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อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. ข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ
2. นักวิชาการทางภาษา
3. นักประชาสัมพันธ์ พิธีกร ผู้ประกาศ
4. นักเขียน นักประพันธ์ บรรณาธิกร
5. นักธุรการ เลขานุการ
6. อาชีพอิสระ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เมื่อสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว บัณฑิตจะมีคณ
ุ ลักษณะ ดังนี้
1. เชี่ยวชาญด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทย และใช้ประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. สามารถสร้างสรรค์ภาษา และบูรณาการองค์ความรูจ้ ากภูมปิ ัญญาท้องถิ่นกับ
องค์ความรู้ร่วมสมัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพได้
3. มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสาในการพัฒนาองค์กรและสังคม
4. ตระหนักและภาคภูมิใจในภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมท้องถิ่นในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
หลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการอาชีพ ใช้ระยะเวลาในการสำเร็จการศึกษาไม่เกิน 8 ปี
การศึกษา จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 121 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้ า งหลั ก สู ต ร แบ่ ง เป็ น หมวดวิ ช าที่ ส อดคล้ อ งกั บ ที่ ก ำหนดไว้ ใ นเกณ ฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
12
หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
2 หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
85
หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ
ไม่น้อยกว่า
51
หน่วยกิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

1

มคอ.2
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก
2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ หรือ
สหกิจศึกษา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

27
7

หน่วยกิต
หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

6
121

หน่วยกิต
หน่วยกิต

รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่ สาร
12
15021005
การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai Usage for Communication
15022001
การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
Daily English Conversation
15022002
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
15022003
ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
English for Occupational Purposes
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6
20021003
มนุษย์กับการพัฒนาตน
Human and Self Development
20022001
สุนทรียภาพของชีวิต
Aesthetic Appreciation
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6
25021003
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
Environment and Natural Resources
25022001
กาญจนบุรีศึกษา
Kanchanaburi Studies
25023001
ความเป็นพลเมืองกับศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
Citizenship and the King’s Wisdom for Local Development
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
40021003
คณิตศาสตร์เพื่อชีวิต
Mathematics for Life
40022001
การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
Health Promotion and Care
40023001
ความคิดสร้างสรรค์ในยุคประเทศไทย 4.0
Creativities for Thailand 4.0
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หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
หน่วยกิต
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)

2

มคอ.2
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
85
หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ
เรียน
51
หน่วยกิต
15421112
ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
3(3-0-6)
Thai for Foreigners
15421114
ลักษณะภาษาไทย
3(3-0-6)
Nature of Thai Language
15421115
ภาษาศาสตร์ภาษาไทย
3(3-0-6)
Thai Linguistics
15421206
ภาษากับวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language and Culture
15421207
คติชนสร้างสรรค์
3(2-2-5)
Creative Folklores
15422103
ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการนำเสนอ
3(2-2-5)
Art of Using Thai for Presentation
15422121
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในสื่อใหม่
3(2-2-5)
Thai Language for New Media Communication
15422123
การพูดในที่สาธารณะ
3(2-2-5)
Public Speaking
15422127
การเขียนเชิงวิชาการเพื่องานในองค์กร
3(2-2-5)
Writing for Organizations’ Work
15422130
การประพันธ์บทร้อยกรอง
3(2-2-5)
Poetry Composition
15422131
การใช้ภาษาไทยในงานอาชีพ
3(2-2-5)
Thai Usage for Career
15422132
การอ่านเชิงคิดวิเคราะห์
3(2-2-5)
Analytical Reading
15422133
การเขียนสร้างสรรค์เชิงปฏิบัติ
3(2-2-5)
Practical Creative Writing
15424101
วรรณกรรมศึกษา
3(3-0-6)
A Study of Literary Works
15429101
การวิจยั ด้านภาษาไทย
3(2-2-5)
Research on Thai Language
15429103
การสัมมนาทางภาษาไทย
3(2-2-5)
Thai Language Seminar
15520001
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3(3-0-6)
English for Specific Purposes
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก
ไม่น้อยกว่า
27
หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือกมี 4 กลุม่ กำหนดให้นักศึกษาเลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่ง ดังนี้
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2.2.1 กลุ่มวิชาหลักภาษาไทยและภาษาศาสตร์
15421102
ระบบคำในภาษาไทย
Thai Morphology
15421103
อรรถศาสตร์เบื้องต้น
Basic Semantics
15421104
หลักการอ่านและเขียนคำไทย
Principles of Reading and Writing Thai Words
15421106
ภาษาไทยถิ่น
Thai Dialect
15421107
ภาษาเขมรในภาษาไทย
Khmer in Thai
15421108
วัจนปฏิบัติศาสตร์
Pragmatics
15421109
สัมพันธสารในภาษาไทย
Thai Discourse
15421116
ภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์สังคม
Thai in Sociolinguistic Aspect
15421203
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
Foreign Loanwords in Thai
15421204
ภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย
Pali and Sanskrit in Thai
15423101
พัฒนาการอักษรไทย
Development of Thai Alphabets
2.2.2 กลุ่มวิชาการใช้ภาษาสำหรับสื่อสมัยใหม่
15422101
ภาษาเฉพาะกิจ
Specialized Language
15422102
การใช้ภาษาไทยในสื่อมวลชน
Thai Usage in Mass Media
15422120
ภาษาไทยเพื่อการประชาสัมพันธ์
Thai Language in Public Relations
15422122
ภาษาไทยเพื่อการท่องเที่ยว
Thai Language for Tourism
15422124
การพูดแบบพิธีกรและผู้ประกาศ
Master of Ceremony and Broadcasting Speaking
15422125
การพูดเพื่อการฝึกอบรม
Speaking for Training
15422126
การพูดสาระบันเทิง
Speech for Entertainment
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3(3-0-6)
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3(3-0-6)
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3(3-0-6)
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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3(2-2-5)
3(2-2-5)
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15422128

การใช้ภาษาไทยในงานเลขานุการ
Thai Language for Secretary
15422129
วาทนิพนธ์
Speech Composition
15422134
การเขียนสารคดีเชิงปฏิบัติ
Practical Non-Fiction Writing
15422135
การเขียนในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์
Writing for Printing Media and Online Media
15422136
การนำเสนอสารภาษาไทยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
Thai Language Presentation by Information Technology
15422201
ภาษาไทยธุรกิจ
Usage of Thai Language in Business
2.2.3 กลุ่มวิชาวรรณคดีวิจักษ์
15424102 กวีนิพนธ์ไทย
Thai Poetry
15424103 เรื่องสั้นและนวนิยาย
Short Stories and Novels
15424104
วรรณกรรมเยาวชน
Young Adult Literary Works
15424105
วรรณกรรมแปล
Translated Literary Works
15424112
วรรณกรรมท้องถิ่น
Local Literary Works
15424117
วรรณกรรมซีไรต์
S.E.A. Write Award Literary Works
15424118
วรรณกรรมวิจารณ์
Literary Criticism
15424201
วรรณกรรมปัจจุบัน
Modern Literary Works
15424202
พัฒนาการของวรรณคดีไทย
Development of Thai Literature
15424203
วรรณกรรมเอกของไทย
Prominent Thai Masterpiece Literature
15424301
วรรณคดีนิราศ
Nirat Literature
2.2.4 กลุ่มวิชาภาษาและวรรณกรรมประยุกต์เพื่อสังคมและวัฒนธรรม
15421105
สำนวนไทย
Thai Idioms
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3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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15424106
15424109
15424110
15424113
15424204
15426101
15426103
15424114
15424115
15424116

วรรณคดีการละคร
Thai Dramatic Literature
วรรณกรรมกับสังคม
Literary Works and Society
วรรณกรรมกับการบันเทิงไทย
Thai Literary Works and Entertainment
วรรณกรรมไทยกับการท่องเที่ยว
Thai Literature and Tourism
วรรณคดีขนบประเพณีและศาสนา
Literature Related to Thai Customs and Religion
ภูมิปัญญาในภาษาไทย
Local Wisdom in Thai Language
การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
Inter-Cultural Communication
วรรณกรรมคำสอนของไทย
Thai Didactic Literature
อิทธิพลวรรณกรรมต่างประเทศต่อวรรณกรรมไทย
Influence of Foreign Literary on Thai Literary
วรรณกรรมกับสื่อสมัยใหม่
Thai Literary and New Media

2.3 กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา
ไม่น้อยกว่า
7
15428101 การเตรียมฝึกปฏิบัติการวิชาชีพภาษาไทย
Preparation for Professional Experience in Thai
15428102 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพภาษาไทย
Professional Experience in Thai
หรือ
90028001
การเตรียมสหกิจศึกษา
Preparation of Cooperative Education
90028002
สหกิจศึกษา
Cooperative Education

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

หน่วยกิต
2(90)
5(450)

1(0-2-1)
6(560)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว
และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้
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6

มคอ.2
คำอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา
ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
15021005
การใช้ภาษาไทยเพือ่ การสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai Usage for Communication
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
หลักเกณฑ์และแนวความคิดที่ เป็ นพื้ นฐานของการสื่อสาร ฝึกทั กษะการคิดและการใช้ภาษาเพื่อสื่ อ
ความหมายได้อย่างสัมฤทธิ์ผล ทั้งในด้านฟัง พูด อ่าน และเขียน ฝึกแสวงหาความรู้และประสบการณ์จากการอ่าน ฟั ง และ
การสังเกตจากปัญหาในสภาวการณ์ต่างๆ แล้วนำมาแสดงออกด้วยการพูดและการเขียนอย่างสร้างสรรค์ ฝึกการสนทนา การ
สัมภาษณ์ เน้นความเข้าใจ และความสามารถในการตีความข้อเขียนทีไ่ ด้อ่านหรือฟังมา ฝึกการอ่านเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ฝึก
การเขีย นแบบต่ างๆ เช่น การเขีย นสรุป ความ การเขีย นเอกสารสมัค รงาน และการเขี ยนรายงานทางวิ ชาการโดยเน้ น
กระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา
Principles, fundamental concepts of communication, practices on thinking and language
usage for effective communication including listening, speaking, reading, and writing, acquisition of
knowledge and experience through reading, listening, and observing situational conditions and expressing
in forms of creative speaking and writing, conversation and interviewing emphasizing on understandability
and interpretability of written or spoken messages, reading for diverse purposes, writing for different
purposes e.g., summarization, job application, and academic reports focusing on an application of
integrated language skills.
15022001

การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
Daily English Conversation
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
การบูรณาการทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้คำศัพท์ ประโยค และสำนวนเพื่อการสื่อสารตามสถานการณ์
ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
Integration of English language skills using vocabularies, sentences, and expressions for
appropriate communication used in daily situations.
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มคอ.2
รหัสวิชา
15022002

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในบริบททางสังคมต่าง ๆ หน้าที่ของภาษาในการสื่อสารการใช้คำศัพท์
สำนวน น้ำเสียง กริยาท่าทางตามมารยาททางสังคม และรู้ถึงวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
English usage for communication in social contexts, functions of communicative
language, usage of vocabularies, tones, and social manners, and understanding of native speakers’
culture.
15022003

ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
3(3-0-6)
English for Occupational Purposes
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
การสนทนาภาษาอังกฤษอย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติในเรื่องที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับวิชาชีพกับผู้ พูดที่
เป็นเจ้าของภาษาได้ พัฒนาทักษะการอ่านและเขียนเอกสารทางธุรกิจสำหรับการประกอบวิชาชีพ
Fluent and natural English language use for communication according to occupational
aptitude with native speakers, and skill development in reading and writing business documents for
occupational purposes.
20021003

มนุษย์กับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Human and Self Development
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
ธร รม ช าติ ข อ งม นุ ษ ย์ ส ม อ งกั บ ก ารคิ ด แ ล ะ อ าร ม ณ์ ก ารต ระ ห นั ก รู้ ใ น คุ ณ ค่ า ข อ งต น
การเข้าใจและยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล มนุษยสัมพันธ์กับการทำงานร่วมกับผู้อื่น การพัฒนาตนและการพัฒนา
บุคลิกภาพ มารยาททางสังคม และการสร้างเสริมชีวิตที่เป็นสุข ตามหลักธรรมะและศาสตร์พระราชา
Nature of human, brain in relation to thinking and emotion, self-esteem, understanding
and acceptance of individual differences, human relations relevant to working with others, selfdevelopment personality development, and social etiquette, and promotion of happy life based on
principles of Dharma and the King’s Wisdom.
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มคอ.2
รหัสวิชา
20022001

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetic Appreciation
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
ศาสตร์ ค วามงาม วิ เคราะห์ ห ลั ก ทางสุ น ทรี ย ศาสตร์ ด้ านทั ศ นศิ ล ป์ ดุ ริ ย างคศิ ล ป์ ศิ ลปะการแสดง
วัฒนธรรมพื้นบ้านกาญจนบุรี เห็นคุณ ค่าและมีทัศนคติที่ดี เกิดประสบการณ์ ด้านความงาม แนวทางการอนุรักษ์ การ
ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและต่างประเทศอย่างเหมาะสม
Aesthetics, analysis of aesthetic principles, visual arts, music, performing arts, folk culture
of Kanchanaburi, cultural appreciation and positive attitude, aesthetic experience, conservation
approaches, and appropriate application of arts and culture of Thailand and foreign countries.
25021003

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
2(2-0-4)
Environment and Natural Resources
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
ความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติกับการดำรงชีวิตของมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้ อ มเชิ งพื้ น ที่ ภั ย พิ บั ติ สถานการณ์ สิ่ งแวดล้ อ ม มลพิ ษ การอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ เพื่ อ การจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน บูรณาการจิตอาสาโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติใน
ท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริ
Relationship of environment and natural resources with regard to human living, natural
resources and environment in disastrous areas, environmental situations, pollution, natural resource
conservation for sustainable management of natural resources and environment, and integration of
conservation volunteering-projects for natural resources and environment in local community under
royally-initiated projects.
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มคอ.2
รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
25022001
กาญจนบุรีศึกษา
Kanchanaburi Studies

น(ท–ป–อ)
2(2-0-4)

วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
ความเป็นมาและเอกลักษณ์ของกาญจนบุรี ความสัมพันธ์ระหว่างประวัติศาสตร์ไทยกับประวัติศาสตร์โลก
ในจังหวัดกาญจนบุรี ลักษณะทางภูมิศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ วัฒ นธรรม ภูมิปัญ ญาท้ องถิ่น ที่เน้นชาติพั นธุ์วรรณาแห่ ง
กาญจนบุรี แหล่งท่องเที่ยวสำคัญทางประวัติศาสตร์และธรรมชาติ โครงการพระราชดำริในจังหวัด และเขตเศรษฐกิจพิเศษที่
เชื่อมโยงกับอาเซียน
Background and identity of Kanchanaburi, relationship between Thai history and global
history in relation to Kanchanaburi, characteristics of geography, society, economy, culture, and local
wisdom in particular to ethnography of Kanchanaburi, historical and natural attractions, royally-initiated
projects of the province, and Special Economic Zones (SEZs) connecting Thailand to ASEAN nations.
25023001

ความเป็นพลเมืองกับศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

2(2-0-4)

Citizenship and the King’s Wisdom for Local Development
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
สร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมือง การมีจิตอาสาและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชาติ รักและศรัทธาใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ประยุกต์ใช้หลักการทรงงานหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชาและแนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืนในชีวิตประจำวัน แนวคิดและหลักการของโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ วิเคราะห์ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒ นาอย่างเป็น
รูปธรรม น้อมนำ พระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในการยกระดับคุณภาพบัณฑิตเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ด้วยองค์ความรู้ตามหลักวิชาการและสานต่อพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถ
บพิตร (รัชกาลที่ 9) ให้อยู่ดี มีสุข บนพื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน
Creation of citizenship consciousness, volunteering spirit and collaboration in national
development, love and faith in Democratic Form of Government with the King as Head of State,
application of the King’s working principles, Sufficiency Economy Philosophy, the King’s Wisdom, and
concepts of sustainable development for daily living, concepts and principles of royally-initiated
projects, strategic analysis for prototypical-community development based on the King’s Wisdom in real
practice, recognition and acceptance of royal policies of King Rama X in quality advancement of
graduates aiming for local development adopting body of knowledge and academic principles in order
to inherit royal wishes of His Majesty King Bhumibol Adulyadej (King Rama IX) for better life quality based
on sustainable development.
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มคอ.2
รหัสวิชา
40021003

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
คณิตศาสตร์เพื่อชีวิต
2(2-0-4)
Mathematics for Life
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
คณิตศาสตร์ในชีวิต กระบวนการคิดแบบมีเหตุผล คณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหาทางการเงิน คณิตศาสตร์
กับการตัดสินใจทางธุรกิจ
Mathematics for life, logical thinking, Mathematics for solving financial problems, and
Mathematics for business decision-making.
40022001

การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
2(1-2-3)
Health Promotion and Care
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
สรีรวิทยาการออกกำลังกาย สมรรถภาพทางกาย แนวทางการเลือกรูปแบบการออกกำลังกาย และการ
นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน สุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม องค์ประกอบของสุขภาพและปัจจัยที่มีผลต่อ
สุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพทางกาย จิตใจและอารมณ์ สังคม และปัญญาการประยุกต์ใช้หลักการและวิธีการสร้างเสริม
สุขภาพในระดับบุคคล ครอบครัว และสังคม
Physiology of exercise, physical fitness, approaches in exercise selection and practical
application in daily life, health and holistic health promotion, health factors and influential factors,
promotion of physical, mental, emotional, and social health conditions, and problematic issues occurred
during an application of principles and methods to health promotion of person, family, and society.
40023001
ความคิดสร้างสรรค์ในยุคประเทศไทย 4.0
2(1-2-3)
Creativities for Thailand 4.0
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
สังคมออนไลน์และอินเตอร์เน็ตที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อ
อย่างมีวิจารณญาณ ค้นคว้าข้อมูลในฐานข้อมูลออนไลน์ สร้างทักษะการใช้แอพพลิเคชั่นสำหรับ การทำงานในวิชาชีพ การ
ผลิตสื่อด้วยมัลติมีเดียและการสร้างทั กษะการนำเสนอ จริยธรรม กฎหมาย และอาชญากรรมคอมพิ วเตอร์ การสร้างผู้
ประกอบธุรกิจออนไลน์
Social network and internet as communication media in daily life, creative use of social
media and critical media literacy, online information search though databases, applications used for
occupational purposes, multimedia creation and presentation skill, ethics, cyber laws, and cybercrimes,
and online entrepreneurship.
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มคอ.2
รหัสวิชา
15421112

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
3(3-0-6)
Thai for Foreigners
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
การวิเคราะห์โครงสร้างภาษาไทยที่มีผลต่อความเข้าใจของชาวต่างประเทศเรื่องการออกเสียงการใช้คำและ
กลุ่มคำ การใช้ประโยคในการสื่อความหมายและแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้ภาษาไทย การสื่อสารในบริบทของสังคมไทย
และการจัดประสบการณ์ในการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
Analyze Thai structures that would affect foreigners understanding, in terms of
pronunciation, selection of words, and phrases, the use of sentences to convey meanings and solution
to problem on using Thai, communication in Thai contexts of Thai society, and the organizing experience
in learning Thai for foreigners.
15421114

ลักษณะภาษาไทย
3(3-0-6)
Nature of Thai Language
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
ลักษณะสำคัญของภาษาไทยในด้านระบบเสียง โครงสร้างของพยางค์ ระบบคำ ชนิดและโครงสร้างของวลี
ชนิ ด และโครงสร้ างของประโยค ข้ อความ และความหมายในภาษาไทย การฝึ ก ปฏิ บั ติ การใช้ภ าษาไทยได้ ถู กต้ อ งตาม
หลักเกณฑ์และปริบททางสังคมและวัฒนธรรม
Nature of Thai language in terms of phonetic system; structure of syllables, lexical
system, categories and structure of phrases, categories and structure of sentences; statement and
definition in Thai language; practice for accurate using of Thai language by following the criteria as well
as social and cultural contexts.
15421115

