่ได้รับการประเมินในแต่ละรายวิชา และมีค่าล าดับขั้นดังนี้  
ล าดับขั้น  A      มีค่าล าดับขั้นเป็น   4 
ล าดับขั้น  B+   มีค่าล าดับขั้นเป็น   3.5  
ล าดับขั้น  B    มีค่าล าดับขั้นเป็น   3 
ล าดับขั้น  C+   มีค่าล าดับขั้นเป็น   2.5  
ล าดับขั้น  C    มีค่าล าดับขั้นเป็น   2  
ล าดับขั้น  D+   มีค่าล าดบัขั้นเป็น   1.5  
ล าดับขั้น  D    มีค่าล าดับขั้นเป็น   1  
ล าดับขั้น  F    มีค่าล าดับขั้นเป็น   0  

ข้อ 15 การบันทึกหน่วยกิตตามผลการเรียนและผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนในระบบคลัง 
หน่วยกิต ให้ด าเนินการดังนี้ 

(1) กรณีหน่วยกิตจากการเทียบโอนประสบการณ์ ให้บันทึกตามวิธีการประเมินผลลัพธ์
การเรียนรู้โดยไม่ให้ระดับ (Grade) ค่าระดับ (Grade Point) และไม่มีการน ามาคิดค่าระดับเฉลี่ย (Grade 
Point Average = GPA) หรือค่าระดับเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average = Cum GPA.) 
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(2) กรณีหน่วยกิตจากการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาหรือชุดวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
หรือจากสถาบันอุดมศึกษาที่มีบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ให้บันทึกผลการเรียนตามระดับ (Grade) ค่าระดับ
(Grade Point) และสามารถน ามาคิดค่าระดับเฉลี่ย (Grade Point Average = GPA.) หรือค่าระดับเฉลี่ย
สะสม (Cumulative Grade Point Average = Cum GPA.) ได้ หรือบันทึกผลการเรียนในรูปของ
สัญลักษณ์ตามที่ก าหนดในข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง 

(3) กรณีได้รับหน่วยกิตจากการลงทะเบียนเรียนในสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งและน าผล
การเรียนไปเทียบโอนเพื่อสะสมหน่วยกิต ให้สถาบันอุดมศึกษาผู้ประเมิน บันทึกผลการประเมินเป็น
ตัวอักษร และไม่มีการน ามาคิดค่าระดับเฉลี่ย (Grade Point Average = GPA.) หรือค่าระดับเฉลี่ยสะสม 
(Cumulative Grade Point Average = Cum GPA.)  

ข้อ 16  การเทียบโอนผลการเรียน ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา ชุดวิชา หลักสูตรระยะสั้น 
หรือหลักสูตรฝึกอบรม เข้าสู่ระบบคลังหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยนั้น มหาวิทยาลัยอาจด าเนินการประกาศ
ไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับรายวิชา ชุดวิชา หลักสูตรระยะสั้น หรือหลักสูตรฝึกอบรมที่สามารถเทียบโอนได้ให้
บุคคลที่สนใจทราบ หรืออาจด าเนินการเทียบโอนในภายหลัง โดยให้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทราบด้วย 

ข้อ 17 การเทียบโอนประสบการณ์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนการเรียนระดับ
ปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ และข้อแนะน าเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอนผลการเรียนระดับ
ปริญญา และประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 18 ผู้เรียนอาจขอเทียบโอนผลการเรียน ผลลัพธ์การเรียนรู้ หรือหน่วยกิตจากระบบคลัง
หน่วยกิต เพื่อเข้าสู่การศึกษาในหลักสูตรเพื่อรับปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร ตามหลักเกณฑ์ 
ดังต่อไปนี้  

(1) ผู้ที่จะขอเทียบโอนต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก าหนดของหลักสูตร และได้รับ
อนุญาตให้เข้าศึกษาในหลักสูตรที่จะขอเทียบโอน โดยสามารถเข้าศึกษาเพื่อส าเร็จการศึกษาและรับ
ปริญญาได้ทั้งหลักสูตรเดิมที่เปิดด าเนินการอยู่แล้ว และหลักสูตรที่ให้คุณวุฒิและปริญญาในระบบคลัง
หน่วยกิต 

(2) รายวิชาหรือชุดวิชาที่จะขอเทียบโอนต้องได้สัญลักษณ์ S หรือระดับไม่ต่ ากว่า C หรือ
เทียบเท่า ส าหรับการเรียนตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือต้องได้สัญลักษณ์ S หรือระดับไม่ต่ ากว่า B 
หรือเทียบเท่า ส าหรับการเรียนตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หรือก าหนดไว้ในระเบียบหรือประกาศ
ตามข้อ 10 (3)  

(3) จ านวนหน่วยกิตที่เทียบโอนต้องเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับ
การเทียบโอนหน่วยกิตและประกาศใช้อยู่ในขณะนั้น และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน
ระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ 
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(4) การขอเทียบโอนเพื่อขอรับอนุปริญญา ท าได้เฉพาะหลักสูตรที่มีข้อก าหนดให้
อนุปริญญา 

(5) รายละเอียดเพ่ิมเติมอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
(6) ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือที่เรียกชื่ออย่างอื่น พิจารณาการขอเทียบโอน

และเสนอคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา จากนั้นแจ้งผลการพิจารณามายังกองบริการการศึกษา 
ในกรณีที่เป็นการสะสมหน่วยกิตจากการลงทะเบียนเรียนรายวิชา หรือชุดวิชาในหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย อาจสามารถเทียบโอนได้ทั้งหมด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ข้อ 19 การบันทึกผลการเทียบโอน ให้บันทึกตามวิธีการประเมิน ดังน้ี 

(1) CS (Credits from Standardized Test)  กรณีที่ ได้หน่วยกิต  จากการทดสอบ
มาตรฐาน 

(2) CE (Credits from Exam) กรณีที่ได้หน่วยกิตจากการทดสอบด้วยระบบทดสอบจาก
มหาวิทยาลัยจากการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน 

(3) CT (Credits from Training) กรณีที่ได้หน่วยกิตจากการประเมินจากการฝึกอบรม
จากการประเมินการศึกษาหรืออบรมที่จัดโดยหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา 

(4) CP (Credits from Portfolio) กรณีที่ได้หน่วยกิตจากการประเมินประสบการณ์โดย
การน าเสนอแฟ้มสะสมผลงาน 

(5) CN (Credits from Non-degree Program) กรณีได้หน่วยกิต จากการประเมิน
การศึกษาหรืออบรมหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษาที่ไม่ได้รับปริญญา 

ทั้งนี้การบันทึกผลการเรียนให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา
ระดับอนุปริญญา ปริญญา โดยอนุโลม แล้วแต่กรณีและในกรณีที่ไม่มีก าหนดไว้ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้
ในประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด 5 
การให้คุณวุฒแิละปริญญา 

 

ข้อ 20 การให้คุณวุฒิและปริญญา มีดังนี ้
(1) กรณีที่ผู้เรียนในระบบคลังหน่วยกิตที่เข้าศึกษาในรายวิชา ชุดวิชาต่างๆ หลักสูตร

ระยะสั้น หรือหลักสูตรฝึกอบรม สามารถได้รับใบแสดงผลการเรียน ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร หรือสัมฤทธิ
บัตร แล้วแต่กรณี ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

(2) กรณีผู้เรียนในระบบคลังหน่วยกิตที่ได้เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญา ระดับ
ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา จะส าเร็จการศึกษาและได้รับคุณวุฒิดังกล่าวตามเง่ือนไข ดังนี้ 
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(2.1) เรียนและสะสมหน่วยกิตได้ครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตร มีผลการเรียนและค่าระดับเฉลี่ยสะสมตามที่หลักสูตรก าหนด 

(2.2) กรณีหลักสูตรระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
จะต้องลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่
ประสงค์จะรับปริญญาของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ การลงทะเบียนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะดังกล่าว อาจเป็น
การลงทะเบียนเรียนไว้ก่อนหรือภายหลังจากที่ได้เข้าศึกษาในหลักสูตรแล้วก็ได้ 

