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แบบในการเสนอขอปรับปรุงแกไขหลักสูตร
เพื่อเสนอมหาวิทยาลัย

การปรับปรุงแกไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวรรณคดี ฉบับ พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
_______________________________________________

1. หลักสูตรฉบับดังกลาวนี้ไดรับทราบ/รับรองการเปดสอนจากสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เม่ือวันท่ี 19
พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 และไดรับอนุมัติเปดสอนจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เม่ือวันท่ี 26 มีนาคม พ.ศ.
2555
2. สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดอนุมัติการปรับปรุงแกไขครั้งนี้แลว ในการประชุม ครั้งท่ี...........
เม่ือวนัท่ี ............. เดือน................ พ.ศ. ..........
3. หลักสูตรปรับปรุงแกไขนี้ เริ่มใชกับนิสิตรุนปการศึกษา 2560 ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1 เปนตนไป
4. เหตุผลในการปรับปรุงแกไข

4.1. เพ่ือใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศ

4.2. เพ่ือปรับปรุงรายวิชาใหมีความทันสมัยและกาวทันความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการดานมนุษยศาสตร
ในระดับสากล

4.3 เพ่ือพัฒนาบัณฑิตใหมีคุณลักษณะ ดังนี้
4.3.1 มีความสามารถในการคิดวิเคราะหและการสื่อสารในระดับสากล
4.3.2 มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในศาสตรดานภาษาและวรรณคดีท้ังเชิงวิชาการและการ

ประยุกตใชในเชิงวิชาชีพ
4.4 เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับผลการวิจัยหลักสูตรท่ีมีผูสําเร็จการศึกษาไดเขาศึกษาตอใน

ระดับท่ีสูงข้ึน และประกอบอาชีพท้ังในเชิงวิชาการและวิชาชีพท่ีหลากหลาย ดังนี้
4.4.1 นิสิตท้ังสาขาวิชาเอกวรรณคดีไทยและวรรณคดีอังกฤษประสงคท่ีจะใหปรับปรุงวิชาท่ี

เก่ียวของกับภาษาและทักษะการเขียนท้ังวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหเหมาะสมยิ่งข้ึน
4.4.2 นิสิตตองการรายวิชาท่ีสงเสริมทักษะการทํางานและการประกอบอาชีพในอนาคต เชน

วิชาการแปล การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในท่ีชุมนุมชน
4.4.3 ตามขอสรุปจากคําถามปลายเปด บัณฑิตเสนอวาหลักสูตรควรเพ่ิมรายวิชาท่ีสามารถนําไป

ประยุกตในการทํางานไดจริง เชน วิชาภาษาตางประเทศตาง ๆ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ วิชาทักษะ
ทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี และควรเพ่ิมรายวิชาท่ีไดฝกปฏิบัติใหมากข้ึน

4.4.4 ผูใชบัณฑิตเสนอวา บัณฑิตควรมีความรูพ้ืนฐานเรื่องการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรตาง ๆ
มากกวาโปรแกรมพ้ืนฐาน เชน Excel Word PowerPoint

4.4.5 ผูใชบัณฑิตเสนอแนะใหเพ่ิมการฝกงาน ฝกประสบการณ และเรียนรูโลกนอกรั้ว
มหาวิทยาลัย เชน การฝกทํางานกับหนวยงานตางๆ เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคสําหรับ
องคกร คือ ความขยัน ความอดทนและรับผิดชอบ
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5. สาระในการปรับปรุงแกไข
5.1 ปรับโครงสรางหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จาก 5 กลุมวิชาเปน 5 กลุมสาระ
5.2 ปดรายวิชา จํานวน 12 วิชา ดังนี้

01373112 การเขาใจบันเทิงคดี 3(3-0-6)
01373214 ภูมิหลังเพ่ือการศึกษาวรรณกรรมอาเซียน 3(3-0-6)
01373321 นวนิยายเอกของอังกฤษสมัยคริสตศตวรรษท่ี 18-19 3(3-0-6)
01373351 เรื่องสั้นเปรียบเทียบ 3(3-0-6)
01373422 วรรณคดีอังกฤษและอเมริกันสมัยคริสตศตวรรษท่ี 20 3(3-0-6)
01373423 วรรณคดีสัจนิยมและธรรมชาตินิยม 3(3-0-6)
01373442 วรรณคดีเอกของโลก 3(3-0-6)
01373443 วรรณกรรมอาเซียนคัดสรร 3(3-0-6)
01373444 อาเซียนในวรรณกรรมตะวันตก 3(3-0-6)
01373454 วรรณคดีชาติพันธุ 3(3-0-6)
01376332 วรรณคดีพุทธศาสนา 3(3-0-6)
01376341 วรรณกรรมคัดสรร 3(3-0-6)

5.3 ยกเลิกรายวิชา จํานวน 7 วิชา ดังนี้
01355202 การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องตน 3(3-0-6)
01355204 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษเบื้องตน 3(3-0-6)
01361131 การเขียนภาษาไทยเชิงปฏิบัติ 3(3-0-6)
01361231 การเขียนเพ่ือการสื่อสาร I 3(3-0-6)
01371111 การใชทรัพยากรหองสมุด 1(1-0-2)
01372212 ภาษาศาสตรเบื้องตน 3(3-0-6)
01372213 สรีรสัทศาสตร 3(3-0-6)

5.4 ปรับปรุงรายวิชา จํานวน 22 วิชา ดังนี้
01373112 การเขาใจบันเทิงคดี 3(3-0-6)
01373211 สมัยและกระแสทางวรรณคดีและศิลปะ 3(3-0-6)
01373213 การสะทอนความคิดเชิงวรรณศิลป 3(3-0-6)
01373323 วรรณกรรมรวมสมัย 3(3-0-6)
01373334 โลกของเด็กในวรรณคดีอังกฤษ 3(3-0-6)
01373341 วรรณคดีเอเชียตะวันออกเฉียงใตพากยอังกฤษ 3(3-0-6)
01373424 บทละคร การแสดง และการเมือง 3(3-0-6)
01373451 การวิจารณวรรณคดีอังกฤษเชิงปฏิบัติ 3(3-0-6)
01373452 วรรณคดีเปรียบเทียบ 3(3-0-6)
01373453 เพศสถานะและเพศวิถีในวรรณคดีอังกฤษ 3(3-0-6)
01373455 วรรณคดีกับวัฒนธรรมสกรีน 3(3-0-6)
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01376321 วรรณคดีสมัยสุโขทัยและสมัยอยุธยา 3(3-0-6)
01376322 วรรณคดีสมัยธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร 3(3-0-6)
01376333 วรรณกรรมสําหรับเด็กของไทย 3(3-0-6)
01376334 วรรณคดีการแสดงของไทย 3(3-0-6)
01376441 เพศสถานะและเพศวิถีในวรรณคดีไทย 3(3-0-6)
01376451 การวิจารณวรรณคดีไทยเชิงปฏิบัติ 3(3-0-6)
01376455 วรรณคดีไทยกับประวัติศาสตร 3(3-0-6)
01376456 วรรณคดีไทยเพ่ือการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 3(3-0-6)
01376457 วรรณคดีตางประเทศพากยไทย 3(3-0-6)
01376458 วรรณกรรมดัดแปลงเพ่ือการแสดง 3(3-0-6)
01376459 งานเขียนธรรมชาติและการเดินทางของไทย 3(3-0-6)