ภาษาศาสตร์ภาษาไทย
3(3-0-6)
Thai Linguistics
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
ความหมาย ความเป็นมา และขอบเขตของวิชาภาษาศาสตร์ สาขาต่าง ๆ ของวิชาภาษาศาสตร์ ลักษณะ
ของภาษา ระบบเสียง ระบบคำ ระบบวากยสัมพันธ์ และระบบความหมายภาษาไทย การวิเคราะห์ ภาษาไทยตามแนว
ภาษาศาสตร์
Definition, history and scope of linguistics; different fields of Linguistics;
nature of language, phonetic system, lexical system, syntactic system, and semantic system of Thai
language; analyzing Thai language based on linguistics
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มคอ.2
รหัสวิชา
15421206

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
ภาษากับวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language and Culture
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
ความ ห ม ายแ ละค วาม สั ม พั น ธ์ ร ะห ว่ า งภ าษ ากั บ วั ฒ น ธรรม ภ าษ าใน ฐานะเป็ น เค รื่ อ งมื อ
ในการเรีย นรู้และเข้าใจวัฒ นธรรม อิท ธิพ ลของภาษากั บวัฒ นธรรมที่มี ต่อ กัน การใช้ภ าษาเพื่อ การสื่ อสารที่สั มพั นธ์กั บ
วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับภาษาและวัฒนธรรม
Meanings and culture. Relationship between language and culture. Language as a
instrument in learning and understanding culture. Influences of language and culture upon each other.
The used of language for communication related with culture and ways of life. Theories concerning
language and culture.
15421207

คติชนสร้างสรรค์
3(2-2-5)
Creative Folklores
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
ความหมาย ความเป็นมา ความสำคัญ และการจำแนกประเภทข้อมูลของคติชน ระเบียบวิธีทางคติชนวิทยา
แนวคิด ทฤษฎี ที่ ใช้ ในการวิเคราะห์ และบทบาทหน้ า ที่ ของคติ ชนในสังคมไทย การศึ กษาค้ น คว้าตามระเบีย บวิธีคติ ชน
ภาคปฏิบัติ คติชนสร้างสรรค์กับภาษาและวัฒนธรรมไทยรวมถึงศาสตร์แขนง อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
Meaning, background, significant and classification of information folklore, methodology
in folklore, theoretical models for analysis, and the role of folklore in Thai society. The study and
research based on regulation folklore and creative folklore with Thai language and culture including
other related fields.
15422103

ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการนำเสนอ
3(2-2-5)
Art of Using Thai for Presentation
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
ศิลปะการใช้ภาษาเพื่อนำเสนอภาษาไทย การนำเสนองาน และการนำเสนอเชิงธุรกิจ
การฝึก
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการนำเสนอ การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย เทคนิคการเขียนและการพูดเพื่อนำเสนองานในรูปแบบต่าง ๆ
และการใช้สื่อประเภทต่าง ๆ ประกอบการนำเสนอ
Art of using Thai for presentation; work presentation, and business
presentation, the
practice of principle of presentation, target readers analysis, various techniques of reading and writing
presentation, and the use of mass media in presentation.
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มคอ.2
รหัสวิชา
15422121

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในสื่อใหม่
3(2-2-5)
Thai Language for New Media Communication
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสาร การพัฒนาความสามารถด้านการค้นคว้า การวิเคราะห์ข้อมูล การสร้างสรรค์
เนื้อหา การนำเสนอ และการใช้ภาษาไทยในสื่อใหม่
Knowledge regarding communication; ability development for researching; analyzing data;
creating content for presentation; Thai language use in new media.
15422123

การพูดในที่สาธารณะ
3(2-2-5)
Public Speaking
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
องค์ประกอบ วิธีการ หลักการและเทคนิค การพูดในที่สาธารณะ การกล่าวสุนทรพจน์ในโอกาสต่าง ๆ
การรวบรวมข้อมูล การลำดับเนื้อหาและความคิด การใช้ภาษาที่เหมาะสม การใช้สื่อประกอบการโน้มน้าวใจผู้ฟัง รวมทั้ง
จริยธรรมในการพูดในที่สาธารณะ
Elements, methods, principles and techniques; public speaking, speech in different
occasions; collecting data, organizing content and idea, proper use of language using media in order to
convince audience; morality in public speaking.
15422127

การเขียนเชิงวิชาการเพื่องานในองค์กร
3(2-2-5)
Writing for Organizations’ Work
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
รู ป แบบและหลั ก การเขี ย นเชิ ง วิ ช าการเพื่ อ งานในองค์ ก รทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน การใช้ ภ าษา
เชิ งวิชาการ การเขี ย นหนั งสื อราชการ การเขี ยนรายงานการประชุ ม การเขี ยนโครงการ การเขี ยนรายงาน การฝึ ก
ปฏิบัติการเขียนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใช้ในงานองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Formats and principles of academic writing for profession in both government and
private organizations; language use in academic writing style; writing official letters, meeting minutes,
projects, reports; practice of writing in different formats for effective application in any organization.
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มคอ.2
รหัสวิชา
15422130

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
การประพันธ์บทร้อยกรอง
3(2-2-5)
Poetry Composition
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
ความหมาย รูปแบบฉันทลักษณ์ วรรณศิลป์ กลวิธีการประพันธ์บทร้อยกรอง และฝึกทักษะ
การประพันธ์บทร้อยกรองของไทยในรูปแบบฉันทลักษณ์ต่าง ๆ
Meaning, prosody form, literary art, techniques of poetry composition, and practice the
poetry composition in various prosody forms.
15422131

การใช้ภาษาไทยในงานอาชีพ
3(2-2-5)
Thai Usage for Career
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน การใช้คำ ประโยคในภาษาไทยตามความนิยมและหลักเกณฑ์ทางภาษา
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
การฝึกปฏิบัติการด้านทักษะภาษาไทยในงานอาชีพต่าง ๆ การเสริมสร้างบุคลิกภาพเพื่อการประกอบอาชีพ
Listening, speaking, reading, and writing; word use, sentences in Thai language according
to popularity and linguistic rules; principles, concepts, theories regarding Thai language learning as a
foreign language; practice for using Thai language skills in any career; creating personality for career.
15422132

การอ่านเชิงคิดวิเคราะห์
3(2-2-5)
Analytical Reading
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
การวิเคราะห์องค์ประกอบของงานประพันธ์ประเภทต่าง ๆ เทคนิคการอ่านเชิงวิเคราะห์และฝึกการอ่าน
เชิงวิเคราะห์ในงานประพันธ์ประเภทต่าง ๆ
Analyze the elements of various literary types, techniques of analytical reading and
practice reading in various types of literary.
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มคอ.2
รหัสวิชา
15422133

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
การเขียนสร้างสรรค์เชิงปฏิบัติ
3(2-2-5)
Practical Creative Writing
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
หลักการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ความหมาย ประเภท ลัก ษณะ และรูปแบบของงานเขียน
เชิง
สร้างสรรค์ การฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ และฝึกทักษะการประพันธ์รูปแบบต่าง ๆ ในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสมัยใหม่
The principles of creative writing, means, types, characteristics, and the styles of creative writing,
the practice of the creative writing skills, and the practice of writing any types of composes appeared in
printed media and new media.
15424101

วรรณกรรมศึกษา
3(3-0-6)
A Study of Literary Works
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
ความหมาย ลักษณะ แนวทางการวิเคราะห์วรรณกรรมด้านวรรณศิลป์องค์ประกอบทางวรรณกรรม รส
วรรณคดี และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวรรณกรรมไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน
Meanings, characteristics, literary analysis approach of Thai literary, components of
literary, rasa of literature, basic knowledge of Thai literary from the Sukhothai’s period to the present
time.
15429101

การวิจัยด้านภาษาไทย
3(2-2-5)
Research on Thai Language
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
ระเบี ยบวิธีวิจัยและรูป แบบการวิจัยทางภาษาไทย การเลือ กหั วข้อ การเขียนโครงร่างงานวิจัย การ
กำหนดวัตถุประสงค์และกรอบความคิด วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์ข้อมูลการอ้างอิง การสรุปผล การ
เขียนบรรณานุกรม การฝึกเขียนรายงานการวิจัย และการนำเสนอผลการวิจัย
Research methodology and forms in Thai language research, selecting a research topic,
writing a research proposal, defining research objective and a conceptual framework, data collection,
data analysis, reference, research conclusion, writing bibliography, practicing writing a research report,
and practicing research presentation.
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มคอ.2
รหัสวิชา
15429103

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
การสัมมนาทางภาษาไทย
3(2-2-5)
Thai Language Seminar
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
ความรู้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ กระบวนการศึ ก ษาค้ น คว้ า วิ ธี ก ารจั ด สั ม มนา การวิ เคราะห์ ปั ญ หาและ
ปรากฏการณ์ในการใช้ภาษาไทยจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ การรวบรวมคำ สำนวนภาษา และประโยคที่ใช้ในปัจจุบันทั้งภาษา
พู ด แ ล ะ ภ า ษ า เขี ย น ก า ร อ ภิ ป ร า ย ถึ ง ผ ล ดี แ ล ะ ผ ล เสี ย ข อ ง ก า ร ใ ช้ ค ำ ส ำ น ว น แ ล ะ ป ร ะ โ ย ค
การสรุปเป็นกฎเกณฑ์เพื่อนำไปพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลดี การศึกษาหาความรู้จากเอกสารตำราภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ
Fundamental knowledge about studying process, method of organize seminars, analyzing
problems and phenomena of using Thai language from different sources of information, word collection,
idiomatic expressions and sentences currently in use, both spoken and written language, discussion
advantages and disadvantages of using words, idioms, and sentences, making summary of rules in order
to improve teaching/learning, exploring the knowledge from Thai and foreign text books.
15520001

ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3(3-0-6)
English for Specific Purposes
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
การฝึกให้ผู้เรียนใช้ทักษะบูรณาการในการสื่อสารภาษาอังกฤษเฉพาะสาขาวิชา การเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
ในการอ่านข้อความ บทความ และการค้นคว้า การทำความเข้าใจลักษณะเฉพาะของภาษาอังกฤษในสาขาวิชาของตน
The practice of learning English for specific purposes integratedly, the increase efficiency in
reading messages and article, and reading for information retrieval, the comprehension of English used in
students’ field of study.
15421102