(2.3) การให้อนุปริญญา หรือปริญญาแก่ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนในระบบคลัง
หน่วยกิต ต้องระบุว่าส าเร็จการศึกษาในระบบคลังหน่วยกิตไว้ในใบแสดงผลการเรียนด้วย 
 

หมวด 6 
วินัย การลงโทษ และการพน้สภาพ 

 

 ข้อ 21 ผู้เรียนที่เข้าศึกษาในระบบคลังหน่วยกิตจะพ้นสภาพการเป็นผู้เรียนในระบบคลังหน่วยกิต
เมื่อ 

(1) ได้รับอนุมัติให้ลาออกจากการเป็นผู้เรียนในระบบคลังหน่วยกิต 
(2) ตาย 
(3) พฤติกรรมไม่เหมาะสมหรือกระท าการใดอันเป็นเหตุให้เสื่อมเสียช่ือเสียงมหาวิทยาลัย 
(4) ไม่ปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งนี้ การพ้นสภาพตาม (3) และ (4) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 

บทเฉพาะกาล 
 

ข้อ 22 การใดที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้น าข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับ แล้วแต่กรณี 
 
 

 
 
 
 
 
 

      ประกาศ ณ วันที่  25  กันยายน พ.ศ. 2564                    
 

สมบูรณ์  เสงี่ยมบุตร 
(นายสมบูรณ์  เสงี่ยมบุตร) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ประกาศมหาวทิยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 

เรื่อง หลักเกณฑ์ในการวัดผลและประเมินผลการเรียนในรายวิชาระดับปริญญาตรี 
************************************** 

เพื่อให้การวัดผลและประเมินผลการเรียนของนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีหลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติไปในทางเดียวกัน จากมติที่ประชุมของคณะกรรมการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรีในการประชุมครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 ขอยกเลิกประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่องเกณฑ์การประเมินผลการเรียนระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีลง
วันที่ 17 มีนาคม 2550 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  
จึงก าหนดหลักเกณฑ์ในการวัดผลและประเมินผลการเรียนในรายวิชาระดับปริญญาตรี ใหม่ ดังนี ้

1. ให้จัดให้มีการประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริง และใช้ประโยชน์ของผลการ
ประเมินในการพัฒนาผู้เรียน 

2. ให้น าคะแนนที่ได้จากการวัดผลตามที่ระบุไว้ในโครงการสอนหรือแผนการเรียนการสอนมา
รวมกันเพ่ือตัดสินผลการเรียน โดยการให้ระดับคะแนน(เกรด) เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี ้

ระดับ A   ช่วงคะแนน 80  ขึ้นไป 
ระดับ B+   ช่วงคะแนน 75-79  
ระดับ B   ช่วงคะแนน 70-74  
ระดับ C+   ช่วงคะแนน 65-69  
ระดับ C   ช่วงคะแนน 60-64  
ระดับ D+   ช่วงคะแนน 55-59  
ระดับ D   ช่วงคะแนน 50-54  
ระดับ F   ช่วงคะแนน ต่ ากว่า 50 

3. รายวิชาในกลุ่มวิชาสัมมนา วิชาปัญหาพิเศษ หรือโครงงาน วิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิชาสหกิจศึกษาอาจมีความแตกต่างจากรายวิชาภาคบรรยายหรือภาคปฏิบัติ
ตามปกติสามารถใช้เกณฑ์ในการตัดเกรดของแต่ละคณะหรือสาขาวิชาที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานได้ตาม
ความเหมาะสม 

4. การตัดเกรด กรณีที่นักศึกษากลุ่มใหญ่ มากกว่าหรือเท่ากับ 40 คน อาจปรับคะแนนเป็น  
T-Score ก่อน โดยอาศัยการประเมินผลแบบอิงกลุ่มได ้

5. การวัดผลและประเมินผลในรายวิชาเดียวกันที่เปิดสอนในภาคการศึกษาเดียวกัน ให้ใช้เกณฑ์
มาตรฐานการให้ระดับคะแนนเหมือนกัน 

พิมพ์สําเนา 
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ทั้งนีใ้ห้เริ่มใช้เกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ประกาศ ณ วันที่  12  กรกฎาคม  พ.ศ. 2553 
 

สว่าง  ภู่พัฒน์วิบูลย์ 
(นายสว่าง  ภู่พัฒน์วิบูลย์) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาํหลักสูตร 
 

ชื่อ-นามสกุล (ไทย)   : สุชาดา เจียพงษ์ 
 (อังกฤษ)  : Suchada Jiaphong 
ต าแหน่งทางวิชาการ  : ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
วัน-เดือน-ปีเกิด   : 30 กันยายน 2519 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก  : เลขที่ 322 หมู่ 9 ซอยรักชาติ ต าบลบึงพระ อ าเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัด

พิษณุโลก  65000 
ประวัติการศึกษา 

วุฒิการศึกษา จากสถาบัน ปีที่จบ 
อ.ด. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2553 
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล 2547 
ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2542 

สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ  
ภาษาไทย และภาษาศาสตร์ 
ผลงานทางวิชาการ  

ลําดับ ประเภท รายการบรรณานุกรม  
1 วิจัย สุชาดา เจียพงษ์. (2562). ค าคล้ายในภาษาไทย : วิเคราะห์รูปค าและความหมาย. วารสาร

มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม). หน้า 49-58. 
2 วิจัย สุชาดา เจียพงษ์ ชยาลินี ไฝแก้ว และดารารัตน์ จันทร. (2561). การใช้ค าเรียกขานในภาษา

หล่ม อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ 
“พิบูลวิจัยครั้งที่ 4” Thailand 4.0 นวัตกรรมการวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน วันที่ 23 
มีนาคม 2561. หน้า 806-816. 

3 วิจัย สุชาดา เจียพงษ์ ธิดารัตน์ พรมส้มซ่า และวรรณิศา ชาญประโคน (2561). การใช้วรรณยุกต์
ผิดในภาษาไทย. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลวิจัยครั้งที่ 4 
“Thailand 4.0 นวัตกรรมการวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน วันที่ 23มีนาคม 2561 . หน้า 
806-816. 

4 วิจัย สุชาดา เจียพงษ์ ปาริฉัตร์  ผ่องศรี และรุ่งนภา พึ่งศักดิ์ .  (2561). การศึกษาค ายื ม
ภาษาต่างประเทศที่ปรากฏในพจนานุกรมค าใหม่ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. รายงานการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2561. หน้า 717-727. 
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ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตร 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

THAI156 หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) 
THAI353 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาไทย 3(2-2-5) 
THAI123 หลักการอ่านการเขียนค าไทย 3(3-0-6) 
THAI352 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 3(3-0-6) 
THAI152 ภาษาศาสตร์ภาษาไทย 3(3-0-6) 
GELN100 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุงพุทธศักราช2565 
 

ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาํหลักสูตร 
 

ชื่อ-นามสกุล (ไทย)   : วาสินีมีเครือเอี่ยม 
 (อังกฤษ)   : WasineeMeekrua-iam 
ต าแหน่งทางวิชาการ  : อาจารย์ 
วัน-เดือน-ปีเกิด   : 12 กุมภาพันธ ์2518 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก  : เลขที่ 21 ถนนบรมไตรโลกนารถ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก       

65000 
ประวัติการศึกษา 

วุฒิการศึกษา จากสถาบัน ปีที่จบ 
ปร.ด. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 2560 
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล 2545 
ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2540 

สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ  
ภาษาไทย และภาษาศาสตร์ 
ผลงานทางวิชาการ (ระบุเพียงหนังสือหรือต าราหรือบทความวิจัยที่เผยแพร่ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง) 

ลําดับ ประเภท รายการบรรณานุกรม  
1 วิจัย วาสินี มีเครือเอี่ยม และคณะ.  2563.  การตั้งชื่อธุรกิจการค้าภายในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัย 

จังหวัดสุโขทัย. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6 วันที่ 
12 กุมภาพันธ์ 2563. หน้า 642-650. 

2 วิจัย ทิศากร ไชยมงคล และวาสินี มีเครือเอี่ยม.  2562.  การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานและ
การเรียนรู้แบบใฝ่รู้ตามกรอบแนวคิดของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ
ระดับชาติพบิลูสงครามวิจัย ครั้งที่ 5, วันที่ 15 มีนาคม 2562. หน้า 87-96. 