5.5 เพ่ิมรายวิชา จํานวน 5 วิชา ดังนี้
01361211 หลักภาษาไทย 3(3-0-6)
01361336 ทักษะการสื่อสารเชิงวิชาการ 3(3-0-6)
01372101 สัทศาสตรภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
01372411 ภาษาในบริบทสังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6)
01999111 ศาสตรแหงแผนดิน 2(2-0-4)

5.6 เปดรายวิชาใหม จํานวน 9 วิชา ดังนี้
01373335 วรรณคดีอังกฤษโดยประเภท 3(3-0-6)
01373342 ประพันธกรคัดสรร 3(3-0-6)
01373411 การแสดงออกเชิงวรรณศิลป 3(3-0-6)
01373422 ภาพยนตรวิจารณ 3(3-0-6)
01373456 วัฒนธรรมหนังสือและบรรณาธิการกิจศึกษา 3(3-0-6)
01373457 วรรณคดีกับการสรางสรรค 3(3-0-6)
01376348 ประพันธกรไทยคัดสรร 3(3-0-6)
01376432 วรรณคดีทองถ่ิน 3(3-0-6)
01376433 วรรณคดีไทยกับนัยทางการเมือง 3(3-0-6)
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5.7 ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรเดิมพ.ศ. 2555 หลักสูตรปรบัปรุงพ.ศ. 2560 สิ่งที่เปลีย่นแปลง

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 135 หนวยกิต จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 135 หนวยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต ยกเลกิโครงสรางหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเดมิ
1.1 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนวิชาบูรณาการหรือวิชาอืน่ๆ
ในกลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 6 หนวยกิต

1.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร 7 หนวยกิต
เรียนวิชาตอไปนี้ 1 หนวยกิต
01371111 การใชทรัพยากรหองสมุด 1(1-0-2) ยกเลิกรายวิชา
และเลอืกเรียนวิชาบูรณาการหรือวิชาอืน่ๆ
ในกลุมสังคมศาสตร 6 หนวยกิต

1.3 กลุมวิชามนุษยศาสตร 6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนวิชาบูรณาการหรือวิชาอืน่ๆ
ในกลุมมนุษยศาสตร 6 หนวยกิต

1.4 กลุมวิชาภาษา 9 หนวยกิต
01355xxx ภาษาอังกฤษ 9(--)

1.5 กลุมวิชาพลศึกษา 2 หนวยกิต
01175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1,1(0-2-1)

1.1 กลุมสาระอยูดีมีสุข                      ไมนอยกวา 6 หนวยกิต ปรับโครงสรางใหม
01175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1(0-2-1)
และใหเลือกเรียนไมนอยกวา 5 หนวยกิตจากรายวิชาในหมวดวชิา
ศึกษาทั่วไป กลุมสาระอยูดีมสีุข

1.2 กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ   ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนไมนอยกวา 3 หนวยกิตจากรายวิชาในหมวดวชิาศึกษา
ทั่วไป กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ

1.3 กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร 13 หนวยกิต
- วิชาภาษาไทย 3(- -)
- วิชาภาษาอังกฤษ 9(- -)
- วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร 1(- -)

1.4 กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไมนอยกวา 5 หนวยกิต
01999111 ศาสตรแหงแผนดนิ 2(2-0-4) เพ่ิมรายวิชา
และใหเลือกเรียนไมนอยกวา 3 หนวยกิตจากรายวิชาในหมวดวชิา
ศึกษาทั่วไป กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก

1.5 กลุมสาระสนุทรียศาสตร               ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนไมนอยกวา 3 หนวยกิตจากรายวิชาในหมวดวชิาศึกษา
ทั่วไป กลุมสาระสนุทรียศาสตร
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หลักสูตรเดิมพ.ศ. 2555 หลักสูตรปรบัปรุงพ.ศ. 2560 สิ่งที่เปลีย่นแปลง
2. หมวดวิชาเฉพาะ                      ไมนอยกวา 99 หนวยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ                     ไมนอยกวา 99 หนวยกิต

2.1 วิชาแกน 36 หนวยกิต 2.1 วิชาแกน 36 หนวยกิต
- ทักษะภาษา 18 หนวยกิต 2.1.1 ทักษะทางภาษา 18 หนวยกิต
- ภาษาอังกฤษ 12 หนวยกิต - ภาษาอังกฤษ 6 หนวยกิต

01355201 การอานภาษาอังกฤษเบ้ืองตน 3(3-0-6) 01355201 การอานภาษาอังกฤษเบ้ืองตน
01355202 การเขียนภาษาองักฤษเบ้ืองตน 3(3-0-6) ยกเลิกรายวิชา
01355203 โครงสรางภาษาอังกฤษเบ้ืองตน 3(3-0-6) 01355203 โครงสรางภาษาอังกฤษเบ้ืองตน
01355204 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษเบ้ืองตน 3(3-0-6) ยกเลิกรายวิชา

- ภาษาไทย 6 หนวยกิต - ภาษาไทย 6 หนวยกิต
01361131 การเขียนภาษาไทยเชิงปฏิบัติ 3(3-0-6) ยกเลิกรายวิชา
01361231 การเขียนเพ่ือการสือ่สาร I 3(3-0-6) ยกเลิกรายวิชา

01361211 หลักภาษาไทย 3(3-0-6) เพ่ิมรายวิชา
01361336 ทักษะการสื่อสารทางวิชาการ 3(3-0-6) เพ่ิมรายวิชา

- ภาษาศาสตร 6 หนวยกิต - ภาษาศาสตร 6 หนวยกิต
01372212 ภาษาศาสตรเบ้ืองตน 3(3-0-6) ยกเลิกรายวิชา
01372213 สรีรสทัศาสตร 3(3-0-6) ยกเลิกรายวิชา

01372101 สัทศาสตรภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) เพ่ิมรายวิชา
01372411 ภาษาในบริบทสังคมและวฒันธรรม 3(3-0-6) เพ่ิมรายวิชา

- วรรณคดี 12 หนวยกิต 2.1.2 วรรณคดี 18 หนวยกิต เพ่ิมหนวยกิต
01373111 การวจิักษณวรรณคดี 3(3-0-6) 01373111 การวจิักษณวรรณคดี 3(3-0-6)
01373211 สมัยและกระแสทางวรรณคดีและศิลปะ 3(3-0-6) 01373211 สมัยและกระแสทางวรรณคดแีละศิลปะ 3(3-0-6) ปรับปรุงรายวิชา

01373213 การสะทอนความคิดเชิงวรรณศิลป 3(3-0-6) ยายมาจากวิชาเฉพาะเลือกและปรับปรุง
รายวิชา

01373311 ทฤษฎีและแนวทางการวิจารณ
วรรณคดี

3(3-0-6) 01373311 ทฤษฎีและแนวทางการวิจารณ
วรรณคดี

3(3-0-6)