ระบบคำในภาษาไทย
3(3-0-6)
Thai Morphology
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
ความหมาย ลักษณะ และการแบ่งประเภทของคำในภาษาไทย การแบ่งคำตามแนวไวยากรณ์ ต่าง ๆ
ระบบคำ และกระบวนการสร้างคำในภาษาไทย การวิเคราะห์ระบบคำโดยใช้ทฤษฎี
ทางภาษาศาสตร์
Meanings, characteristics and classification of words in Thai language, word division
according to different grammar, morphology and the process of Thai formations, analysis of morphology
by using linguistic theories.
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มคอ.2
รหัสวิชา
15421103

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
อรรถศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Basic Semantics
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
การวิเคราะห์ความหมายในภาษาระดับคำและประโยค การเปลี่ยนแปลงความหมาย ความสัมพันธ์
ระหว่างภาษา ความคิด และประสบการณ์ต่าง ๆ ของมนุษย์ที่มีผลต่อระบบความหมาย
ในภาษาไทย
Analysis of meanings both in words and sentences level, changes of meaning, the
relationship between language, idea, and different experiences of human beings that would affect the
meaning system in Thai language.
15421104

หลักการอ่านและเขียนคำไทย
3(3-0-6)
Principles of Reading and Writing Thai Words
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
หลักเกณฑ์ในการอ่านและเขียนคำไทย การเก็บรวบรวมและการเปรียบเทียบคำที่อ่านและเขียนผิดจาก
กฎเกณฑ์ การวิเคราะห์คำที่มักอ่านและเขียนผิด การอภิปรายและการสรุปผลเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
Principles of reading and writing Thai words, collecting and comparing words usually
read and written incorrectly with an analysis of such words, discussion and conclusion to use in daily life.
15421106

ภาษาไทยถิ่น
3(3-0-6)
Thai Dialect
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
ความหมายของภาษาไทยถิ่น หลักเกณฑ์การแบ่งภาษาตระกูลต่าง ๆ ลักษณะเฉพาะของภาษาไทยถิ่น
ต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบเสียง คำ กลุ่มคำ ประโยคและความหมาย การฝึกเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ ภาษาไทยถิ่น
Meanings of Thai dialects, principles of dividing the language into different classification,
special characteristics of Thai dialects in view of phonology, word, phrases, sentences, and meanings, the
practice of collecting information and analyzing Thai dialects.
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มคอ.2
รหัสวิชา
15421107

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
ภาษาเขมรในภาษาไทย
3(3-0-6)
Khmer in Thai
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาเขมรกับภาษาไทย ลักษณะของภาษาเขมรทั้งด้านอักขรวิธี
วจีวิภาค
และวากยสัมพันธ์ การฝึกแปลภาษาเขมรเป็นไทยเพื่อให้รู้คำศัพท์โดยเฉพาะศัพท์ที่ไทยยืมมาใช้
และการศึกษา
หลักสังเกตคำเขมรในภาษาไทยเพื่อฝึกวิเคราะห์คำภาษาเขมรที่ปรากฏใช้ในภาษาไทย
The relationship between the Khmer and the Thai languages, the Khmer characteristics
in terms of orthography, phonology, morphology, and syntax. The practice of Khmer translation into Thai
is meant to know the terminology particularly the loanwords, and the study of principles of identifying
Khmer words in Thai so as to practice analyzing Khmer words appeared in Thai.
15421108

วัจนปฏิบัติศาสตร์
3(3-0-6)
Pragmatics
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
ความหมายที่เกิดจากการใช้ภาษา ปัจจัยนอกเหนือจากรูปภาษาที่มีผลต่อการตีความหมายถ้อยคำ วัจ
น ก ร ร ม แ ล ะ ห ลั ก ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ สั ม พั น ธ ส า ร แ ล ะ แ น ว ท า ง อื่ น ๆ ใน ก า ร ศึ ก ษ า
วัจนปฏิบัติศาสตร์
Meanings arising from language usage, factors other than language forms that affect the
meanings of the utterance, speech act and principle of cooperation, the analysis of discourse and other
approaches in the study of pragmatics.
15421109

สัมพันธสารในภาษาไทย
3(3-0-6)
Thai Discourse
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
ประเภทของสัมพันธสาร บริบท การนำเสนอเนื้อความ ความสัมพันธ์ของเนื้อความและลักษณะทางภาษาที่ปรากฏ
ในสัมพันธสารแต่ละประเภทในภาษาไทย
Types of Thai discourse, contexts, presentation of discourse, the relationship of content and
characteristics found in each type of Thai discourse.
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มคอ.2
รหัสวิชา
15421116

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
ภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์สังคม
3(3-0-6)
Thai in Sociolinguistic Aspect
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
โครงสร้างของภาษา ความหมาย และองค์ประกอบของคำ หน่วยคำ และหน่วยเสียง
ที่สัมพันธ์กับ
ตั ว แ ป ร ท า ง สั ง ค ม ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง ภ า ษ า ไ ท ย กั บ ปั จ จั ย ท า ง สั ง ค ม ใน แ ง่ ก า ร แ ป ร แ ล ะ
การเปลี่ยนแปลงภาษา การวิเคราะห์ภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์สังคม
Language structure, definition and elements of words; morphemes and phonemes correlating
with social variables; relationship between Thai language and social factors in terms of variation and
language change. Thai language analysis based on sociolinguistics.
15421203

ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
3(3-0-6)
Foreign Loanwords in Thai
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
ลั ก ษณ ะของภาษาต่ า งประเทศที่ เ ข้ า มาปะปนในภาษาไทย หลั ก การยื ม คำ การสร้ า งคำ
การเปลี่ยนแปลงคำยืมด้านเสียงและความหมาย การนำคำภาษาต่างประเทศมาใช้ในวรรณกรรมและภาษาไทยในวงการต่าง
ๆ การรวบรวมคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย และหลักสังเกตการนำคำภาษาต่างประเทศมาใช้เพื่อการสื่อสาร
Characteristics of foreign language mixed in Thai, the principles of word loaning, word formation,
change of loanwords in sounds and meanings, the application of foreign loanwords used in Thai literary
and Thai language in various contexts, collecting foreign loanwords in Thai, the principles of observing
foreign loanwords to be used in communication.
15421204

ภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย
3(3-0-6)
Pali and Sanskrit in Thai
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
ประวัติความเป็นมาของภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย การเปรียบเทียบลักษณะของภาษาบาลีและสันสกฤต
กับภาษาไทย วิธีการนำคำบาลีและสันสกฤตมาใช้ในภาษาไทย อิทธิพลของภาษาบาลีและสันสกฤตที่มีต่อภาษา วรรณคดี
และวิถีชีวิตในสังคมไทย
History of Pali and Sanskrit in Thai, the comparing Pali and Sanskrit features and Thai,
the method of incorporate Pali and Sanskrit words into Thai, influence of Pali and Sanskrit words on Thai
language, Thai literature, and lifestyle in Thai society.
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มคอ.2
รหัสวิชา
15423101

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
พัฒนาการอักษรไทย
3(3-0-6)
Development of Thai Alphabets
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
วิวัฒนาการอักษรไทยสมัยต่าง ๆ อักษรขอม อักษรมอญ อักษรไทยแบบต่าง ๆ ที่ปรากฏในประเทศไทย
การศึกษาเปรียบเทียบ การปริวรรตเป็นอักษรไทยปัจจุบัน
The development of Thai alphabets in various era, Khmer alphabets, Mon alphabets,
and Thai alphabets appeared in Thailand, the comparative study, the evolution of Thai alphabet
(pariwat) presently in use.
15422101

ภาษาเฉพาะกิจ
3(3-0-6)
Specialized Language
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
รูปแบบการใช้ภาษาเขียนเฉพาะกิจ ภาษาการโน้มน้าวใจ ภาษาประชาสัมพันธ์และโฆษณา ภาษาการ
แสดง ภาษากฎหมาย การฝึกเขียนภาษาเฉพาะกิจแต่ละรูปแบบโดยเน้นการฝึกฝนการใช้ภาษา
ในกิจเฉพาะด้านสำหรับ
การใช้งานด้านต่าง ๆ
Forms of writing for specific purposes, persuasion language, language for information
and mass media, language for performance, language for law, the practice of writing official language,
emphasizing using language practice for specific purposes for each field.
15422102

การใช้ภาษาไทยในสื่อมวลชน
3(3-0-6)
Thai Usage in Mass Media
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
การใช้ ภ าษาไทยในสื่ อ มวลชนทั้ ง ในหนั ง สื อ พิ ม พ์ นิ ต ยสาร วิ ท ยุ โทรทั ศ น์ และสื่ อ มวลชน
อื่น ๆ การศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลของภาษาสื่อมวลชนที่มีต่อภาษาไทยในปัจจุบัน
Thai usage in media channels; in newspapers, magazines, radio, television, and other
media types, the study and analyze the influence of media language on the Thai language at present.
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มคอ.2
รหัสวิชา
15422120

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
ภาษาไทยเพื่อการประชาสัมพันธ์
3(3-0-6)
Thai Language in Public Relations
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
หลักการประชาสัมพันธ์ เทคนิคการใช้ภาษาไทยเพื่อการประชาสัมพันธ์ การพัฒนาความสามารถด้าน
การสื่อสารในงานประชาสัมพันธ์ จริยธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Principles of public relations; Thai language techniques used in public relations; ability
development in terms of communication in public relations; related morality and law.
15422122

ภาษาไทยเพื่อการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Thai Language for Tourism
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว การพัฒนาความสามารถด้านการสื่อสาร การวิเคราะห์
และการนำเสนอสารภาษาไทยเพื่อการท่องเที่ยว จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Thai language skill for tourism promotion, the development of communication skills.
Analysis and presentation of Thai language for tourism, morality and related law.
15422124

การพูดแบบพิธีกรและผู้ประกาศ
3(2-2-5)
Master of Ceremony and Broadcasting Speaking
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
หลักการพูดแบบพิธีกร หลักการพูดสำหรับงานผู้ประกาศในสื่อประเภทต่าง ๆ พัฒนาความสามารถ ใน
การพูดแบบพิธีกรและผู้ประกาศ มาตราฐานการใช้ภาษา และจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ
Principles of speaking for master of ceremony; principles of speaking for broadcasting
profession in any media; improving the speaking skill as master of ceremonies and broadcasters;
standard of language use and morality in career.
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มคอ.2
รหัสวิชา
15422125