3 วิจัย วาสินี มีเครือเอี่ยม และคณะ.  2562.  การวิเคราะห์การตั้งชื่อจังหวัดในประเทศไทย. รายงาน
สืบเนื่องการประชมุวิชาการระดับชาติพบิูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 วันที่ 15 มีนาคม 2562. หน้า 
225-231. 

4 วิจัย วาสินี มีเครือเอี่ยม และคณะ.  2562.  การศึกษาการสร้างค าและความหมายของค าสแลงใน
นิตยสารวัยรุ่น พ.ศ.2560. รายงานสืบเนื่องการประชมุวิชาการระดับชาติพบิูลสงครามวิจัย ครั้ง
ที่ 5 วันที่ 15 มีนาคม 2562. หน้า 318-326. 
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ลําดับ ประเภท รายการบรรณานุกรม  
5 วิจัย วาสินี มีเครือเอี่ยม และคณะ.  2562.  การวิเคราะห์นามสกุลคนไทยในต าบลตลิ่งชัน อ าเภอบ้าน

ด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย 
ครั้งที่ 5 วันที่ 15 มีนาคม 2562. หน้า 408-420. 

6 วิจัย วาสินี มีเครือเอี่ยม และคณะ.  2561. การวิเคราะห์ภาพสะท้อนทางสังคมในนิทานคุณธรรมจาก
พระราชด ารัสรัชกาลที่ 9. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้ง
ที่ 4 วันที่ 23 มีนาคม 2561. หน้า 817-824. 

 
ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตร 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
THAI 155 ภาษาศาสตรภ์าษาไทย 3(3-0-6) 
THAI 353 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาไทย 3(2-2-5) 
THAI 332 การเขียนเอกสารส านักงาน 3(2-2-5) 
THAI 256 ภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ  3(3-0-6) 
THAI 214 เทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม 3(2-2-5) 
GELN 100 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาํหลักสูตร 
 
ชื่อ-นามสกุล (ไทย)   : ปฐมพงษ์  สุขเล็ก 
 (อังกฤษ)  : Phathompong  Suklek 
ต าแหน่งทางวิชาการ  : อาจารย ์
วัน-เดือน-ปีเกิด   : 17  ธันวาคม  2527 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก  : เลขที่ 156 หมู่ 5 ต าบลพลายชุมพล อ าเภอเมืองพิษณุโลก    
   จังหวัดพิษณุโลก 65000 
 

ประวัติการศึกษา  
วุฒิการศึกษา จากสถาบัน ปีที่จบ 

ศศ.ด. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2561 
ศศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2555 
ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2548 

สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ  
วรรณคดีนิราศ, วรรณคดีประวัติศาสตร์, ภาษาไทย 
ผลงานทางวิชาการ  

ลําดับ ประเภท รายการบรรณานุกรม  
1 บทความ

วิชาการ 
ปฐมพงษ์  สุขเล็ก. (2563). พระแท่น:พระพุทธศาสนา ความเชื่อ และวัฒนธรรมไทย.
วารสารไทยศึกษา. ปีที1่6 ฉบับที่ 1. หน้า105-128. 

2 บทความ
วิชาการ 

ปฐมพงษ์  สุขเล็ก. (2562). นิราศเมืองหลวงพระบาง:การศึกษาจากวรรณคดีสู่
ภาคสนาม.วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.ปีที่ 16 ฉบับที่ 2.หน้า 55-
68. 

3 บทความ
วิชาการ 

ปฐมพงษ์  สุขเล็ก. (2561). หม้อในมิติวัฒนธรรมไทย:การศึกษาจากวรรณคดีสมัย
รัตนโกสินทร์.วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ปีที่ 40 ฉบับที่ 2. หน้า 
104-122. 

ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตร 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

THAI245 วรรณคดีไทย   3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
THAI243 วรรณกรรมการท่องเที่ยว   3(3-0-6) 
THAI241 วรรณกรรมปัจจุบัน  3(3-0-6) 
GELN100 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาํหลักสูตร 
 
ชื่อ-นามสกุล (ไทย)   : ภัครพล แสงเงิน 
 (อังกฤษ)  : Phakphon Sangngern 
ต าแหน่งทางวิชาการ  : อาจารย ์
วัน-เดือน-ปีเกิด   : 17 สิงหาคม 2530 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก  : เลขที่ 156 หมู่ 5 ต าบลพลายชุมพล อ าเภอเมืองพิษณุโลก    
   จังหวัดพิษณุโลก 65000 
ประวัติการศึกษา  

วุฒิการศึกษา จากสถาบัน ปีที่จบ 
ศศ.ม. (วรรณคดีไทย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 2557 
ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2554 

สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ  
วรรณคดีพุทธศาสนา, ภาษาไทย, วรรณกรรมต ารายา, วรรณกรรมท้องถิ่น 
ผลงานทางวิชาการ  

ลําดับ ประเภท รายการบรรณานุกรม  
1 วิจัย ภัครพล แสงเงิน, บุญลดา คุณาเวชกิจ, ณรกมล เลาห์รอดพันธ์. (2563). การศึกษาศักยภาพ

บุคลากรเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่องค์กรแห่งความสุขในกลุ่มคลัสเตอร์ภาคเหนือตอนล่าง 
(พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์และสุโขทัย). วารสารการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม.ปีที่ 10 ฉบับที่ 1. หน้า 191-223. 

2 บทความ
วิชาการ 

ภัครพล แสงเงิน และ กังวล คัชชิมา. (2563). แนวทางการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับต ารายาโบราณ
ในไทย.วารสารมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.ปีที่ 39 ฉบบัที่ 
4. หน้า 64-81. 

3 บทความ
วิชาการ 

ภัครพล แสงเงิน และ อุเทน วงศ์สถิตย์. (2563). นรกภูมิในไตรภูมิ-พระมาลัย: ความสัมพันธ์
กับคัมภีร์ส าคัญทางพระพุทธศาสนา. วารสารธรรมธารา.ปีที่ 6 ฉบับที่ 2. หน้า 61-104. 

4 วิจัย ภัครพล แสงเงิน. (2562). ลักษณะส าคัญของพระมาไลยฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีส. 
วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ.ปีที่ 26 ฉบับที่ 2. หน้า 285-315. 
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ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตร 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

THAI242 วรรณกรรมเอกของไทย    3(3-0-6) 
THAI246 วรรณกรรมท้องถิ่นพิษณุโลก   3(3-0-6) 
THAI358 วิวัฒนาการแบบเรียนภาษาไทย   3(3-0-6) 
GELN100 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาํหลักสูตร 
 

ชื่อ-นามสกุล (ไทย)   :  ธีรพัฒน์  พูลทอง 
 (อังกฤษ)  :  Tirapat  Poolthong 
ต าแหน่งทางวิชาการ  : อาจารย ์
วัน-เดือน-ปีเกิด   : 14 กุมภาพันธ์ 2532 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก  : เลขที่ 156 หมู่ 5 ต าบลพลายชุมพล อ าเภอเมืองพิษณุโลก    
     จังหวัดพิษณุโลก 65000 
ประวัติการศึกษา  

วุฒิการศึกษา จากสถาบัน ปีที่จบการศึกษา 

ศศ.ม. (วรรณคดีไทย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2557 
ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา 2554 

สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ  
ภาษาไทย, การอ่านและเขียนกวีนิพนธ์ไทย 
ผลงานทางวิชาการ  

ลําดับ ประเภท รายการบรรณานุกรม  
1 วิจัย ฐิติญาภาจิตสว่างทักษพรแสงพันธ์และธีรพัฒน์พูลทอง. 2563. ความเชื่อและพิธีกรรม

ท้องถิ่น: กรณีศึกษานายประสารค าพวง (อาจารย์บก) หมู่บ้านมะขามค่อมต าบลยางซ้าย
อ าเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงคราม
วิจัย ครั้งที่ 6, วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563. หน้า 524 - 535. 

2 วิจัย ชญานินเลี่ยงอิ้วศิรโรจน์ศุภเวทย์เวหนและธีรพัฒน์พูลทอง. 2561. การแปรรูปวรรณกรรม
และอนุภาคในนาคี. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้ง
ที่4ประจําปีพ.ศ. 256 "Thailand 4.0นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน", 
วันที่ 23 มีนาคม 2561. หน้า 440 – 449. 

ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตร 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

THAI 123 ศิลปะการอ่านและการเขียนกวีนิพนธ์ไทย 3(2-2-5) 
THAI261 คีตวรรณกรรม  3(3-0-6) 
THAI343 วรรณกรรมวิจารณ์  3(3-0-6) 
THAI 357 ภาษากับการคิดสร้างสรรค์   3(3-0-6) 
GELN 100 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้ตามมาตรฐานคณุวุฒิ 
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ.2554 

ลําดับ รายวิชาในมาตรฐานคุณวุฒ ิ
องค์ความรู้ตามมาตรฐาน

คุณวุฒ ิ
รายวิชาในหลกัสูตร 

กลุ่มวิชาบังคบั 
1 กลุ่มเนื้อหาวิชาหลักภาษาไทย

และภาษาศาสตร์ 
1) ลักษณะภาษาไทย 
2) ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 

-  มี ค ว าม รอบรู้ ใ นภ าษ าแ ละ
วัฒนธรรมไทย 
- มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการ
ความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
- มีความรูแ้ละความสามารถ
พัฒนาความรู้ด้านภาษาและ
วัฒนธรรมไทยให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้น 

THAI155 ภ า ษ า ศ า ส ต ร์
ภาษาไทย 

THAI156 หลักภาษาและการใช้
ภาษาไทย 

 

2 กลุ่มเนื้อหาวิชาการใช้ภาษา 
1) ทักษะการใช้ภาษาไทยด้านต่างๆ 
2) การคิดและการใช้เหตุผล 
 

-  มี ค ว าม รอบรู้ ใ นภ าษ าแ ละ
วัฒนธรรมไทย 
- มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการ
ความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
- มีความรู้และความสามารถพัฒนา
ความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม
ไทย   ให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้น 

THAI15 5  ภ า ษ า ศ า ส ต ร์
ภาษาไทย  
THAI111การฟั งและการพูด
เพื่อสัมฤทธิผล 
THAI121 พัฒนาการอ่าน 
THAI231 พัฒนาการเขียน 
THAI357 ภ า ษ า กั บ ก า ร คิ ด

สร้างสรรค ์
3 กลุ่มเนื้อหาวิชาวรรณคดีไทย 

1) วรรณคดีศึกษา หรือ วรรณคดี
วิจารณ์ หรือ วรรณคดีวิจักษ์ 
2) วรรณคดีเอก 
3) วรรณกรรมร่วมสมัย 

-  มี ค ว าม รอบรู้ ใ นภ าษ าแ ละ
วัฒนธรรมไทย 
- มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการ
ความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
- มีความรู้และความสามารถพัฒนา
ความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม
ไทยให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้น 

THAI241 วรรณกรรมปัจจุบัน 
THAI242 วรรณกรรมเอกของ
ไทย 
THAI245 วรรณคดีไทย 
 

4 ก ลุ่ ม เ นื้ อ ห า วิ ช า ภ า ษ า แ ล ะ
ว ร ร ณ ก ร ร ม กั บ สั ง ค ม แ ล ะ
วัฒนธรรม 
1) ภาษากับสังคม 

-  มี ความรอบรู้ ในภาษาและ
วัฒนธรรมไทย 
- มีความรู้ที่ เกิดจากการบูรณา
การความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

THAI244 วิถีไทยในวรรณกรรม 
THAI264 ภาษากับสังคมและ
วัฒนธรรม 
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ลําดับ รายวิชาในมาตรฐานคุณวุฒ ิ
องค์ความรู้ตามมาตรฐาน

คุณวุฒ ิ
รายวิชาในหลกัสูตร 

2) ภาษากับวัฒนธรรม 
3)  ว ร รณกร รมกั บ สั ง ค มและ
วัฒนธรรม 

- มีความรู้และความสามารถพัฒนา
ความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม
ไทยให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้น 

5. กลุ่มสัมมนา/วิจัย - สัมมนาทางภาษาไทยและ
ศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องวิจัยทาง
ภาษาไทยและวรรณกรรมไทย 

THAI493 การวิจัยทาง
ภาษาไทย 
THAI496 สัมมนาภาษาไทย 

กลุ่มวิชาเลือก 
1 กลุ่มเนื้อหาวิชาหลักภาษาไทย

และภาษาศาสตร์ 
1) ภาษาบาลี สันสกฤต เขมรใน
ภาษาไทย หรือภาษาต่างประเทศ
ในภาษา ไทยหรื อประวั ติ และ
ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ค า ห รื อ
ภาษาศาสตร์เฉพาะด้าน 
2) ภาษาถิ่น 
3)  วิ วัฒนาการของแบบ เรี ยน
ภาษาไทย 

-  มี ความรอบรู้ ใ นภาษาและ
วัฒนธรรมไทย 
- มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการ
ความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

- มีความรู้และความสามารถ
พัฒนาความรู้ด้านภาษาและ
วัฒนธรรมไทยให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้น
ไทยให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้น 

THAI257 ภาษาไทยตามแนว
ภาษาศาสตร์สังคม 
THAI352ภาษาต่างประเทศใน
ภาษาไทย 
THAI356ภาษาไทยถิ่น  
THAI358 วิวัฒนาการของ
แบบเรียนภาษาไทย 
 

2 กลุ่มเนื้อหาวิชาการใช้ภาษา 
1) การใช้ภาษาเฉพาะแบบ 
2) การใช้ภาษาเพื่อจุดมุ่งหมาย
เฉพาะ 
3) การสื่อสารภาษาข้ามวัฒนธรรม 
 

-  มี ความรอบรู้ ใ นภาษาและ
วัฒนธรรมไทย 
- มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการ
ความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
-  มีความรู้ และความสามารถ
พัฒนาความรู้ ด้ านภาษาและ
วัฒนธรรมไทยให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้น 

THAI153 หลักการอ่าน            
และการเขียนค าไทย 
THAI212 การฟังและการพูด
เพื่อใช้ในงานธุรกิจ 
THAI213 การใช้ภาษาไทย           
เพื่อเป็นผู้ประกาศ 
THAI233 การเขียนสร้างสรรค ์
THAI322 การอ่านตีความ 
THAI324 การอ่านเชิงวิเคราะห์
และวิจารณ ์
THAI332 การเขียนเอกสาร
ส านักงาน 
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ลําดับ รายวิชาในมาตรฐานคุณวุฒ ิ
องค์ความรู้ตามมาตรฐาน

คุณวุฒ ิ
รายวิชาในหลกัสูตร 

THAI333 การเขียนเชิงวิชาการ 
THAI334 การเขียนเพ่ือโฆษณา
และประชาสัมพันธ์ 
THAI335 การเขียนข่าว 
THAI378 การอ่านเพื่องาน
ธุรกิจ 
THAI274 เทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่การน าเสนอ
ผลงานภาษาไทย 
THAI286 ภาษาไทยส าหรับ
ชาวต่างชาติ 
THAI359 ภาษาไทยในสื่อ
สมัยใหม ่
THAI474 การเขียนบทวิทยุและ
โทรทัศน ์

3 กลุ่มเนื้อหาวิชาวรรณคดีไทย 
1) พัฒนาการวรรณคด ี
2) วรรณกรรมท้องถิ่น 
3) วรรณคดีเฉพาะประเภท 
4) การประพันธ ์
5) การอ่านท านองเสนาะ 
6) วรรณคดีเปรียบเทียบ 

-  มี ความรอบรู้ ใ นภาษาและ
วัฒนธรรมไทย 
- มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการ
ความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
-  มีความรู้ และความสามารถ
พัฒนาความรู้ ด้ านภาษาและ
วัฒนธรรมไทยให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้น 

THAI123 ศิลปะการอ่านและ 
การเขียนกวีนิพนธ์ไทย 
THAI243 วรรณกรรม 
การท่องเที่ยว 
THAI246 วรรณกรรมท้องถิน่
พิษณุโลก 
THAI343 วรรณกรรมวิจารณ ์
THAI344 วรรณกรรมค าสอน 
THAI346 วรรณกรรมไทย
ส าหรับเด็ก 
THAI348 วรรณกรรมอาเซียน 