01373452 วรรณคดีเปรียบเทียบ 3(3-0-6) 01373452 วรรณคดีเปรียบเทียบ 3(3-0-6) ปรับปรุงรายวิชา
01373456 วัฒนธรรมหนงัสอืและบรรณาธกิารกจิ

ศึกษา
3(3-0-6) เปดรายวิชาใหม

2.2 วิชาเฉพาะบังคับ 24 หนวยกิต 2.2 วิชาเฉพาะบังคับ 24 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนกลุมวิชาใดกลุมวิชาหนึ่งตามสาขาวิชาเอกตอไปนี้ ใหเลือกเรียนสาขาวิชาเอกใดสาขาวิชาเอกหนึ่ง ดังตอไปนี้
กลุมวิชาวรรณคดีอังกฤษ สาขาวิชาเอกวรรณคดีอังกฤษ
01373212 ปกรณัมคลาสสิกและคัมภีรไบเบิล 3(3-0-6) 01373212 ปกรณัมคลาสสิกและคัมภีรไบเบิล 3(3-0-6)
01373221 วิวัฒนาการวรรณคดอีังกฤษ 3(3-0-6) 01373221 วิวัฒนาการวรรณคดอีังกฤษ 3(3-0-6)
01373222 วิวัฒนาการวรรณคดอีเมริกนั 3(3-0-6) 01373222 วิวัฒนาการวรรณคดอีเมริกนั 3(3-0-6)
01373331 บันเทิงคดี 3(3-0-6) 01373331 บันเทิงคดี 3(3-0-6)
01373332 กวีนิพนธ 3(3-0-6) 01373332 กวีนิพนธ 3(3-0-6)
01373333 การละคร 3(3-0-6) 01373333 การละคร 3(3-0-6)
01373441 งานของเชกสเปยร 3(3-0-6) 01373441 งานของเชกสเปยร 3(3-0-6)

01373451 การวิจารณวรรณคดีอังกฤษเชิง
ปฏิบัติ

3(3-0-6) 01373451 การวิจารณวรรณคดีอังกฤษเชิง
ปฏิบัติ

3(3-0-6) ปรับปรุงรายวิชา

กลุมวิชาวรรณคดีไทย สาขาวิชาเอกวรรณคดีไทย
01376211 พ้ืนฐานเพ่ือการศึกษาวรรณคดีไทย 3(3-0-6) 01376211 พ้ืนฐานเพ่ือการศึกษาวรรณคดีไทย 3(3-0-6)
01376212 ศัพทกวี 3(3-0-6) 01376212 ศัพทกวี 3(3-0-6)
01376221 วิวัฒนาการวรรณคดีไทย 3(3-0-6) 01376221 วิวัฒนาการวรรณคดีไทย 3(3-0-6)
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01376321 วรรณคดีสมัยสุโขทัยและสมัย

อยุธยา
3(3-0-6) 01376321 วรรณคดีสมัยสุโขทัยและสมัย

อยุธยา
3(3-0-6) ปรับปรุงรายวิชา

01376322 วรรณคดีสมัยธนบุรีและสมัย
รัตนโกสนิทร

3(3-0-6) 01376322 วรรณคดีสมัยธนบุรีและสมัย
รัตนโกสนิทร

3(3-0-6) ปรับปรุงรายวิชา

01376324 วรรณกรรมสมัยใหม 3 (3-0-6) 01376324 วรรณกรรมสมัยใหม 3(3-0-6)
01376411 คติชนวทิยา 3 (3-0-6) 01376411 คติชนวทิยา 3(3-0-6)
01376451 การวิจารณวรรณคดีไทยเชิงปฏิบัติ 3 (3-0-6) 01376451 การวจิารณวรรณคดีไทยเชิงปฏิบัติ 3(3-0-6) ปรับปรุงรายวิชา

2.3 วิชาเฉพาะเลือก                       ไมนอยกวา 39 หนวยกิต 2.3 วิชาเฉพาะเลือก                         ไมนอยกวา 39 หนวยกิต
2.3.1 วิชาเฉพาะเลือกในสาขา 24 หนวยกิต 2.3.1 วิชาเฉพาะเลือกในสาขา ไมนอยกวา 24 หนวยกิต

ใหเลือกกลุมวิชาตามสาขาวิชาเอก ใหเลือกเรียนรายวิชาตามสาขาวิชาเอกใดสาขาวิชาเอกหนึ่งที่สมัพันธ
กับวิชาเฉพาะบังคับ ดังตอไปนี้

กลุมวิชาวรรณคดีอังกฤษ สาขาวิชาเอกวรรณคดีอังกฤษ
01373213 การสะทอนความคิดเชิงวรรณศิลป 3(3-0-6) ยายไปเปนวิชาแกนและปรับปรุงรายวิชา
01373214 ภูมิหลังเพ่ือการศึกษาวรรณกรรม

อาเซียน
3(3-0-6) ปดรายวิชา

01373321 นวนิยายเอกของอังกฤษสมัย
คริสตศตวรรษที1่8-19

3(3-0-6) ปดรายวิชา

01373323 วรรณกรรมรวมสมัย 3(3-0-6) 01373323 วรรณกรรมรวมสมัย 3(3-0-6) ปรับปรุงรายวิชา
01373334 วรรณกรรมสําหรับเดก็นานาชาติ 3(3-0-6) 01373334 โลกของเดก็ในวรรณคดีองักฤษ 3(3-0-6) ปรับปรุงรายวิชา
01373341 อัตลักษณอาเซียนในวรรณกรรม 3(3-0-6) 01373341 วรรณคดีเอเชียตะวนัออกเฉียงใต

พากยอังกฤษ
3(3-0-6) ปรับปรุงรายวิชา

01373351 เรื่องสั้นเปรียบเทียบ ปดรายวิชา
01373335 วรรณคดีอังกฤษโดยประเภท 3(3-0-6) เปดรายวิชาใหม
01373342 ประพันธกรคัดสรร 3(3-0-6) เปดรายวิชาใหม
01373411 การแสดงออกเชิงวรรณศิลป 3(3-0-6) เปดรายวิชาใหม

01373421 วรรณคดีจินตนิยม 3(3-0-6) 01373421 วรรณคดีจินตนิยม 3(3-0-6)
01373422 วรรณคดีอังกฤษและอเมริกนั

สมัยคริสตศตวรรษที่ 20
3(3-0-6) ปดรายวิชา

01373423 วรรณคดีสัจนิยมและธรรมชาตินิยม 3(3-0-6) ปดรายวิชา
01373422 ภาพยนตรวจิารณ 3(3-0-6) เปดรายวิชาใหม

01373424 การละครสมัยใหม 3(3-0-6) 01373424 บทละคร การแสดง และการเมอืง 3(3-0-6) ปรับปรุงรายวิชา
01373442 วรรณคดีเอกของโลก 3(3-0-6) ปดรายวิชา
01373443 วรรณกรรมอาเซียนคัดสรร 3(3-0-6) ปดรายวิชา
01373444 อาเซียนในวรรณกรรมตะวนัตก 3(3-0-6) ปดรายวิชา
01373453 เพศสภาพและเพศวิถีในวรรณคดี 3(3-0-6) 01373453 เพศสถานะและเพศวิถีในวรรณคดี