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
การพูดเพื่อการฝึกอบรม
3(2-2-5)
Speaking for Training
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
หลักการพูดเพื่อฝึกอบรม เทคนิคการพูดเพื่อเป็นวิทยากรและกระบวนกร การออกแบบ การฝึกอบรมใน

รูปแบบต่าง ๆ
Principles of speaking for training, speaking techniques for lecturers and facilitators.
Designing a variety of styles of training.
15422126

การพูดสาระบันเทิง
3(2-2-5)
Speech for Entertainment
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
ความรู้เกี่ยวกับศิลปะการพูด หลักวาทศิลป์ การฝึกปฏิบัติการพู ดสาระบันเทิง การสร้างบุคลิกในการพูด
มารยาทในการพูด การเตรียมการพูด
Knowledge on the art of speech, principle of oratory, practice of speech for
entertainment. Personality development, ethic speaker, speech preparation.
15422128

การใช้ภาษาไทยในงานเลขานุการ
3(2-2-5)
Thai Language for Secretary
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
การฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยเพื่องานเลขานุการ การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อาทิ
Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint ฯลฯ ในการจัดทำเอกสารเพื่อการนำเสนอ
Listening, speaking, reading, and writing for secretary; applying with computer programs,
such as Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, etc., in order to manage documents for
presentation
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มคอ.2
รหัสวิชา
15422129

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
วาทนิพนธ์
3(3-0-6)
Speech Composition
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
หลักการเขียนบทวาทนิพนธ์เพื่อใช้ในการพูดตามสถานการณ์และโอกาสต่าง ๆ การใช้ภาษาในการร่าง
บ ท ว า ท นิ พ น ธ์ ว า ท นิ พ น ธ์ ใน รู ป แ บ บ ต่ า ง ๆ ต า ม โอ ก า ส ห รื อ ส ถ า น ก า ร ณ์ ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ก า ร เขี ย น
บทวาทนิพนธ์ตามโอกาสและสถานการณ์ต่าง ๆ
Principles of speech composition used in any occasions and situations; language use for
writing speech composition; various forms of speech composition used in any occasions and situations;
practice for writing speech composition in any occasions and situations.
15422134

การเขียนสารคดีเชิงปฏิบัติ
3(2-2-5)
Practical Non-Fiction Writing
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
ประเภทของสารคดี หลักเกณฑ์ กลวิธีการเขียนสารคดี การรวบรวมข้อมูล การฝึกเขียนและการนำเสนอ

ผลงาน
Types of non-fictions, principles, writing techniques, collecting informations, writing and
presenting projects.
15422135

การเขียนในสื่อสิ่งพิมพ์และสือ่ ออนไลน์
3(2-2-5)
Writing for Printing Media and Online Media
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
หลักการ รูปแบบและศิลปะการเขียน การวิเคราะห์เนื้อหา กลวิธีการนำเสนอ การใช้ถ้อยคำ รูปประโยค
ที่ถูกต้องเหมาะสมกับสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ประเภทต่าง ๆ การฝึกเขียนงานเขียนแต่ละรูปแบบในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
ออนไลน์
Principles, forms, and the art of writing, content analysis, presentation strategies, choice
of words, correct sentences patterns appropriate for different types of the print and the online media,
practice writing different types of the print and the online media.

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

24

มคอ.2
รหัสวิชา
15422136

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
การนำเสนอสารภาษาไทยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Thai Language Presentation by Information Technology
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
โปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการนำเสนอสารภาษาไทย ภาษาที่ใช้ในการนำเสนอด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดทำบทเรียนการนำเสนอ การสร้างสื่อประสมเพื่อการนำเสนอสารภาษาไทย
A program that is used to present Thai language messages. The language used in
presenting information technology. Preparation of presentation lessons Multimedia creation for Thai
language presentation.
15422201

ภาษาไทยธุรกิจ
3(2-2-5)
Usage of Thai Language in Business
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
การใช้ ภ าษาไทย สำนวน และคำพู ด ที่ ใช้ในการติ ด ต่ อสื่ อ สารทางธุ รกิ จ ตามกาลเทศะ บุ ค คลและ
เค รื่ อ งมื อ สื่ อ ส า ร ก า ร เขี ย น แ ล ะ ก า ร อ่ า น เอ ก ส า ร เผ ย แ พ ร่ ท า งธุ ร กิ จ ก า ร เขี ย น ค ำ ก ล่ า ว ใน โอ ก า ส
ต่ า ง ๆ การเขี ย นคำอวยพรในงานธุ ร กิ จ การพู ด แถลงข่ า ว การเขี ย นข้ อ ความโฆษณ าและประชาสั ม พั น ธ์
การสัมภาษณ์ การเขียนเอกสารการประชุม การเขียนรายงานธุรกิจ และการเขียนจดหมายธุรกิจประเภทต่าง ๆ
The use of Thai, idiomatic expressions, and words for business communication, based on
circumstances, person and communication tools, writing and reading business documents, writing speech
as for different occasions, writing wishes in business, press conference, writing for advertisement and
public relations, interviewing, writing Minutes, writing business reports, and writing different types of
business letters.
15424102

กวีนิพนธ์ไทย
3(3-0-6)
Thai Poetry
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
ความหมาย ที่มา รูปแบบและเนื้อหาของกวีนิพนธ์ไทย กวีนิพนธ์แบบฉบับ กวีนิพนธ์ท้องถิ่น และกวี
นิพนธ์ร่วมสมัย ภาษาวรรณศิลป์ กลวิธีการประพันธ์ การวิเคราะห์เปรียบเทียบและประเมินคุณค่าของกวีนิพนธ์ การฝึกแต่ง
คำประพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
Meanings, origins, forms, and contents of Thai poetry; classical Thai poetry, local Thai
poetry, and contemporary Thai poetry, literary art, literary tactical, comparative analysis and value
evaluation the value of Thai poetry, practice writing different forms of Thai poetry to encourage
creativity.
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มคอ.2
รหัสวิชา
15424103

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
เรื่องสั้นและนวนิยาย
3(3-0-6)
Short Stories and Novels
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
ลักษณะและวิวัฒนาการของเรื่องสั้นและนวนิยาย การวิเคราะห์กลวิธีการประพันธ์ แนวคิดในเรื่องสั้น
และนวนิยายประเภทต่าง ๆ ทั้งของไทยและต่างประเทศ การฝึกปฏิบัติการเขียนเรื่องสั้น
Characteristics and evolution of short stories and novels, analysis of literary techniques
and themes in various short stories and novels both Thai and foreign ones, the practice of writing short
stories.
15424104

วรรณกรรมเยาวชน
3(3-0-6)
Young Adult Literary Works
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
ประเภทและลักษณะของวรรณกรรมสำหรับเยาวชน จิตวิทยาและพัฒนาการของเด็กและวัยรุ่น บทบาท
ความสำคัญของวรรณกรรมเยาวชน การฝึกวิเคราะห์และประเมินค่าวรรณกรรมเยาวชน
Types and characteristics of young adult literary, psychology and development of
children and adolescents, roles and importance of young adult literary, the practice analyzing and
assessing the value of young adult literary
15424105

วรรณกรรมแปล
3(3-0-6)
Translated Literary Works
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
วรรณกรรมแปลจากต่างประเทศในด้านเนื้อหา แนวคิด และกลวิธีการประพันธ์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
ปรัชญา โลกทัศน์ วิถีชีวิต สภาพสังคมและวัฒนธรรม
The translated literary from aboard in terms of contexts, themes, and literary writing
technique which reflect the philosophy, worldviews, lifestyle, social conditions, and culture.
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มคอ.2
รหัสวิชา
15424112

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
วรรณกรรมท้องถิ่น
3(3-0-6)
Local Literary Works
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
ความหมาย ลักษณะ ประเภท และคุณค่าของวรรณกรรมท้องถิ่น ศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่นในภาคต่าง ๆ
การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของวรรณกรรมท้องถิ่นในจังหวัดกาญจนบุรีที่สะท้อนสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น
Meanings, features, categories, and values of local literary works; studying local literary
works in different regions. Analysis of the roles of local literary works in Kanchanaburi Province that
reflect local society and culture.
15424117

วรรณกรรมซีไรต์
3(3-0-6)
S.E.A. Write Award Literary Works
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
ประวัติความเป็นมาของรางวัลซีไรต์ วิเคราะห์ วิจารณ์ วรรณกรรมไทยที่ได้รับ รางวัลซีไรต์ทั้งกวีนิพนธ์
เรื่องสั้น และนวนิยาย
The course and development of the S.E.A. Write Award. Making analysis and critique of
literary works with S.E.A. Award; poetry, short stories and novels.
15424118

วรรณกรรมวิจารณ์
3(2-2-5)
Literary Criticism
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
ทฤษฎี ก ารวิ จ ารณ์ ว รรณกรรม พั ฒ นาการของการวิ จ ารณ์ ว รรณกรรมสมั ย ใหม่ แ ละหลั งสมั ย ใหม่
การศึกษาบทวิจารณ์วรรณกรรมทั้งในอดีตและปัจจุบัน การฝึกเขียนบทวิจารณ์วรรณกรรมทั้ง ร้อยแก้วและร้อยกรอง
Theories of literary criticism, development of literary criticism both the modern and the
postmodern literatures, the study of literary criticism both in the past and at present, the practice of
writing literary criticism both on prose and poetry.
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มคอ.2
รหัสวิชา
15424201

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
วรรณกรรมปัจจุบัน
3(3-0-6)
Modern Literary Works
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
ลักษณะของวรรณกรรมปัจจุบัน วรรณกรรมไทยปัจจุบันประเภทสารคดีแ ละบันเทิงคดี ความสัมพันธ์
ระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับวิวัฒนาการของวรรณกรรม บทบาทของวรรณกรรมในการเสริมสร้างความเจริญงอก
งามทางปัญญาของบุคคลในสังคม
Characteristics of modern literary works, Thai modern literary works in the forms of nonfictions and fictions, the relationship between social changes and revolution of literary, role of literary on
enhancing intellectual growth of individuals in society.
15424202