4 ก ลุ่ ม เ นื้ อ ห า วิ ช า ภ า ษ า แ ล ะ
ว ร ร ณ ก ร ร ม กั บ สั ง ค ม แ ล ะ
วัฒนธรรม 

-  มี ความรอบรู้ ใ นภาษาและ
วัฒนธรรมไทย 

THAI261 คีตวรรณกรรม 
THAI263 ภ า ษ า ถิ่ น  เ พ ล ง
พื้นบ้าน และนิทานพ้ืนบ้าน 
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ลําดับ รายวิชาในมาตรฐานคุณวุฒ ิ
องค์ความรู้ตามมาตรฐาน

คุณวุฒ ิ
รายวิชาในหลกัสูตร 

1) คติชนในภาษาและวรรณกรรม 
2) ภูมิปัญญากับวิถีชีวิตไทย 
3) วรรณกรรมกับศิลปะแขนงต่างๆ 

- มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการ
ความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
-  มีความรู้ และความสามารถ
พัฒนาความรู้ ด้ านภาษาและ
วัฒนธรรมไทยให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้น 

THAI265 คติชนวิทยา 
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ประกาศมหาวทิยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 

เรื่อง การเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาไทย 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้วิชาแกน กลุ่มวิชาโทภาษาเกาหล ี

และกลุ่มวิชาโทภาษาฝรั่งเศสหลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2565คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
***************************** 

 

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ปรับปรุงหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558และมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. 2554 โดยน าวิชาแกน กลุ่มวิชาโทภาษาเกาหลี และกลุ่มวิชาโท
ภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 มาเป็นกลุ่มวิชาโทให้
นักศึกษาได้เลือกเรียนในหลักสูตร และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สาขาวิชาจึงท าการเทียบเคียงมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผล
การเรียนรู้กลุ่มวิชาแกนวิชาโทภาษาเกาหลี และวิชาโทภาษาฝรั่งเศส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบแล้วนั้น  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
2547 จึงออกประกาศ เรื่อง เทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทยหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565กับมาตรฐานผลการเรียนรู้วิชาแกน กลุ่มวิชาโทภาษาเกาหลี และ
กลุ่มวิชาโทภาษาฝรั่งเศส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไว้ดังนี้ 

มาตรฐานผลการเรยีนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

มาตรฐานผลการเรยีนรู้วิชาแกน กลุ่มวิชาโทภาษา
เกาหลี และกลุ่มวิชาโทภาษาฝรัง่เศส หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
ด้านคณุธรรมจริยธรรม 
1. มีทศันคติทีด่ีต่อการงานและมีความรับผดิชอบต่อ
หน้าที ่

1. ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรืองานที่ได้รับมอบหมายด้วย
ความรับผิดชอบ มีวินัย และซื่อสัตย์ 

2. ซื่อสัตย ์สุจริตและมีวินัย เคารพและปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม 
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มาตรฐานผลการเรยีนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

มาตรฐานผลการเรยีนรู้วิชาแกน กลุ่มวิชาโทภาษา
เกาหลี และกลุ่มวิชาโทภาษาฝรัง่เศส หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
3. มีจิตส านึกและพฤติกรรมทีค่ านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมและสงัคมที่มีคุณธรรมมากกว่าประโยชน์        
ส่วนตน 

2. มีจิตอาสา ให้เกียรติและสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 

4. ภูมิใจในภาษาไทย ความเป็นไทย และมีเจตคติที่ดี
ต่อวัฒนธรรมไทย 

3. ตระหนักในเอกลักษณ์ที่ดงีามของท้องถิ่น 

5. เคารพสิทธแิละศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เคารพ
คุณค่าในตนเอง รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

- 

ด้านความรู ้
1. มีความรอบรู้ในภาษาและวัฒนธรรมไทย  
2. มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

1. ถ่ายทอดความรู้ในศาสตรข์องตนให้กับผู้อื่นได้อย่าง
เหมาะสม ถูกต้อง 

3. มีความรูแ้ละความสามารถพัฒนาความรู้ด้านภาษา
และวัฒนธรรมไทยให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้น 

2. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องท้องถิ่นกับศาสตร์ของตนได้
อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ 

4. มีความรู้ทีท่นัสมัย ใฝ่รู ้ 3. บูรณาการ เชื่อมโยงความรู้ในศาสตร์ของตนกับศาสตร์
อื่นที่เกี่ยวข้องได ้5. สามารถประยุกต์องค์ความรู้ทางภาษาและ

วัฒนธรรมไทยไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
ด้านทักษะทางปัญญา 
1. สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินค่า 1. แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างสร้างสรรค ์
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ให้เป็นหลักในการด าเนิน
ชีวิตและการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิผล 

2. สร้างสรรค์งานในรูปแบบต่าง ๆ ด้วยนวัตกรรมทาง
สังคมหรือนวัตกรรมในรูปแบบอื่น ๆ 

- 3. สามารถใช้นวัตกรรมในการเรียนรู้และท างานได้อย่าง
เหมาะสม 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
1. มีมนษุยสัมพันธ์ดีสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นและ
ปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้เป็นอย่างดี 

1. มีมนษุยสัมพันธ์และท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 

2. สามารถสื่อสารเพื่อแก้ไขข้อขัดแย้ง และท าให้เกิด
ความเข้าใจอันดีในองค์กรกลุ่มคนที่หลากหลาย 

2. พัฒนาตนเอง และปรับตัวกับการท างานในสถานการณ์
ต่างๆ ได้ 
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มาตรฐานผลการเรยีนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

มาตรฐานผลการเรยีนรู้วิชาแกน กลุ่มวิชาโทภาษา
เกาหลี และกลุ่มวิชาโทภาษาฝรัง่เศส หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
3. มีความรับผดิชอบในการกระท าของตนเอง ต่อ
องค์กร และอาชีพ 
 

3. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. สามารถใช้ภาษาไทย ในการฟัง การพูด การอ่านการ
เขียนและการสรุปประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. สามารถใช้ความรู้พ้ืนฐานทางสถิติในการวิเคราะห์
ข้อมูล 

2. สามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสมตาม
สถานการณ ์

2. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
ต่างๆ 

3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร
อย่างสร้างสรรค์ 

3. สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ 

4. สามารถใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติ
ในการศึกษาคน้คว้าวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 

- 

 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  16 เมษายน  พ.ศ. 2564 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ประกาศมหาวทิยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 

เรื่อง การเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาไทย 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา

ภาษาจีนธุรกจิหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
***************************** 

 

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทยหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. 2554 โดยน ารายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีนธุรกิจ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มาเป็นกลุ่มวิชาโท ให้
นักศึกษาได้เลือกเรียนในหลักสูตรและเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สาขาวิชาจึงท าการเทียบเคียงมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผล
การเรียนรู้ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ซึ่งได้รับความเห็นชอบแล้วนั้น  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
2547 จึงออกประกาศ เรื่อง เทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีนธุรกิจ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไว้ดังนี้ 
มาตรฐานผลการเรยีนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

มาตรฐานผลการเรยีนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาจีนธรุกิจ หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
ด้านคณุธรรมจริยธรรม 
1. มีทศันคติทีด่ีต่อการงานและมีความรับผดิชอบต่อหน้าที่ 1. สามารถปฏิบัติงานอย่างมีวินัยตามระเบียบกฎเกณฑ์

และข้อตกลง 
2. ซื่อสัตย ์สุจริตและมีวินัย เคารพและปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม 

2. สามารถด ารงตนอยู่ในความซื่อสัตย์ ไม่ประพฤติ
ปฏิบัติตนในทางทุจริต 

3. มีจิตส านึกและพฤติกรรมทีค่ านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
และสังคมที่มีคณุธรรมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

3.  สามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้อย่างมีจิตส านึกที่
ดีเพ่ือประโยชน์แก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติ 
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มาตรฐานผลการเรยีนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

มาตรฐานผลการเรยีนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาจีนธรุกิจ หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
4. ภูมิใจในภาษาไทย ความเป็นไทย และมีเจตคติที่ดีต่อ
วัฒนธรรมไทย 