อังกฤษ
3(3-0-6) ปรับปรุงรายวิชา

01373454 วรรณคดีชาติพันธุ 3(3-0-6) ปดรายวิชา
01373455 บันเทิงคดกีับภาพยนตร 3(3-0-6) 01373455 วรรณคดีกับวฒันธรรมสกรีน 3(3-0-6) ปรับปรุงรายวิชา

01373457 วรรณคดีกับการสรางสรรค 3(3-0-6) เปดรายวิชาใหม
01373490 สหกิจศึกษา 6 01373490 สหกิจศึกษา 6
01373496 เรื่องเฉพาะทางวรรณคดีอังกฤษ 1-3 01373496 เรื่องเฉพาะทางวรรณคดีอังกฤษ 1-3
01373497 สัมมนา 1 01373497 สัมมนา 1
01373498 ปญหาพิเศษ 1-2 01373498 ปญหาพิเศษ 1-2

กลุมวิชาวรรณคดีไทย สาขาวิชาเอกวรรณคดีไทย
01376332 วรรณคดีพุทธศาสนา 3(3-0-6) ปดรายวิชา
01376333 วรรณกรรมสําหรับเดก็ของไทย 3(3-0-6) 01376333 วรรณกรรมสําหรับเดก็ของไทย 3(3-0-6) ปรับปรุงรายวิชา
01376334 วรรณคดีการแสดง 3(3-0-6) 01376334 วรรณคดีการแสดงของไทย 3(3-0-6) ปรับปรุงรายวิชา
01376341 วรรณกรรมคัดสรร 3(3-0-6) ปดรายวิชา
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01376342 พระนิพนธเจาฟาธรรมธิเบศร 3(3-0-6) 01376342 พระนิพนธเจาฟาธรรมธิเบศร 3(3-0-6)
01376343 วรรณกรรมเจาพระยาพระคลัง (หน) 3(3-0-6) 01376343 วรรณกรรมเจาพระยาพระคลัง (หน) 3(3-0-6)
01376344 วรรณกรรมสนุทรภู 3(3-0-6) 01376344 วรรณกรรมสนุทรภู 3(3-0-6)
01376345 พระนิพนธสมเด็จพระมหาสมณ

เจา กรมพระปรมานุชติชิโนรส
3(3-0-6) 01376345 พระนิพนธสมเด็จพระมหาสมณเจา

กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
3(3-0-6)

01376346 พระนิพนธพระบาทสมเดจ็พระ
มงกุฎเกลาเจาอยูหัว

3(3-0-6) 01376346 พระนิพนธพระบาทสมเดจ็พระ
มงกุฎเกลาเจาอยูหัว

3(3-0-6)

01376347 พระนิพนธกรมหมื่นพิทยาลงกรณ 3(3-0-6) 01376347 พระนิพนธกรมหมื่นพิทยาลงกรณ 3(3-0-6)
01376348 ประพันธกรไทยคัดสรร 3(3-0-6) เปดรายวิชาใหม

01376352 สังคมและวัฒนธรรมไทยในวรรณคดี 3(3-0-6) 01376352 สังคมและวัฒนธรรมไทยในวรรณคดี 3(3-0-6)
01376431 วรรณกรรมแปลอาเซียนสมัยใหม 3(3-0-6) 01376431 วรรณกรรมแปลอาเซียนสมัยใหม 3(3-0-6)

01376432 วรรณคดีทองถิน่ 3(3-0-6) เปดรายวิชาใหม
01376433 วรรณคดีไทยกบันัยทางการเมอืง 3(3-0-6) เปดรายวิชาใหม

01376454 วรรณคดีกับสตรี 3(3-0-6) 01376441 เพศสถานะและเพศวิถีในวรรณคดี
ไทย

3(3-0-6) ปรับปรุงรายวิชา

01376452 งานเขียนที่มีผลตอพัฒนาการ
ภาษาไทย

3(3-0-6) 01376452 งานเขียนที่มีผลตอพัฒนาการ
ภาษาไทย

3(3-0-6)

01376453 วรรณคดีกับทัศนศิลป 3(3-0-6) 01376453 วรรณคดีกับทัศนศิลป 3(3-0-6)

01376455 วรรณคดีกับประวัติศาสตร 3(3-0-6) 01376455 วรรณคดีไทยกับประวัติศาสตร 3(3-0-6) ปรับปรุงรายวิชา
01376456 วรรณคดีเพ่ือการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม
3(3-0-6) 01376456 วรรณคดีไทยเพ่ือการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม
3(3-0-6) ปรับปรุงรายวิชา

01376457 วรรณกรรมไทยที่มาจาก
วรรณกรรมตางประเทศ

3(3-0-6) 01376457 วรรณคดีตางประเทศพากยไทย 3(3-0-6) ปรับปรุงรายวิชา

01376458 วรรณกรรมดัดแปลงเพ่ือการแสดง 3(3-0-6) 01376458 วรรณกรรมดัดแปลงเพ่ือการแสดง 3(3-0-6) ปรับปรุงรายวิชา
01376459 วรรณคดีกับสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 01376459 งานเขียนธรรมชาติและการเดินทาง

ของไทย
3(3-0-6) ปรับปรุงรายวิชา

01376490 สหกิจศึกษา 6 01376490 สหกิจศึกษา 6
01376496 เรื่องเฉพาะทางวรรณคดีไทย 1-3 01376496 เรื่องเฉพาะทางวรรณคดีไทย 1-3
01376497 สัมมนา 1 01376497 สัมมนา 1
01376498 ปญหาพิเศษ 1-2 01376498 ปญหาพิเศษ 1-2

2.3.2 วิชาเฉพาะเลือกนอกสาขา 15 หนวยกิต 2.3.2 วิชาเฉพาะเลือกนอกสาขาวิชาเอก ไมนอยกวา 15 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชานอกสาขาวิชาอกี ไมนอยกวา 15 หนวยกิต ใหเลือกเรียนรายวิชานอกสาขาวิชาเอกอีก ไมนอยกวา 15 หนวยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
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6. โครงสรางของหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแกไข เม่ือเปรียบเทียบกับโครงสรางเดิมและเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดังนี้

หมวดวิชา เกณฑกระทรวงศึกษาธิการ โครงสรางเดิม โครงสรางใหม
1. หมวดศึกษาทัว่ไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต ไมนอยกวา 30 หนวยกิต ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
2. หมวดวชิาเฉพาะ ไมนอยกวา 72 หนวยกิต ไมนอยกวา 99 หนวยกิต ไมนอยกวา 99 หนวยกิต
- วิชาแกน - 36 หนวยกิต 36 หนวยกิต

- วิชาเฉพาะบงัคับ - 24 หนวยกิต 24 หนวยกิต
- วิชาเฉพาะเลือก - ไมนอยกวา 39 หนวยกิต ไมนอยกวา 39 หนวยกิต

3. หมวดวชิาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต ไมนอยกวา 6 หนวยกิต ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
หนวยกิตรวม ไมนอยกวา 120 หนวยกิต ไมนอยกวา 135 หนวยกิต ไมนอยกวา 135 หนวยกิต