พัฒนาการของวรรณคดีไทย
3(3-0-6)
Development of Thai Literature
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
พั ฒ นาการของวรรณคดี ไทยตั้ งแต่ ส มั ย สุ โขทั ย จนถึ งสมั ย ปั จ จุบั น ด้ านผู้ ป ระพั น ธ์ ด้ านลั ก ษณะการ
ประพันธ์และด้านเนื้อหา การจำแนกประเภทของวรรณคดีไทย ลักษณะเฉพาะของวรรณคดีไทย คุณค่าด้านต่าง ๆ สภาพ
สังคมและการเมืองที่มีผลต่อวรรณคดีแต่ละสมัย การศึกษาตัวบทวรรณคดีไทย
The development of Thai literatures from Sukhothai's period to the present in view of author,
composition, and contents, classifications of Thai literatures, distinctive characteristics, values, the
influences of social and political literatures in each era, the study of Thai literatures.
15424203

วรรณกรรมเอกของไทย
3(3-0-6)
Prominent Thai Masterpiece of Literature
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
วรรณกรรมที่สำคัญและได้รับยกย่องจากวรรณคดีสโมสรในแง่ประวัติการประพันธ์ คุณค่า อิทธิพลที่มีต่อ
กวีรุ่นหลัง งานประพันธ์ของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 2 และงานประพันธ์ของสุนทรภู่
Important literaries that is praise worthy and honored by the Literary Club for its literary
history, value, the influence on later poets, Prince Dhramadhibesr’s literaries, King Rama II’s literaries,
and Sunthorn Phu’s literaries.

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

28

มคอ.2
รหัสวิชา
15424301

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
น (ท –ป –อ )
วรรณคดีนิราศ
3(3-0-6)
Nirat Literature
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
ความหมาย แรงบันดาลใจของกวีในการสร้างสรรค์นิราศ วัตถุประสงค์การแต่ง ลักษณะของวรรณคดี
นิราศ คำประพันธ์ที่ใช้ในการแต่ง ธรรมเนียมนิยมในการแต่ง พัฒนาการของนิราศ การฝึกวิเคราะห์ วิจารณ์และประเมิน
คุณค่าของนิราศ
Meanings, poet’s inspiration in writing Nirat literature, the purposes of writing,
characteristics of Nirat literature, the verse used in writing, tradition composition, development of Nirat,
the practice of analyzing, criticizing, and evaluating the value of Nirat.
15421105

สำนวนไทย
3(3-0-6)
Thai Idioms
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
ลักษณะและที่มาของสำนวนไทย ความหมาย การนำไปใช้เปรี ยบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง
ของสำนวนไทย การฝึกใช้สำนวนไทยในประโยคสถานการณ์ต่าง ๆ การวิเคราะห์สำนวนที่เกิดขึ้นใหม่จากสื่อประเภทต่าง ๆ
และการวิเคราะห์ภาพสะท้อนสังคมไทยจากสำนวนไทย
Characteristics and origins of Thai idiomatic expressions, meanings, their usage as
comparison of similarity and difference of Thai idioms, the practice of using Thai idioms in sentences in
different situations, the analyzing of Thai idioms newly derived from various types of media, and the
analyzing the reflection on Thai society from Thai idioms.
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มคอ.2
รหัสวิชา
15424106

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
วรรณคดีการละคร
3(3-0-6)
Thai Dramatic Literature
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
ความหมายของคำว่า “นาฏกรรม” และ “นาฏวรรณคดี” การกำเนิดวรรณคดีการละคร ทั้งฝ่ายตะวันตก (กรีก)
และฝ่ายตะวันออก (อินเดีย) ความหมายและเรื่องนาฏการละครโศก ละครรื่นรมย์ ละครตลก ความเป็นมาและลักษณะ
ของละครไทย ละครรำ ละครใน ละครนอก ละครดึกดำบรรพ์ ละครร้อง ละครพูด พัฒนาการของละครกับศิลปะแขนงอื่น
ดนตรี นาฏศิลป์ จิตรกรรมและประติมากรรม คุณค่าของวรรณคดีการละคร
Meaning of the word “Drama” and “Literature Drama”, the origin of dramatic literatures both in
the western (Greek) and in the eastern (India), the meaning and dramatization be it tragedy, a comedy
and a farce, the history and the characteristics of Thai literary drama, dance drama, play performed by
all females, play performed by all males, opera-oriented dance drama, musical comedy, dialogue plays,
the development of drama and other forms of art; music, dancing, painting, and sculpture, the value of
Thai dramatic literatures.
15424109

วรรณกรรมกับสังคม
3(3-0-6)
Literary Works and Society
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
โลกทัศน์ ปรั ชญา ความเชื่อ ค่า นิยมที่ปรากฏในวรรณกรรมไทย ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒ นธรรมกับ
วรรณกรรม ลักษณะสากลและเอกลักษณ์ของวรรณกรรมไทย การตระหนักถึงคุณค่าของวรรณกรรมในฐานะเป็นส่วนหนึ่ง
ของชีวิตและวัฒนธรรม
Worldviews, philosophy, beliefs, social values appeared in Thai literary, The relationship
between culture and literary, universal characteristics, and uniqueness of Thai literary, the realize to the
value of literary as a part of life and culture.
15424110

วรรณกรรมกับการบันเทิงไทย
3(3-0-6)
Thai Literary Works and Entertainment
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
วรรณกรรมในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม การบันเทิงของไทยทั้งในสมัยจารีตและสมัยใหม่
Literary as a part of culture, Thai entertainment both in the conservative and the

modern time.
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มคอ.2
รหัสวิชา
15424113

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
วรรณกรรมไทยกับการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Thai Literature and Tourism
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
ความหมาย ประเภท และความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับภูมินามของสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ และบูรณาการ
วรรณกรรมกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
Meanings, types, and relationships between literature and toponym of important tourist
attractions and integrating literary works and cultural tourism.
15424204

วรรณคดีขนบประเพณีและศาสนา
3(3-0-6)
Literature Related to Thai Customs and Religion
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
ความหมาย ลักษณะและพัฒนาการของวรรณคดีขนบประเพณีและศาสนา วรรณศิลป์ ปรั ชญา ความ
เชื่อ ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อ ศาสนา พิธีกรรม และวรรณคดี
Meanings, characteristics, and development of literatures related to Thai customs and
religion; literary arts, philosophy, beliefs, the relationship between beliefs, religions, rites, and literatures.
15426101

ภูมิปัญญาในภาษาไทย
3(3-0-6)
Local Wisdom in Thai Language
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
ภูมิปัญญาไทยในภาษาและวรรณกรรม การประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม การอนุรักษ์และ
การ
พัฒนาภูมิปัญญาดังกล่าวให้คงอยู่และพัฒนาสืบต่อไป
Thai wisdom in language and literary works, the proper application, the conservation
and the development of such wisdom to remain and continue to develop.
15426103

การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Inter-Cultural Communication
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม อิทธิพลของภาษากับวัฒนธรรมที่มี
ผลกระทบต่อการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมทั้งภายในประเทศและระหว่างวัฒนธรรมไทยกับต่างประเทศ
The cultural concepts, the relationship between language and culture, the influences of
language and culture on intercultural communication both domestic and international.
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มคอ.2
รหัสวิชา
15424114

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
วรรณกรรมคำสอนของไทย
3(3-0-6)
Thai Didactic Literature
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
รูปแบบ เนื้อหา แนวคิด กลวิธีการประพันธ์ คุณค่า และบทบาทของวรรณกรรมคำสอนของไทยที่สัมพันธ์

กับสังคม
Thai didactic literature in terms of forms, contents, themes and techniques, values and
role of thai didactic that relate to the society.
15424115

อิทธิพลวรรณกรรมต่างประเทศต่อวรรณกรรมไทย
3(3-0-6)
Influence of Foreign Literary on Thai Literary
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
อิทธิพลของวรรณกรรมต่างประเทศต่อวรรณกรรมไทย วิเคราะห์แนวคิด บริบททางสังคมวัฒนธรรม
เนื้อหา และรูปแบบของวรรณกรรมต่างประเทศที่ผสมผสานในวรรณกรรมไทย
Influence of Foreign Literary on Thai Literary. Making analysis of the concept
and cultural context, contents and forms of foreign literary works integrated with Thai literary works.
15424116

วรรณกรรมกับสื่อสมัยใหม่
3(3-0-6)
Thai Literary and New Media
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
ความสั มพั น ธ์ระหว่างวรรณกรรมไทยกับ สื่ อสมั ยใหม่ กระบวนการแต่ง การดัด แปลง และการอ่ าน
วรรณกรรมไทยในสื่อสมัยใหม่
Relationship between Thai literary and new media; literary phenomenon of new media
practice in terms of composition, adaptation and readings.
15428101

การเตรียมฝึกปฏิบตั กิ ารวิชาชีพภาษาไทย
2(90)
Preparation for Professional Experience in Thai
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
การเตรียมความพร้อมก่ อนฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนา
ความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ การใช้อุปกรณ์ในวิชาชีพ
Preparation for an internship, scopes and opportunities of occupations, the development
of knowledge, skills, attitudes, motivations, and attributes appropriate to the professions, the use of
tools in the professions.