- 

5. เคารพสิทธแิละศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เคารพ
คุณค่าในตนเอง รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

- 

ด้านความรู ้
1. มีความรอบรู้ในภาษาและวัฒนธรรมไทย  1. สามารถประมวลความรู้ภาษาจีนที่เรียนมาในการคิด

วิเคราะห์อย่างมีเหตุผลและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีระบบ 
2. มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์       
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- 

3. มีความรูแ้ละความสามารถพัฒนาความรู้ด้านภาษาและ
วัฒนธรรมไทยให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้น 

- 

4. มีความรู้ทีท่นัสมัย ใฝ่รู ้ - 
5. สามารถประยุกต์องค์ความรู้ทางภาษาและวัฒนธรรม
ไทยไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

2. สามารถประยุกต์ใช้พื้นฐานความรู้ภาษาจีนที่เรียน
มาในการผลิตผลงาน ชีวิตประจ าวันได้อย่าง
สร้างสรรค ์

ด้านทักษะทางปัญญา 
1. สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินค่า 
 

1. สามารถประมวลความรู้ภาษาจีนที่เรียนมาในการ
คิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลและแก้ไขปัญหาได้อย่างมี
ระบบ 

2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ให้เป็นหลักในการด าเนินชีวิต
และการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิผล 

2. สามารถประยุกต์ใช้พ้ืนฐานความรู้ภาษาจีนที่เรียนมา
ในการผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
1. มีมนษุยสัมพันธ์ดีสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นและ
ปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้เป็นอย่างดี 

1. สามารถท างานกลุ่มอย่างมีระบบ รู้จักวางแผนและ
ด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายเพ่ือผลิตผลงานภาษาจีน
ในความรับผิดชอบอย่างมีคุณภาพ 

2. สามารถสื่อสารเพื่อแก้ไขข้อขัดแย้ง และท าให้เกิดความ
เข้าใจอันดีในองค์กรกลุ่มคนทีห่ลากหลาย 
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มาตรฐานผลการเรยีนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

มาตรฐานผลการเรยีนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาจีนธรุกิจ หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
3. มีความรับผดิชอบในการกระท าของตนเองต่อองค์กร 
และอาชีพ 

2. สามารถเปน็ได้ทั้งผู้น าและผู้ตาม มีมนุษยสัมพันธ์ 
รู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ประสานความคิดและ
ประโยชน์แห่งเหตุผลและความถูกต้อง 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. สามารถใช้ภาษาไทย ในการฟัง การพูด การอ่าน 
การเขียนและการสรุปประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. สามารถแยกแยะและจัดการประเภทของข้อมูลเชิง
ปริมาณได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับบริบท 

2. สามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสมตาม 
สถานการณ ์

2. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการ
สื่อสารและค้นคว้าข้อมูลภาษาจีนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร 
อย่างสร้างสรรค์ 

- 

4. สามารถใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิต ิ
ในการศึกษาคน้คว้าวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 

- 

 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  16  เมษายน  พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ประกาศมหาวทิยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 

เรื่อง การเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา

ภาษาจีน หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2565  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
***************************** 

 

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทยหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. 2554 โดยน ารายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มาเป็นกลุ่มวิชาโทให้
นักศึกษาได้เลือกเรียนในหลักสูตรและเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สาขาวิชาจึงท าการเทียบเคียงมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผล
การเรียนรู้ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบแล้วนั้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
2547 จึงออกประกาศ เรื่อง เทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไว้ดังนี้ 
มาตรฐานผลการเรยีนรู้หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

มาตรฐานผลการเรยีนรู้หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
ด้านคณุธรรมจริยธรรม 
1. มีทศันคติทีด่ีต่อการงานและมีความรับผดิชอบต่อ
หน้าที่ 

1. ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรืองานที่ได้รับมอบหมายด้วย
ความรับผิดชอบ มีวินัย และซื่อสัตย์ 

2. ซื่อสัตย ์สุจริตและมีวินัย เคารพและปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม 

2. มีจิตอาสา ให้เกียรติและสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 

3. มีจิตส านึกและพฤติกรรมทีค่ านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมและสงัคมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

3. ตระหนักในเอกลักษณ์ที่ดีงามของท้องถิ่น 
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มาตรฐานผลการเรยีนรู้หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

มาตรฐานผลการเรยีนรู้หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
4. ภูมิใจในภาษาไทย ความเป็นไทย และมีเจตคติที่ดี
ต่อวัฒนธรรมไทย 

- 

5. เคารพสิทธแิละศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เคารพ
คุณค่าในตนเอง รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

- 

ด้านความรู ้
1. มีความรอบรู้ในภาษาและวัฒนธรรมไทย  1. มีความรูแ้ละทักษะด้านภาษาจีนและสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้หรือถ่ายทอดความรู้ในศาสตร์ของตนให้กับ
ผู้อื่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  

2. มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์       
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องท้องถิ่นกับกับภาษาจีนได้อย่าง
เหมาะสมกับสถานการณ์ 

3. มีความรูแ้ละความสามารถพัฒนาความรู้ด้าน
ภาษาและวัฒนธรรมไทยให้เพ่ิมพูนยิ่งขึ้น 

3. สามารถบูรณาการความรู้ด้านภาษาจีนกับศาสตร์อื่นๆ
ได้ ท าให้เกิดความรู้ใหม่ทีส่ามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้  

4. มีความรู้ทีท่นัสมัย ใฝ่รู ้ - 
5. สามารถประยุกต์องค์ความรู้ทางภาษาและ
วัฒนธรรมไทยไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

- 

ด้านทักษะทางปัญญา 
1. สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินค่า 1. แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างสร้างสรรค ์
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ให้เป็นหลักในการ
ด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิผล 

2. สร้างสรรค์งานในรูปแบบต่าง ๆ ด้วยนวัตกรรมทาง
สังคมหรือนวัตกรรมในรูปแบบอื่น ๆ  

- 3. สร้างสรรค์งานในรูปแบบต่าง ๆ ด้วยนวัตกรรมทาง
สังคมหรือนวัตกรรมในรูปแบบอื่น ๆ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
1. มีมนุษยสัมพันธ์ดีสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นและ
ปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้เป็นอย่างดี 

1. มีมนุษยสัมพันธ์และท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 

2. สามารถสื่อสารเพื่อแก้ไขข้อขัดแย้ง และท าให้เกิด
ความเข้าใจอันดีในองค์กรกลุ่มคนที่หลากหลาย 

2. พัฒนาตนเอง และปรับตัวกับการท างานในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้ 
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มาตรฐานผลการเรยีนรู้หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

มาตรฐานผลการเรยีนรู้หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
3. มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองต่อ
องค์กร และอาชีพ 

3. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. สามารถใช้ภาษาไทย ในการฟัง การพูด การอ่าน 
การเขียนและการสรุปประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. สามารถใช้ความรู้พื้นฐานทางสถิติในการวิเคราะห์
ข้อมูล 

2. สามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม
ตามสถานการณ์ 

2. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
ต่างๆ 

3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ติดต่อสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 

3. สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ 

4. สามารถใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และ
สถิติในการศึกษาค้นคว้าวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณ 

- 

 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  16 เมษายน  พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ประกาศมหาวทิยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 

เรื่อง การเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาไทย 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2565  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
***************************** 

 

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. 2554โดยน ารายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มาเป็นกลุ่มวิชาโทให้
นักศึกษาได้เลือกเรียนในหลักสูตรและเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สาขาวิชาจึงท าการเทียบเคียงมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผล
การเรียนรู้ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบแล้วนั้น  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
2547 จึงออกประกาศ เรื่อง เทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไว้ดังนี้ 
มาตรฐานผลการเรยีนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

มาตรฐานผลการเรยีนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
ด้านคณุธรรมจริยธรรม 
1. มีทัศนคติทีด่ีต่อการงานและมีความรับผดิชอบต่อ
หน้าที่ 

1. มีระเบียบวินัยและความรบัผิดชอบ 

2. ซื่อสัตย ์สุจริตและมีวินัย เคารพและปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม 