7. หลักสูตร
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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวรรณคดี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาเขตบางเขน คณะมนุษยศาสตร ภาควิชาวรรณคดี

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและช่ือหลักสูตร

รหัสหลักสูตร 25270021100081
ภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดี
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts Program in Literature

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา

ช่ือเต็มภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต (วรรณคดี)
ช่ือยอภาษาไทย ศศ.บ. (วรรณคดี)
ช่ือเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts (Literature)
ช่ือยอภาษาอังกฤษ B.A. (Literature)

3. วิชาเอก
สาขาวิชาเอกวรรณคดีอังกฤษ
สาขาวิชาเอกวรรณคดีไทย

4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 135 หนวยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบและประเภทของหลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป (ทางวิชาการ)

5.2 ภาษาท่ีใช
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

5.3 การรับเขาศึกษา
รับนิสิตไทยและนิสิตตางชาติ

5.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน
เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน

มคอ. 2
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5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 สถานภาพของหลักสูตร

- หลักสูตรปรับปรุง กําหนดเปดสอน เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
- ปรับปรุงจากหลักสูตร ชื่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดี
- เริ่มใชมาตั้งแตปการศึกษา 2527
- ปรับปรุงครั้งสุดทายเม่ือปการศึกษา 2555

6.2 การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
- ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี

2/2560 เม่ือวันท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2560 และครั้งท่ี 6/2560 เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 2560
- ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี

เม่ือวันท่ี เดือน พ.ศ.

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน
ป พ.ศ. 2562

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
1. บุคลากรทางการศึกษา
2. นักอักษรศาสตร นักจดหมายเหตุ
3. นักวิชาการ นักวิจัย
4. นักเขียน นักหนังสือพิมพ
5. บรรณาธิการ นักพิสูจนอักษร
6. นักแปล
7. เลขานุการ นักจัดการขอมูล อาทิ นักจัดการขอมูลเว็บไซต
8. นักจัดการวัฒนธรรม อาทิ ภัณฑารักษในพิพิธภัณฑหรือหอศิลป
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9. ช่ือ – นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

ลําดับ เลขประจาํตัวประชาชน ตําแหนงทางวชิาการ
(ระบุ ศ./รศ./ผศ./อ.)

ชื่อ-สกุล
(ระบุ นาย/นาง/นางสาว)

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
(ทุกระดับ)

สาขาวชิา (ทุกระดบั) สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน ป พ.ศ.

สาขาวชิาเอกวรรณคดีอังกฤษ
1. 3760500423286 อาจารย นายธงรบ ร่ืนบันเทิง ศศ.บ.

B.A.

M.A.

ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
English

English

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
University of IIIinois-Urbana,
Champaign, USA.
DePaul University, USA.

2538
2540

2543
2. 1120100105120 อาจารย นางสาวรัญวรัชญ พูลศรี อ.บ.

อ.ม.
อ.ด.

ภาษาไทย
วรรณคดีเปรียบเทียบ
วรรณคดีและวรรณคดี
เปรียบเทียบ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2551
2553
2557

3. 3101403465987 รองศาสตราจารย นางสาวสรณัฐ ไตลังคะ อ.บ.
อ.ม.
M.A.

อ.ด.

ภาษาไทย
ภาษาไทย
Comparative Literature

วรรณคดีและวรรณคดี
เปรียบเทียบ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
University of Washington,
USA.
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2522
2525
2531

2550

สาขาวชิาเอกวรรณคดีไทย
1. 3140100038259 อาจารย นางสาวกฤตยา ณ หนองคาย ศศ.บ.

อ.ม.
อ.ด.

วรรณคดีไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2540
2545
2556

2. 1200100139988 อาจารย นายรัตนพล ชื่นคา อ.บ.
อ.ม.

ภาษาไทย
ภาษาไทย

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2551
2554

3. 3179900014808 ผูชวยศาสตราจารย นางสาววัชราภรณ อาจหาญ อ.บ.
อ.ม.

อ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
อ.ม. (ภาษาไทย)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2530
2535
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10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน

เฉพาะในสถาบัน คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

การพัฒนาหลักสูตรและทิศทางการผลิตบัณฑิตในหลักสูตร สอดคลองกับสถานการณในปจจุบันท่ี
สําคัญคือ การกอตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเกิดข้ึนอยางเปนทางการใน พ.ศ. 2558 และพลวัตทางสังคม
วัฒนธรรมท่ีเกิดข้ึนท่ัวทุกมุมโลก ยังตองการทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพ มีความรอบรูทางภาษาและวัฒนธรรมท่ี
สามารถติดตอสื่อสารกับผูอ่ืนท้ังในระดับปจเจกบุคคลและชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ การปรับปรุงหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีนี้จึงสอดคลองกับทิศทางความเปลี่ยนแปลงดังกลาว ตลอดจนยุทธศาสตรการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทย นอกจากนี้ยังคํานึงถึงยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) ท่ีกลาววา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนสิ่งท่ีสําคัญ เพราะมนุษยเปน
ศูนยกลางของการพัฒนาท่ีจะนํามาสูความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืนของสังคม

โดยพ้ืนฐานความเปนเลิศทางวิชาการ การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้จึงสัมพันธกับยุทธศาสตรการวิจัย
ในขอท่ี 1 ในยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ ฉบับท่ี 9 (พ.ศ.2560-2564) คือ เรงสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายและสนองตอบตอประเด็นเรงดวนตามยุทธศาสตรและแผนพัฒนาประเทศ และภารกิจของหนวยงาน โดยรัฐ
ลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในกลยุทธท่ี 1 คือ การเรงสงเสริมและสนับสนุนให
หนวยงานและนักวิจัยผลิตผลงานวิจัย องคความรู นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจัยในรูปแบบสหวิทยาการและ
บูรณาการความรวมมือจากหลายหนวยงาน และกลยุทธท่ี 4 คือ การสงเสริมและสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนา
แบบสหสาขา เพ่ือใหไดนวัตกรรมท่ีสามารถเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้นบัณฑิตผูไดรับการฝกฝนดาน
ภาษา วรรณคดี และวัฒนธรรม ยอมมีความไดเปรียบในการทําความเขาใจปญหาของกลุมผูท่ีมีสถานะเปนรองใน
สังคม เนื่องจากถูกฝกฝนใหเขาใจและยอมรับความแตกตางของมนุษยท้ังในแงชนชั้น เพศ เชื้อชาติ อายุ และความ
ทุพพลภาพ ยิ่งไปกวานั้น บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาดานภาษา วรรณคดี และวัฒนธรรมยอมสามารถวางตนใหเปน
ศูนยกลางของการพัฒนาการเรียนรูดวยตนเองได อันเปนการพัฒนามนุษยท่ียั่งยืน การผลิตบัณฑิตในสาขาวิชา
วรรณคดี นอกจากจะฝกใหบัณฑิตรูจักตอยอดความรูดวยการแสวงหาความรูตลอดชีวิตแลว บริบทสังคม วัฒนธรรม
และการเมืองยังถือเปนวัตถุดิบชั้นดีในการสรางสรรคผลงานของบัณฑิตสาขาวิชาวรรณคดี ท่ีขยายอัตลักษณของ
ตนเองจากนักคิดใครครวญไปสูนักสรางสรรค ตามบริบทของ “creative turn” ท่ีเกิดข้ึนในวงการมนุษยศาสตรท่ัว
โลก ท่ีผลิตบัณฑิตเพ่ือปอนสู “อุตสาหกรรมสรางสรรค” หรือ “creative industry” ซึ่งเปนแกนสําคัญแกนหนึ่งใน
แนวนโยบายของนานาอารยประเทศท่ัวโลก