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

32

มคอ.2
รหัสวิชา
15428102

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพภาษาไทย
Professional Experience in Thai
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: การเตรียมฝึกปฏิบัติการวิชาชีพภาษาไทย
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
การฝึกงานในหน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ องค์กรหรือภาคเอกชน การสัมมนาหลัง

น(ท–ป–อ)
5(450)

ฝึกปฏิบัติการ

วิชาชีพ
Taking an internship in government agencies, state enterprises, organization or private
sectors, the seminar after the internship.
90028001

การเตรียมสหกิจศึกษา
1(0-2-1)
Preparation of Cooperative Education
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
การเต รี ย ม ค วาม พ ร้ อ ม ก่ อ น ออกป ฏิ บั ติ งาน ใน ส ถาน ป ระกอบ การโด ย ให้ มี องค์ ค วาม รู้
เรื่ อ งหลั ก การแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ สหกิ จ ศึ ก ษา กระบวนการขั้ น ตอนของสหกิ จ ศึ ก ษา ระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ
สหกิจศึกษา การเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานและจริยธรรมในวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
Preparation for professional practice in an organization or a workplace with emphasis on
knowledge about the concept, process and steps, and relevant rules and regulations of cooperative
education. Promotion of professional skills and ethics in a specific area, knowledge about international
standard of occupational health and safety in a workplace.
90028002

สหกิจศึกษา
6(560)
Cooperative Education
วิ ช าที่ ต้ อ งส อบ ผ่ าน ก่ อ น : วิ ช าการเตรี ย ม ส ห กิ จ ศึ ก ษ าห รื อ นั ก ศึ ก ษ าต้ อ งเข้ าอ บ รม
การเตรียมสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
ก ารป ฏิ บั ติ งาน เต็ ม เวล าเส มื อ น เป็ น พ นั ก งาน ชั่ วค ร าว ณ ส ถ าน ป ระ ก อ บ ก าร ที่ เน้ น
การปฏิบัติงานด้านวิชาการและวิชาชีพอย่างเป็นระบบ และเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาต้องส่งรายงานวิชาการ
และนำเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อสถานประกอบการและสถานศึกษา
Performing full-time work as an employee/trainee at an organization or a workplace.
Focusing on academic and professional behavior in the workplace. Submitting an academic report of
their work and giving a presentation to the workplace and university.

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
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ผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐาน
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานและ
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
2. ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต แ ล ะ มี วิ นั ย
เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบ
และข้ อ บั ง คั บ ขององค์ ก รและ
สังคม
3. มี จิ ต สำนึ ก และพฤติ ก รรมที่ มี
คุ ณ ธรรมที่ ค ำนึ ง ถึ ง ประโยชน์
ส่ วน รวม แ ล ะ สั งค ม ม าก ก ว่ า
ประโยชน์ส่วนตน
4. ภู มิใจในภาษาไทย ความเป็ น
ไท ย แ ล ะ มี เจ ต ค ติ ที่ ดี ต่ อ
วัฒนธรรมไทย

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา
1. เน้ น การจั ดการเรีย นการสอน
แ บ บ child center โ ด ย เน้ น
ผู้ เรี ย นเป็ น ศู น ย์ ก ลางการเรีย นรู้
บรรยายและสอนด้วยการสื่อสาร
แ บ บ 2 ท า ง เปิ ด โอ ก า ส ให้
นั ก ศึ ก ษ าตั้ ง คำถามและตอบ
คำถาม หรือแสดงความคิดเห็นใน
โอกาสต่ า ง ๆ เน้ น การประชุ ม
กลุ่มย่อยเพื่อสร้างวินัย ความตรง
ต่อเวลา และความรับผิ ดชอบใน
ตนเอง สนั บ สนุ น ให้ แ สดงความ
คิดเห็นนำไปสู่กระบวนการมีส่วน
ร่วมตามหลักประชาธิปไตย
2. ให้ ค วามสำคั ญ ในการปฏิ บั ติ
ตามกฎระเบียบและข้อบังคับของ
มหาวิ ท ยาลั ย และสั ง คม เช่ น
การเข้ า เรี ย น การส่ ง งาน และ
การแต่งกาย เป็นต้น
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อคณะ
มหาวิทยาลัย ชุมชน และสังคม
4. บู ร ณาการปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรม
จริยธรรม การดำรงตนกับเนื้อหา
กิจกรรมในบทเรียน
5. เปิ ด โอกาสให้ ผู้ เ รี ย นเข้ า ถึ ง
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
6. ใช้กรณีศึกษาและการอภิปราย
เพื่อสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม

มคอ.2
กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้
1. ประเมิ น พฤติ ก รรมการเข้ า
เรี ย น ความมี วิ นั ย ตรงต่ อ เวลา
เสี ย ส ล ะ รั บ ผิ ด ช อ บ ก าร มี
ส่วนร่วม รับฟัง ความคิดเห็นผู้อื่น
และการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
ต า ม ข อ บ เข ต เนื้ อ ห า แ ล ะ
ระยะเวลาที่กำหนด
2. สั งเกตพฤติ ก รรมการเข้ าร่ ว ม
กิ จ กรรมต่ า ง ๆ เช่ น การเข้ า
ชั้นเรียน การส่งงาน
3. ประเมินพฤติกรรมผู้เรียนจาก
บุคคลที่หลากหลาย
4. นักศึกษาประเมินตนเอง และ
ให้ เพื่ อ น นั ก ศึ ก ษ า ป ร ะ เมิ น
พฤติกรรมในกลุ่ม

ด้านความรู้
1. มี ค วามรอบรู้ ใ นภ าษาและ 1. การบรรยายและอภิ ป รายใน 1. ใช้ข้อสอบวัดความรู้ทางทฤษฎี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
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ผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐาน
วัฒนธรรมไทย
2. มี ค วามรู้ ที่ เกิ ด จากการบู ร ณา
การความรู้ ใ นศาสตร์ ต่ า ง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
3. มี ค วามรู้ แ ละความสามารถ
พั ฒ นาความรู้ ด้ า นภ าษาและ
วัฒนธรรมไทยให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้น

ด้านทักษะทางปัญญา
1. สามารถคิดวิเคราะห์และ
ประเมินค่า
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ให้
เป็ น หลั ก ในการดำเนิ น ชี วิ ต และ
การประกอบอาชี พ ได้ อ ย่ างมี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา
ชั้นเรียน โดยใช้สื่อการสอนและใช้
แผนที่ความคิด สรุปเนื้อหา
2. กำห น ดให้ นั ก ศึ ก ษ าจั ด ท ำ
อนุทินการเรียน ทวนสอบความรู้
ความเข้าใจ
3. จั ด กิจ กรรมสร้างสถานการณ์
จ ำ ล อ ง เพื่ อ น ำ ค ว า ม รู้ ไ ป
บูรณาการกับศาสตร์แขนงต่าง ๆ
4. มอบหมายงานให้ ค้น คว้าและ
กิ จ กรรมฝึ ก ปฏิ บั ติ ทั้ งแบบกลุ่ ม
และเดี่ยว
5. ค้ น คว้ า วิ เคราะห์ แ ละเรี ย นรู้
จากกรณี ศึ ก ษา เพื่ อ นำความรู้
ทฤษฎีมาประยุกต์ใช้
6. ศึกษาดูงานนอกสถานที่
7. เรี ย นรู้ จ ากสถานการณ์ จ ริ ง
สถานที่จริง (ลงพื้นที่) แล้วนำผล
ม าอภิ ป ราย สรุ ป เพื่ อ ให้ เกิ ด
องค์ความรู้ในชั้นเรียน
8. ใช้ ก า ร สื บ ค้ น ข้ อ มู ล จ า ก
เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อสิ่งพิมพ์
ต่ า ง ๆ เพื่ อ การเรี ย นรู้ ในระดั บ
ท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ
9. การนำเสนอที่ผู้เรียนสนใจเพื่อ
การเรียนรู้ของกลุ่ม
1. เน้ น การสอนแบบ Problem
Base Learning (PBL) ที่ ใ ห้
ผู้ เรี ย น ได้ ฝึ ก ทั ก ษ ะ ก า ร คิ ด
วิเคราะห์ และการแก้ไขปัญหาทั้ง
ร ะ ดั บ บุ ค ค ล แ ล ะ ก ลุ่ ม ใ น

มคอ.2
กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้
ทั้งกลางภาคและปลายภาค
2. ประเมิ น ผลจากงานที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย และการนำเสนอ
หน้าชั้นเรียน
3. ประเมิ น ความรู้ ค วามเข้ า ใจ
เนื้อหาการเรียนโดยการสอบทาน
อนุทินการเรียน
4. ป ระเมิ น จากการเชื่ อ มโยง
องค์ความรู้สู่การปฏิบัติ
5. ประเมินผลจากพฤติกรรมการ
มีส่วนร่วมในการเรียน
6. ป ระเมิ น จาก รายงาน แล ะ
การศึกษาดูงาน
7. นักศึกษาประเมินตนเอง และ
ให้ เพื่ อ นนั กศึ ก ษาประเมิ น การมี
ส่ ว นร่ว มในกระบวนการกลุ่ ม ใน
การจัดทำรายงาน

1. การสอบวั ด ความสามารถใน
การคิดและการแก้ไขปัญหา โดย
ใช้ ก รณี ศึ ก ษา และกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์
2. ประเมินจากผลงานที่เกิ ดจาก
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ผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐาน
ประสิทธิผล

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา
สถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์
ในชี วิ ต ประจำวั น โดยใช้ วิ ธี ก าร
สอนที่ ห ลากห ลาย เช่ น การ
อภิปรายกลุ่ม การสะท้อนคิด การ
สัมมนา การจัดทำโครงการ การ
ใช้ เ กม โดยเน้ น กระบวนทาง
วิทยาศาสตร์
2. พัฒนาความสามารถในการคิด
รู้ จั ก การสร้ า งแผนที่ ค วามคิ ด
(Mind Mapping)

มคอ.2
กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้
การใช้ ก ระบวนการแก้ ไขปั ญ หา
การวิ เ คราะห์ แ ละวิ จ ารณ์ เช่ น
การอภิ ป รายกลุ่ ม การสั ม มนา
และการจัดทำโครงการ
3. ตรวจสอบความรู้ค วามเข้าใจ
ของนั ก ศึ ก ษาจากภาระงานที่
มอบหมาย
4. ความสามารถในการเชื่อมโยง
ความคิด การคิดอย่างเป็นระบบ
และมีเหตุผล
5.พิจารณาพฤติกรรมด้านต่าง ๆ
เช่น ความรับผิ ดชอบ การมีส่ ว น
ร่วม

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
1. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถ
ทำงานร่วมกับผู้อื่นและปรับตัว
เข้ากับวัฒนธรรมขององค์กรได้
เป็นอย่างดี
2. ส า ม า ร ถ ท ำ ง า น ที่ ได้ รั บ
มอบหมายให้ลุล่วง