2. มีจรรยาบรรณ ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาการ 

3. มีจิตส านึกและพฤติกรรมทีค่ านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
และสังคมที่มีคณุธรรมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

3. มีจิตส านึกและความรับผิดชอบ 
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มาตรฐานผลการเรยีนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

มาตรฐานผลการเรยีนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
4. ภูมิใจในภาษาไทย ความเป็นไทย และมีเจตคติที่ดีต่อ
วัฒนธรรมไทย 

- 

5. เคารพสิทธแิละศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เคารพ
คุณค่าในตนเอง รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

- 

ด้านความรู ้
1. มีความรอบรู้ในภาษาและวัฒนธรรมไทย  1. ใช้ทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้านในการสือ่สารสื่อ

ความหมายได้อย่างถูกต้อง 
2. มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์       
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2. ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษและ/
หรือวรรณคดีอังกฤษและ/หรือภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน 

3. มีความรูแ้ละความสามารถพัฒนาความรู้ด้านภาษา
และวัฒนธรรมไทยให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้น 

- 

4. มีความรู้ทีท่นัสมัย ใฝ่รู ้ - 
5. สามารถประยุกต์องค์ความรู้ทางภาษาและวัฒนธรรม
ไทยไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

- 

ด้านทักษะทางปัญญา 
1. สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินค่า 
 

1. สามารถคิดวิเคราะห์ วิจารณ์อย่างมีเหตุผลและคิด
แบบองค์รวม 

2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ให้เป็นหลักในการด าเนิน
ชีวิตและการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิผล 

2. สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์จากพื้นฐานความรู้ที่เรียน 

- 3. สามารถแกป้ัญหาอย่างเป็นระบบโดยประยุกต์ใช้
ความรู้ที่เรียน 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
1. มีมนุษยสัมพันธ์ดีสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นและ
ปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้เป็นอย่างดี 

1. สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. สามารถสื่อสารเพื่อแก้ไขข้อขัดแย้ง และท าให้เกิด
ความเข้าใจอันดีในองค์กรกลุ่มคนที่หลากหลาย 

2. สามารถท างานที่ได้รับมอบหมายให้ลุล่วง 

3. มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเอง ต่อองค์กร 
และอาชีพ 

- 
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มาตรฐานผลการเรยีนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

มาตรฐานผลการเรยีนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. สามารถใช้ภาษาไทย ในการฟัง การพูด การอ่าน การ
เขียนและการสรุปประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. สามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสมตาม
สถานการณ ์

2. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและ
สืบค้นข้อมูล 

3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร
อย่างสร้างสรรค์ 

- 

4. สามารถใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติใน
การศึกษาค้นคว้าวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 

- 

 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  16 เมษายน   พ.ศ. 2564 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ประกาศมหาวทิยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 
เรื่อง การเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาไทย 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่นหลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2565  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

***************************** 
 

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทยหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. 2554 โดยน ารายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มาเป็นกลุ่มวิชาโทให้
นักศึกษาได้เลือกเรียนในหลักสูตรและเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565สาขาวิชาจึงท าการเทียบเคียงมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผล
การเรียนรู้ของหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบแล้วนั้น  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
2547 จึงออกประกาศ เรื่อง เทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไว้ดังนี้ 

มาตรฐานผลการเรยีนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

มาตรฐานผลการเรยีนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาญี่ปุน่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

ด้านคณุธรรมจริยธรรม 

1. มีทัศนคติที่ดีต่อการงานและมีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ 

1. ซื่อสัตย์ มีวินัย และรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ ได้รับ
มอบหมาย 

2. ซื่อสัตย ์สุจริตและมีวินัย เคารพและปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม 

2. ส ารวมกาย วาจา และใจ เหมาะสมกับเวลาและ
สถานที ่
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มาตรฐานผลการเรยีนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

มาตรฐานผลการเรยีนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาญี่ปุน่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

3. มีจิตส านึกและพฤติกรรมทีค่ านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมและสงัคมที่มีคุณธรรมมากกว่าประโยชน์           
ส่วนตน 

3. ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งใน
สภาพแวดล้อมที่พึงปรารถนาและไม่พึงปรารถนา 

4. ภูมิใจในภาษาไทย ความเป็นไทย และมีเจตคติที่ดี
ต่อวัฒนธรรมไทย 

- 

5. เคารพสิทธิและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ เคารพ
คุณค่าในตนเอง รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

- 

ด้านความรู ้
1. มีความรอบรู้ในภาษาและวัฒนธรรมไทย  1. ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในสถานการณ์

ประจ าวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ ์
2. มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์       
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2. ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในงานด้านต่างๆ 
ของหน่วยงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับ
สถานการณ ์

3. มีความรูแ้ละความสามารถพัฒนาความรู้ด้าน
ภาษาและวัฒนธรรมไทยให้เพ่ิมพูนยิ่งขึ้น 

3. เข้าใจหลักการ กระบวนการท างานในสายงานที่
เกี่ยวข้องและบูรณาการความรู้กับการใช้ภาษาญี่ปุ่นได ้

4. มีความรู้ทีท่นัสมัย ใฝ่รู ้ - 
5. สามารถประยุกต์องค์ความรู้ทางภาษาและ
วัฒนธรรมไทยไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

- 

ด้านทักษะทางปัญญา 
1. สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินค่า 1. คิดวิเคราะห์อย่างมีระบบและมีเหตุผลรองรับ 

2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ให้เป็นหลักในการ
ด า เนินชี วิ ตและการประกอบอาชีพ ได้ อย่ า งมี
ประสิทธิผล 

2. ใช้ความรู้ที่เรียนผ่านมาแกไ้ขปัญหาที่เกิดจากการ
ท างานร่วมกันได้ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
1. มีมนุษยสัมพันธ์ดีสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นและ
ปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้เป็นอย่างดี 

1. ท างานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามของ
กลุ่มได้ 

2. สามารถสื่อสารเพื่อแก้ไขข้อขัดแย้ง และท าให้เกิด
ความเข้าใจอันดีในองค์กรกลุ่มคนที่หลากหลาย 

2. รับผิดชอบต่อส่วนรวมและค านึงถึงผลประโยชน์ของ
ส่วนรวมก่อนผลประโยชน์ส่วนตัว 
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มาตรฐานผลการเรยีนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

มาตรฐานผลการเรยีนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาญี่ปุน่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

3. มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองต่อ
องค์กร และอาชีพ 

- 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. สามารถใช้ภาษาไทย ในการฟัง การพูด การอ่าน 
การเขียนและการสรุปประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ค้นคว้าข้อมลูที่เกี่ยวข้องกับภาษา ระบบการท างาน 
สังคม เศรษฐกจิ และวัฒนธรรมที่ถูกต้อง เป็นประโยชน์ 
ประกอบการน าเสนอได ้

2. สามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม
ตามสถานการณ์ 

2. น าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าเป็นภาษาญี่ปุ่นและ
ภาษาอังกฤษ ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนอย่างง่ายได้ 

3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อ 
สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 

- 

4. สามารถใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และ
สถิติในการศึกษาค้นคว้าวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณ 

- 

 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  16เมษายน  พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ประกาศมหาวทิยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 

เรื่อง การเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาไทย 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร ์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์
***************************** 

 

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558และมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทยพ.ศ. 2554 โดยน ารายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สารสนเทศศาสตร์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มาเป็นกลุ่มวิชาโทให้
นักศึกษาได้เลือกเรียนในหลักสูตร และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สาขาวิชาจึงท าการเทียบเคียงมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผล
การเรียนรู้ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบแล้วนั้น  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
2547 จึงออกประกาศ เรื่อง เทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไว้ดังนี้ 

มาตรฐานผลการเรยีนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

มาตรฐานผลการเรยีนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร ์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
ด้านคณุธรรมจริยธรรม 
1. มีทศันคติทีด่ีต่อการงานและมีความรับผดิชอบต่อ
หน้าที ่

1. มีความซื่อสัตย์ สุจริต 

2. ซื่อสัตย ์สุจริตและมีวินัย เคารพและปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม 