11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
มนุษยท่ัวโลกไดเชื่อมตอเขาดวยกันผานกระแสโลกาภิวัตนท่ีทําใหการสื่อสารสามารถขามพรมแดน

ทางกายภาพของประเทศตางๆ ท่ัวโลกได ผลท่ีตามมาจากกระแสดังกลาวคือ โครงสรางและรูปแบบความสัมพันธ
ระหวางมนุษยถูกปรับเปลี่ยนจนมีลักษณะท่ีหลากหลายมากข้ึน ในบริบทของประเทศไทยเอง การเขารวมประชาคม
อาเซียนใน พ.ศ.2558 ยังสงผลกระทบตออัตลักษณทางวัฒนธรรมของชาติ จากแตเดิมท่ีมุงแสวงหาและธํารงรักษา
ความเปนไทย ไปสูการใครครวญวาสิ่งใดคืออัตลักษณอาเซียน จากการใหความสําคัญแกสถานะของพลเมืองไปสู
การมุงเนนสถานะของพลเมืองโลก ประกอบกับโมเดล “ประเทศไทย 4.0” ท่ีรัฐบาลตองการขับเนนความไดเปรียบ
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ของประเทศไทย 2 ดาน คือ “ความหลากหลายเชิงชีวภาพ” และ “ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม” ใหเปน
“ความไดเปรียบในเชิงแขงขัน” โดยการเติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา ซึ่งผลงานของบัณฑิตสาขาวิชาวรรณคดี ท่ีขยายอัตลักษณของตนเองจากนักคิด
ใครครวญไปสูนักสรางสรรค ตามบริบทของ “creative turn” ท่ีเกิดข้ึนในวงการมนุษยศาสตรท่ัวโลก สอดคลองกับ
หนึ่งใน “5 กลุมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปาหมาย” คือกลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค วัฒนธรรม และบริการท่ีมี
มูลคาสูง (Creative, Culture & High Value Services) ดังความมุงหมายของรัฐบาลท่ีตองการใชพลังจาก
“ประชารัฐ” คือภาคเอกชน ภาคการเงิน การธนาคาร มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัย ตามความถนัดและจุดเดน
ของแตละองคกร และมีภาครัฐเปนตัวสนับสนุน มีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และมหาวิทยาลัยท่ีเนนการวิจัยใน
ภูมิภาคตางๆ เปนแกนนําในการทําวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ รวมกับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย
ตางประเทศ นอกจากนี้ การยกระดับเมืองใหเปน Smart City ในโมเดล “ประเทศไทย 4.0” ยังเปนจุดเริ่มตนของ
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ในการขับเคลื่อนไปสูการเปนประเทศท่ีม่ังค่ัง ม่ันคง และยั่งยืน อยางเปนรูปธรรม ท่ีมีการ
ผลักดันการปฏิรูปโครงสรางเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัยและการพัฒนา และการปฏิรูปการศึกษาไปพรอมๆกัน

ดวยเหตุนี้ อุดมการณของวงวิชาการมนุษยศาสตรคือ การสรางคนท่ีมีสติปญญาท่ีสามารถคิด
วิเคราะห มีความสามารถทางภาษาหลายภาษา เขาใจความหลากหลายของอัตลักษณทางวัฒนธรรมของพลเมือง
โลก จึงสอดคลองกับการพัฒนาประเทศตามโมเดล “ประเทศไทย 4.0” เรื่องความหลากหลายเชิงวัฒนธรรมและ
การเติมเต็มดวยวิทยาการและความคิดสรางสรรค หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวรรณคดีจึงไดพัฒนา
หลักสูตรเพ่ือรองรับความเปลี่ยนแปลงดังกลาว และเพ่ือสรางบัณฑิตท่ีเปนพลเมืองโลกท่ีมีคุณภาพ เรียนรู และ
เขาใจภูมิหลังทางวัฒนธรรมของตนเองและผูอ่ืนอันเปนการลดความขัดแยงแตกแยกท่ีอาจเกิดข้ึนจากความแตกตาง
ทางวัฒนธรรม นอกจากนั้น องคความรูท่ีถายทอดในหลักสูตรยังมีสวนในการยืนยันอัตลักษณทางวัฒนธรรมของ
ไทยในกระแสโลกาภิวัตน โดยสอนใหรูจักตนเองและเขาใจผูอ่ืน และนําไปสูการผลิตแรงงานท่ีมีความรู ความ
เชี่ยวชาญ และทักษะสูง ในการขับเคลื่อนไปสูการเปนประเทศท่ีม่ังค่ัง ม่ันคงและยั่งยืน อยางเปนรูปธรรม

12. ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน

12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณภายนอกท่ีเก่ียวของกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติและสถานการณทาง

สังคมวัฒนธรรมผลักดันใหการพัฒนาหลักสูตรสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม วัฒนธรรม ความสัมพันธ
ระหวางมนุษย ปรากฏการณโลกาภิวัตน การปรับปรุงหลักสูตรจึงคํานึงถึงหนาท่ีในการยืนยันอัตลักษณทางวัฒนธรรม
ของไทยท่ีจะเกิดจากการศึกษาวรรณคดีไทย และแนวทางใหมๆ ของการศึกษาท่ีสัมพันธกับพลวัตในโลกวิชาการ อันจะ
ทําใหบัณฑิตของหลักสูตรมีความพรอมท่ีจะทํางานในประชาคมอาเซียน หรือศึกษาตอในชั้นท่ีสูงข้ึนไปตอยอดจาก
แนวทางหลากหลายท่ีหลักสูตรวางรากฐานทางความคิดไวให อีกท้ังผลจากการวิจัยสถาบันอันเก่ียวกับความพึงพอใจ
ของผูใชบัณฑิตสงผลตอการพัฒนาหลักสูตรท่ีตองการผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถในการสื่อสาร มีความรูความเขาใจ
ทางภาษาและวัฒนธรรมไทย ภาษาและวัฒนธรรมตะวันตกรวมท้ังตองมีความรอบรูในศาสตรสาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกัน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ จนสามารถนําความรูดังกลาวไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานได
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12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
การพัฒนาหลักสูตรเก่ียวของกับพันธกิจของสถาบันในฐานะมหาวิทยาลัยวิจัย การสรางรายวิชา