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

1. กระบวนการจัดการเรียนการ
สอน มอบหมายการทำงานเป็ น
กลุ่ ม เป็ น ที ม และกำหนดหน้ าที่
ความรับผิดชอบให้ชัดเจน
2. จั ด กิ จ ก ร ร ม ส่ งเส ริ ม ด้ า น
การนำเสนอหรือการแสดงออกซึ่ง
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาตาม
สถานการณ์
3. สร้างทักษะการทำงานร่วมกัน
เพื่อความสามัคคีของกลุ่ม
4. จั ด การเรี ย นการสอนโดยใช้
กรณี ศึ ก ษา เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาได้
พั ฒ นาตนเองและรับ ผิ ด ชอบต่ อ
สังคม
5. พั ฒ นาการเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง

1. ประเมิ น ผลการนำเสนองาน
กลุ่ ม เป็ น ระยะเพื่ อ ติ ด ตามผล
ความก้าวหน้าของงาน
2. ประเมินการนำเสนอผลงานที่
เป็นผลสัมฤทธิ์ของงาน
3. จัดให้มีการประเมินตนเองและ
ให้เพื่อนนักศึกษาประเมินในการ
เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมห รื อ ผลการ
นำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย
4. สั ง เกตพฤติ ก รรมการทำงาน
กลุ่มและความรับผิดชอบในงานที่
ได้รับมอบหมาย
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ผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐาน

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา

มคอ.2
กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้

และความรั บ ผิ ด ชอบในงานที่
ได้รับมอบหมาย
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
1. สามารถใช้ภาษาไทยในการฟัง
การพูด การอ่าน การเขียน และ
ก า รส รุ ป ป ระ เด็ น ได้ อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพ
2. สามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
ได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์
3. ส า ม า ร ถ ใ ช้ เท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศในการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร
อย่างสร้างสรรค์
4. สามารถใช้เทคนิคพื้น ฐานทาง
คณิตศาสตร์และสถิติในการศึกษา
ค้นคว้าวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

1. เน้ น การจั ดการเรีย นการสอน
แ บ บ ใ ช้ กิ จ ก ร ร ม ( Active
Learning) ฝึ ก แก้ ปั ญ หา/โจทย์
ห รื อ ก ร ณี ศึ ก ษ า ที่ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจำวัน
2. ส่ งเสริมการวิเคราะห์ งานโดย
ใช้ หลักสถิติเป็นองค์ประกอบ
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสาร
ระหว่างบุคคลทั้งการพูด ฟั ง อ่าน
เขี ย นในกลุ่ ม ผู้ เ รี ย น ระห ว่ า ง
ผู้ เรี ย นและผู้ ส อน และบุ ค คลที่
เกี่ ย ว ข้ อ งใน ส ถ า น ก า ร ณ์ ที่
หลากหลาย เช่ น การนำเสนอ
อภิปราย การเขียนรายงาน
4. จัด ประสบการณ์ การเรีย นรู้ที่
ส่ งเสริม ให้ ผู้ เรียนได้เลื อกและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่ห ลากหลายรูปแบบ
และวิธีการ เช่น การส่งไปรษณีย์ อิเล็ กทรอนิกส์ การค้นคว้า กรณี
ตัวอย่าง
5. จัด ประสบการณ์ การเรีย นรู้ที่
ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ ผู้ เ รี ย น ไ ด้ ใ ช้
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใน ก า ร เลื อ ก
สารสนเทศและฝึกทักษะ
การนำเสนอข้อสนเทศด้วยวิธีการ

1. ตรวจสอบกระบวนการคิดของ
นั ก ศึ ก ษ า จ า ก กิ จ ก ร ร ม ที่
มอบหมาย
2. ทดสอบการวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้ ข้ อ สอบ การทำรายงาน และ
ก าร วิ เค ร าะ ห์ ข้ อ มู ล ผ ล ก า ร
ศึกษาวิจัย และการศึกษาอิสระ
3. ท ดสอบ ทั กษ ะการฟั งจาก
แบ บ ท ดสอบ ที่ สอดคล้ องกั บ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
4. ประเมิ น ผลงานตามกิ จ กรรม
การเรี ย นการสอนโดยใช้ แ บบ
สังเกต และแบบประเมินทักษะ

37

ผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐาน

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา

มคอ.2
กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้

ที่หลากหลาย
6. การใช้ แ ผนที่ ค วามคิ ด (Mind
Mapping) เพื่ อ เชื่ อ ม โย ง ก า ร
ดำเนิ น งาน แปลงแนวคิ ด สู่ ก าร
ปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอน

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชาเฉพาะ

1 2
กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ
15421112 ภาษาไทยสำหรับชาว

ต่างประเทศ

15421114 ลักษณะภาษาไทย
15421115 ภาษาศาสตร์

ภาษาไทย
15421206 ภาษากับวัฒนธรรม 

15421207 คติชนสร้างสรรค์
15422103 ศิลปะการใช้

ภาษาไทยเพื่อการนำเสนอ
15422121 ภาษาไทยเพือ่ การ
สื่อสารในสื่อใหม่
15422123 การพูดในที่

สาธารณะ
15422127 การเขียนเชิงวิชาการ
เพื่องานในองค์กร
15422130 การประพันธ์บท
ร้อยกรอง
15422131 การใช้ภาษาไทยใน

งานอาชีพ
15422132 การอ่านเชิงคิด
วิเคราะห์
15422133 การเขียนสร้างสรรค์
เชิงปฏิบัติการ
15424101 วรรณกรรมศึกษา
15429101 การวิจยั ด้าน
ภาษาไทย

15429103 การสัมมนาทาง
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ความรู้

3 4 1 2 3 1 2
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1

ทักษะการ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ทักษะ
ระหว่าง
ทาง
บุคคลและ
ปัญญา
ความ
รับผิดชอบ








































































































































3 4 1 2 3 1 2

1

2

ทักษะการ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4












คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชาเฉพาะ

1 2
ภาษาไทย
15520001 ภาษาอังกฤษ

เฉพาะกิจ
กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก
กลุ่มวิชาหลักภาษาไทยและภาษาศาสตร์
15421102 ระบบคำในภาษาไทย 
15421103 อรรถศาสตร์เบื้องต้น 
15421104 หลักการอ่านและ

เขียนคำไทย
15421106 ภาษาไทยถิ่น

15421107 ภาษาเขมรใน

ภาษาไทย

15421108 วัจนปฏิบัติศาสตร์
15421109 สัมพันธสารใน

ภาษาไทย
15421116 ภาษาไทยตามแนว
ภาษาศาสตร์สังคม
15421203 ภาษาต่างประเทศใน

ภาษาไทย
15421204 ภาษาบาลีสันสกฤต

ในภาษาไทย
15423101 พัฒนาการอักษรไทย 
กลุ่มวิชาการใช้ภาษาสำหรับสื่อสมัยใหม่
15422101 ภาษาเฉพาะกิจ

15422120 การใช้ภาษาไทยใน
สื่อมวลชน
15422120 ภาษาไทยเพือ่ การ
ประชาสัมพันธ์
15422122 ภาษาไทยเพือ่ การ
ท่องเที่ยว
15422124 การพูดแบบพิธีกร
และผู้ประกาศ
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ทักษะ
ความสัมพันธ์
ทักษะ
ระหว่าง
ทาง
บุคคลและ
ปัญญา
ความ
รับผิดชอบ

ความรู้



















































































































































































































































































คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชาเฉพาะ

1 2
15422125 การพูดเพื่อการ
ฝึกอบรม
15422126 การพูดสาระบันเทิง
15422128 การใช้ภาษาไทยใน
งานเลขานุการ
15422129 วาทนิพนธ์

3 4 1 2 3 1 2

1

2


















































































































ความรู้








15424103 เรื่องสั้นและนวนิยาย
15424104 วรรณกรรมเยาวชน
15424105 วรรณกรรมแปล
15424112 วรรณกรรมท้องถิ่น







กลุ่มวิชาวรรณคดีวิจักษ์
15424102 กวีนิพนธ์ไทย






















































































15424117 วรรณกรรมซีไรต์











15424118 วรรณกรรมวิจารณ์













15424201 วรรณกรรมปัจจุบัน
 
15424202 พัฒนาการของ


วรรณคดีไทย
15424203 วรรณกรรมเอกของ


ไทย

15424301 วรรณคดีนิราศ

กลุ่มวิชาภาษาและวรรณกรรมประยุกต์เพื่อสังคมและวัฒนธรรม
15421105 สำนวนไทย

 

15424106 วรรณคดีการละคร
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ทักษะการ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4



15422134 การเขียนสารคดีเชิง
ปฏิบัติ
15422135 การเขียนในสื่อ
สิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์
15422136 การนำเสนอสาร
ภาษาไทยด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
15422201 ภาษาไทยธุรกิจ

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ทักษะ
ระหว่าง
ทาง
บุคคลและ
ปัญญา
ความ
รับผิดชอบ






















































































































































คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชาเฉพาะ

1 2
15424109 วรรณกรรมกับสังคม
15424110 วรรณกรรมกับ

การบันเทิงไทย
15424113 วรรณกรรมไทยกับ
การท่องเที่ยว
15424204 วรรณคดี
ขนบประเพณีและศาสนา
15426101 ภูมิปัญญาใน
ภาษาไทย
15426103 การสื่อสารระหว่าง

วัฒนธรรม
15424114 วรรณกรรมคำสอน
ของไทย
15424115 อิทธิพลวรรณกรรม
ต่างประเทศต่อวรรณกรรมไทย
15424116 วรรณกรรมกับสื่อ
สมัยใหม่
กลุ่มวิชาฝึกปฏิบตั ิการวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา
15428101 การเตรียมฝึก
 
ปฏิบัติการวิชาชีพภาษาไทย
15428102 การฝึกปฏิบัติการ
วิชาชีพภาษาไทย
90028001 การเตรียมสหกิจ
ศึกษา
90028001 สหกิจศึกษา

ความรู้

3 4 1 2 3 1 2







































































































































































































































มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

2







1

ทักษะการ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4









ทักษะ
ความสัมพันธ์
ทักษะ
ระหว่าง
ทาง
บุคคลและ
ปัญญา
ความ
รับผิดชอบ