2. มีวินัยและมีความรับผิดชอบ 

3. มีจิตส านึกและพฤติกรรมที่ค านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมและสังคมที่มีคุณธรรมมากกว่าประโยชน์ส่วน
ตน 

3. มีทัศนคติและจรรยาบรรณที่ดีต่อวิชาชีพ 
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มาตรฐานผลการเรยีนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

มาตรฐานผลการเรยีนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร ์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
4. ภูมิใจในภาษาไทย ความเป็นไทย และมีเจตคติที่ดี
ต่อวัฒนธรรมไทย 

4. มีจิตสาธารณะ 

5. เคารพสิทธแิละศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เคารพ
คุณค่าในตนเอง รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

5. มีความเคารพ อ่อนน้อมและให้เกียรติผู้อื่น 

ด้านความรู ้
1. มีความรอบรู้ในภาษาและวัฒนธรรมไทย  1. รู้รอบ (มีความรู้ในศาสตรส์ารสนเทศศาสตร์อย่าง

กว้างขวาง) 
2. มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์       
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2. รู้ลึก (รู้หลักการและทฤษฎใีนศาสตร์สารสนเทศศาสตร์) 

3. มีความรูแ้ละความสามารถพัฒนาความรู้ด้านภาษา
และวัฒนธรรมไทยให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้น 

3. บูรณาการ (การเชื่อมโยงความรู้หลายศาสตร์ท าให้เกิด
ความรู้ใหมแ่ละสามารถน าไปแก้ปัญหาได้) 

4. มีความรู้ทีท่นัสมัย ใฝ่รู ้ 4. ประยุกต์ใช้ (น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน : 
โดยน าความรู้ไปใช้ให้เหมาะกับบริบทของท้องถิ่น ประเทศ 
ประชาคมโลก) 

5. สามารถประยุกต์องค์ความรู้ทางภาษาและ
วัฒนธรรมไทยไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
ด้านทักษะทางปัญญา 
1.สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินค่า 
 

1. คิดเป็น (รู้จกัแสวงหาข้อมูล วิเคราะห์ แสวงหาและเลือก
ข้อมูล น ามาใชไ้ด้อย่างเหมาะสม) 

2.สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ให้เป็นหลักในการด าเนิน
ชีวิตและการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิผล 

2. แก้ปัญหาเป็น (เลือกวิธีการและแก้ปญัหาได้อย่าง
เหมาะสมกับสถานการณ์) 

- 3. สร้างสรรค์ (น าความรู้ในศาสตร์ทางด้านสารสนเทศ
ศาสตร์ มาใช้อย่างสร้างสรรค์ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
1. มีมนษุยสัมพันธ์ดีสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นและ
ปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้เป็นอย่างดี 

1. มีความรับผดิชอบต่อการพัฒนาตนเอง 
2. มีมนุษยสัมพันธ์และท างานร่วมกับผู้อื่นได ้

2. สามารถสื่อสารเพื่อแก้ไขข้อขัดแย้ง และท าให้เกิด
ความเข้าใจอันดีในองค์กรกลุ่มคนที่หลากหลาย 

3. สามารถท างานในแต่ละบริบทได้อย่างเหมาะสม 
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มาตรฐานผลการเรยีนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

มาตรฐานผลการเรยีนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร ์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
3. มีความรับผดิชอบในการกระท าของตนเอง ต่อ
องค์กร และอาชีพ 

4. มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ด ี

- 5. สามารถใช้นวัตกรรมในการจัดการข้อขัดแย้งอย่าง
เหมาะสมตามบริบท 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. สามารถใช้ภาษาไทย ในการฟัง การพูด การอ่าน            
การเขียนและการสรุปประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. สามารถใช้ความรู้พื้นฐานทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 

2. สามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม
ตามสถานการณ์ 

2. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและจัดการ
สารสนเทศไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ติดต่อสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 

3. สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

4. สามารถใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติ
ในการศึกษาคน้คว้าวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณ 

- 

 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  16   เมษายน  พ.ศ. 2564 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ประกาศมหาวทิยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 

เรื่อง การเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาไทย 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์
***************************** 

 

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. 2554 โดยน ารายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มาเป็น
กลุ่มวิชาโทให้นักศึกษาได้เลือกเรียนในหลักสูตร และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สาขาวิชาจึงท าการ
เทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2565 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบแล้วนั้น  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
2547 จึงออกประกาศ เรื่อง เทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทยหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565กับมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไว้ดังนี้ 
มาตรฐานผลการเรยีนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2565คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

มาตรฐานผลการเรยีนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2565คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

ด้านคณุธรรมจริยธรรม 
1. มีทศันคติทีด่ีต่อการงานและมีความรับผดิชอบต่อ
หน้าที่ 

1. มีความซื่อสัตย์ สุจริต ทั้งในการสอบและการท า
กิจกรรม 

2. ซื่อสัตย ์สุจริตและมีวินัย เคารพและปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม 

2. มีความตรงต่อเวลา ตรงต่อวินัย และมีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ 

3. มีจิตส านึกและพฤติกรรมทีค่ านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
และสังคมที่มีคณุธรรมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

3. มีจรรยาบรรณที่ดี และส่งผลใหม้ีจิตสาธารณะต่อ
วิชาชีพ 
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มาตรฐานผลการเรยีนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2565คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

มาตรฐานผลการเรยีนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2565คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

4. ภูมิใจในภาษาไทย ความเป็นไทย และมีเจตคติที่ดีต่อ
วัฒนธรรมไทย 

- 

5. เคารพสิทธแิละศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เคารพ
คุณค่าในตนเอง รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

- 

ด้านความรู ้
1. มีความรอบรู้ในภาษาและวัฒนธรรมไทย  1. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ ฟัง 

พูด อ่าน เขียน ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตาม
สถานการณ ์

2. มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์       
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
3. มีความรูแ้ละความสามารถพัฒนาความรู้ด้านภาษา
และวัฒนธรรมไทยให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้น 

- 

4. มีความรู้ทีท่นัสมัย ใฝ่รู ้ - 
5. สามารถประยุกต์องค์ความรู้ทางภาษาและวัฒนธรรม
ไทยไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

2. สามารถน าความรู้จากเนื้อหารายวิชามาประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ 

ด้านทักษะทางปัญญา 
1. สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินค่า 
 

1. สามารถน าความรู้จากเนื้อหารายวิชามาประยุกต์ใช้
และแก้ปัญหาในสถานการณต์่าง ๆ ได้ 

2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ให้เป็นหลักในการด าเนิน
ชีวิตและการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิผล 

2. แสดงออกถึงความใฝ่รู้ในเนื้อหาที่เรียนโดยการ
ค้นคว้าด้วยตนเอง 

- 3. สามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบโดยประยุกต์ใช้
ความรู้ที่เรียน 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

1. มีมนษุยสัมพันธ์ดีสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นและ
ปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้เป็นอย่างดี 

1. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นในแต่
ละบริบทได้อย่างเหมาะสม 

2. สามารถสื่อสารเพื่อแก้ไขข้อขัดแย้ง และท าให้เกิด
ความเข้าใจอันดีในองค์กรกลุ่มคนที่หลากหลาย 

2. มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ด ี

3. มีความรับผดิชอบในการกระท าของตนเองต่อองค์กร 
และอาชีพ 

3. สามารถเลือกใช้นวัตกรรมได้อย่างเหมาะสมตาม
บริบท 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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มาตรฐานผลการเรยีนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2565คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

มาตรฐานผลการเรยีนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2565คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

1. สามารถใช้ภาษาไทย ในการฟัง การพูด การอ่าน 
การเขียนและการสรุปประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารและเลือกใช้เทคโนโลยี
ได้อย่างเหมาะสม 

2. สามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสมตาม
สถานการณ ์

2. เลือกใช้รูปแบบการน าเสนอได้อย่างเหมาะสมตาม
บริบท 

3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร
อย่างสร้างสรรค์ 

3. สามารถใช้ความรู้พื้นฐานทางสถิติในการวิเคราะห์
ข้อมูล 

4. สามารถใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติ
ในการศึกษาคน้คว้าวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 

- 

 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  16   เมษายน  พ.ศ. 2564 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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