เรียนโดยคํานึงถึงนโยบายและความตอเนื่องกับแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในระยะ 10 ป
(พ.ศ.2556-2565) และขอมูลการมองอนาคตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.2566 ในยุทธศาสตรที่ 4 คือ การ
อนุรักษ ฟ นฟู ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย เพื่อเชิดชูความเปนไทยและนําพาสู สากล ให
สอดคลองกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรคือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนมหาวิทยาลัยที่มีความ
เปนเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ มีผลงานเปนท่ียอมรับในมาตรฐานสากล เปนแกนนําในการระดมภูมิปญญา
เพ่ือพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนและใหมีอํานาจตอรองในประชาคมโลก โดยสอดคลองกับพันธกิจคือ การสรางคน
ที่มีปญญา รูเหตุผล อยูในคุณธรรมและมีจิตสํานึกเพ่ือสวนรวม และการสืบสาน ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม
และดํารงอัตลักษณ ของมหาวิทยาลัย กลยุทธในการอนุรักษ ฟนฟู ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย
เพื่อเชิดชูความเปนไทยและนําพาสูสากล ประกอบดวย กลยุทธที่ 1 การจัดโครงการสงเสริมการเผยแพรและ
ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมไทยใหแกนิสิต บุคลากร และประชาชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและการ
มีจิตใจที่ดีงามใหแกประชาชน นิสิต และบุคลากรมหาวิทยาลัย กลยุทธที่ 2 จัดโครงการสนับสนุนการเสนอ
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และเอกลักษณความเปนไทยสูเวทีสากล เพื่อเรงรัดการนําเสนอศิลปะ วัฒนธรรม
ไทย และเอกลักษณความเปนไทยในรูปแบบตางๆใหเปนท่ีรูจักและสามารถแสดงไดในเวทีสากล กลยุทธที่ 3 จัด
โครงการสรางเครือขายความรวมมือเพ่ือนําองคความรูดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาของไทยเพื่อ
การอนุรักษ ฟนฟู และเผยแพรสูชุมชนและสังคม ดวยการสรางเครือขายความรวมมือดานภูมิปญญาทองถิ่น
ศิลปะ วัฒนธรรม ระหวางหนวยงานทั้งภายในและภายนอก รวมถึงการจัดองคความรูที่เกี่ยวของกับภูมิปญญา
ดานการเกษตร วิถีความเปนอยูของคนไทยเพ่ือเผยแพรสูสังคมและชุมชน

13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน
13.1 หมวดวิชา/กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน

หมวดศึกษาท่ัวไป กลุมวิชาแกน
13.2 หมวดวิชา/กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน

01373102 วัฒนธรรมทัศนาการกับชีวิต
01373202 การตีความวรรณคดี
01373204 ตัวละครเดนในวรรณคดี
01376101 วรรณกรรมกับชีวิต
01376201 นิทานไทย
01376301 วรรณคดีกับการแสดงพ้ืนบานของไทย
01376401 วรรณกรรมไทยสมัยใหมสําหรับชาวตางประเทศ

13.3 การบริหารจัดการ
หลักสูตรมีการประชุมรวมกับผูสอนในภาควิชานั้นๆกอนเปดภาคการศึกษา รวมท้ังมีการประชุม

จัดตารางสอนรวมกันและมีผูประสานงานระหวางภาควิชา
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13.3.1 คณะกรรมการบริหารภาควิชาวรรณคดี
องคประกอบ

1. หัวหนาภาควิชาวรรณคดี ประธาน
2. รองหัวหนาภาควิชาวรรณคดี รองประธาน
3. นายฟาริส โยธาสมุทร กรรมการ
4. นางสาววัชราภรณ อาจหาญ กรรมการ
5. นางสาวสรณัฐ ไตลังคะ กรรมการ
6. นายรัตนพล ชื่นคา กรรมการ
7. นางสาวรัญวรัชญ พูลศรี กรรมการและเลขานุการ

ภารกิจ
1. กําหนดเปาหมาย แผนพัฒนา แผนกลยุทธ แผนงานและโครงการ ตามปรัชญา ปณิธาน วิสัย

ทัศน วัตถุประสงค พันธกิจและนโยบายของภาควิชาวรรณคดี อันเปนกรอบการดําเนินงานของภาควิชา
ใหสอดคลองกับระดับคณะและมหาวิทยาลัย โดยใชหลักการการบริหารความเสี่ยงและการจัดการความรู

2. ใหความเห็นชอบการปรับปรุง เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง แผนงานและโครงการ เพ่ือการ
ปฏิบัติงานท่ีทันตอเหตุการณ

3. กํากับดูแลใหคณะกรรมการชุดตางๆ ของภาควิชาวรรณคดีสามารถพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติภารกิจไดอยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ

4. กํากับดูแลการดําเนินงานตามแผนงาน โดยใชหลักการ PDCA
5. รายงานผลการปฏิบัติงานตอคณะมนุษยศาสตร

13.3.2 คณะกรรมการบริหารและพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีภาควิชาวรรณคดี
องคประกอบ

1. นายธงรบ รื่นบรรเทิง ประธาน
2. นางสาวกฤตยา ณ หนองคาย รองประธาน
3. นางสาวรัญวรัชญ พูลศรี กรรมการ
4. นางสาววัชราภรณ อาจหาญ กรรมการ
5. นางสาวสรณัฐ ไตลังคะ กรรมการ
6. นายรัตนพล ชื่นคา กรรมการและเลขานุการ

ภารกิจ
1. กํากับดูแลการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการ

ดําเนินการของรายวิชาระดับปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานการศึกษาของประเทศ
2. วางแผนการเปดรายวิชาระดับปริญญาตรีในแตละภาคการศึกษา
3. ใหความเห็นชอบแผนการสอนของรายวิชาตางๆ ในระดับปริญญาตรี
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4. ติดตามและประเมินผลการเรียนการสอนทุกรายวิชาในระดับปริญญาตรีและรวบรวมขอมูล
เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา

5. จัดทําทําเนียบผูทรงคุณวุฒิภายนอกเพ่ือเชิญเปนอาจารยพิเศษหรือวิทยากร
6. ใหคําปรึกษาดานการเรียนและการวางแผนการเรียนแกนิสิตปริญญาตรี
7. เสนอแผนงานปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีตามกรอบระยะเวลาท่ี

สกอ.กําหนด

13.3.3 คณะอนุกรรมการบริหารกลุมวิชาวรรณคดีอังกฤษ
องคประกอบ

1. นายธงรบ รื่นบรรเทิง ประธาน
2. นางสาวสรณัฐ ไตลังคะ รองประธาน
3. นางสาวรัญวรัชญ พูลศรี กรรมการและเลขานุการ

ภารกิจ
1. จัดทํารายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ

รายวิชาวรรณคดีอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานการศึกษาของประเทศ
2. วางแผนการเปดรายวิชาแตละภาคการศึกษาโดยใหสัมพันธกับแผนการจัดชั้นเรียนของนิสิต

และภาระงานของอาจารย
3. ใหความเห็นชอบแผนการสอนของรายวิชาวรรณคดีอังกฤษ และวรรณคดีภาษาตางประเทศ

อ่ืนๆ กอนท่ีอาจารยผูสอนจะแจงนิสิตและเผยแพรในฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส (website) ของภาควิชาฯ
4. ประสานงานกับผูแทนภาควิชาฯ ในคณะกรรมการฝายจัดตารางสอนของคณะเพ่ือกําหนด

ตารางสอนตามความเหมาะสม
5. ติดตามผลการประเมินการเรียนการสอนทุกรายวิชา
6. เสนอแผนงานปรับปรุงหลักสูตรในสวนของกลุมวิชาวรรณคดีอังกฤษ และวรรณคดีภาษาตาง

ประเทศอ่ืนๆ
7. จัดทําทําเนียบผูทรงคุณวุฒิภายนอกเพ่ือเชิญเปนอาจารยพิเศษหรือวิทยากร
8. รวบรวมและประเมินผลการดําเนินงานดานการเรียนการสอนของกลุมวิชาวรรณคดีอังกฤษ

และวรรณคดีภาษาตางประเทศอ่ืนๆ เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา

13.3.4 คณะอนุกรรมการบริหารกลุมวิชาวรรณคดีไทย
องคประกอบ

1. นางสาววัชราภรณ อาจหาญ ประธาน
2. นางสาวสรณัฐ ไตลังคะ รองประธาน
3. นางสาวกฤตยา ณ หนองคาย กรรมการ
4. นายรัตนพล ชื่นคา กรรมการ
5. นางสาวพรรณราย ชาญหิรัญ กรรมการและเลขานุการ
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ภารกิจ
1. จัดทํารายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ

รายวิชาวรรณคดีไทย ระดับปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานการศึกษาของประเทศ
2. วางแผนการเปดรายวิชาแตละภาคการศึกษาโดยใหสัมพันธกับแผนการจัดชั้นเรียนของนิสิต

และภาระงานของอาจารย
3. ใหความเห็นชอบแผนการสอนของรายวิชาวรรณคดีไทย กอนท่ีอาจารยผูสอนจะแจงนิสิตและ

เผยแพรในฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส (website) ของภาควิชาฯ
4. ประสานงานกับผูแทนภาควิชาฯ ในคณะกรรมการฝายจัดตารางสอนของคณะเพ่ือกําหนด

ตารางสอนตามความเหมาะสม
5. ติดตามผลการประเมินผลการเรียนการสอนทุกรายวิชา
6. เสนอแผนงานปรับปรุงหลักสูตรในสวนของกลุมวิชาวรรณคดีไทย
7. จัดทําทําเนียบผูทรงคุณวุฒิภายนอกเพ่ือเชิญเปนอาจารยพิเศษหรือวิทยากร
8. รวบรวมและประเมินผลการดําเนินงานดานการเรียนการสอนของกลุมวิชาวรรณคดีไทยเพ่ือ

การประกันคุณภาพการศึกษา

13.3.5 คณะกรรมการอาจารยท่ีปรึกษาและกิจการนิสิต ภาควิชาวรรณคดี
องคประกอบ

1. นายธงรบ รื่นบรรเทิง ประธาน
2. นางสาวกฤตยา ณ หนองคาย รองประธาน
3. นายฟาริส โยธาสมุทร กรรมการ
4. นายรัตนพล ชื่นคา กรรมการ
5. นางสาววัชราภรณ อาจหาญ กรรมการ
6. นางสาวรัญวรัชญ พูลศรี กรรมการและเลขานุการ

ภารกิจ
1. ใหคําปรึกษาแกนิสิตภาควิชาวรรณคดีในกรณีเรงดวน หรืออาจารยท่ีปรึกษาประจําตัวนิสิตไมอยู
2. วางแผนจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิตโดยประสานงานกับคณะกรรมการชุดตางๆ ของภาควิชา

เพ่ือใหมีการถายทอดความรูความเขาใจเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา เอกลักษณและอัตลักษณของ
คณะและมหาวิทยาลัยอยางเหมาะสม

3. ประสานงานกับคณะกรรมการกิจการนิสิตของคณะและมหาวิทยาลัยเพ่ือใหนิสิตไดรับทราบ
ขาวสารและกิจกรรมอันเปนประโยชน

4. ประสานงานกับหนวยงานภายนอกเพ่ือจัดหาแหลงทุนสนับสนุนการศึกษาหรือกิจกรรมของ
นิสิต ภาควิชาวรรณคดี

5. พิจารณากลั่นกรองเสนอชื่อนิสิตท่ีสมควรไดรับยกยอง รับรางวัลหรือทุนในวาระตางๆ
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6. ดูแลขอมูลโครงการกิจกรรมบัณฑิตยุคใหมของภาควิชาในฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสของกอง
กิจการนิสิต (http://newgrad.sa.ku.ac.th)

7. รวบรวมและเผยแพรขอมูลท่ีเปนการดําเนินงานดานกิจการนิสิตในฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ของภาควิชาหรือสื่ออ่ืนๆ แกนิสิต

8. รวบรวมและประเมินผลการดําเนินงานดานกิจการนิสิต เพ่ือการประกันคุณภาพ

13.3.6 คณะกรรมการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศ ภาควิชาวรรณคดี
องคประกอบ

1. นายรัตนพล ชื่นคา ประธาน
2. นางสาวกฤตยา ณ หนองคาย รองประธาน
3. นายฟาริส โยธาสมุทร กรรมการ
4. นางสาวรัญวรัชญ พูลศรี กรรมการ
5. นางสาววัชราภรณ อาจหาญ กรรมการ
6. นางสาวอัญชิษฐา เรืองฤทธิ์ กรรมการและเลขานุการ

ภารกิจ
1. ปรับปรุงและเพ่ิมเติมขอมูลในฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส (website) ของภาควิชาวรรณคดีให

ทันตอเหตุการณ
2. ปรับปรุงศักยภาพฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส (website) ของภาควิชาวรรณคดีใหเปนแหลง

เรียนรูแบบ E-learning ท่ีมีประสิทธิภาพสําหรับบุคลากร นิสิตและประชาชนท่ัวไป
4. ประสานงานกับคณะกรรมการ/องคกรดานสารสนเทศท้ังระดับคณะ ระดับมหาวิทยาลัย และ

ภายนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงขอมูลขาวสาร
5. รวบรวมและประเมินผลการดําเนินงาน ดานการพัฒนาขอมูลสารสนเทศของภาควิชา เพ่ือ

การประกันคุณภาพการศึกษา

13.3.7 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ภาควิชาวรรณคดี
องคประกอบ

1. นายรัตนพล ชื่นคา ประธาน
2. นางสาวกฤตยา ณ หนองคาย รองประธาน
3. นายธงรบ รื่นบรรเทิง กรรมการ
4. นายฟาริส โยธาสมุทร กรรมการ
5. นางสาววัชราภรณ อาจหาญ กรรมการ
6. นางสาวสรณัฐ ไตลังคะ กรรมการ
7. นางสาวรัญวรัชญ พูลศรี กรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวอัญชิษฐา เรืองฤทธิ์ กรรมการและผูชวยเลขานุการ
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ภารกิจ
1. กํากับดูแลใหการดําเนินงานของภาควิชาวรรณคดีเปนไปตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน วัตถุ

ประสงค พันธกิจ นโยบาย เปาหมาย แผนพัฒนา/แผนกลยุทธ แผนงานและโครงการท่ีภาควิชากําหนดไว
2. ใหคําแนะนําตอกรรมการภาควิชาเพ่ือปรับปรุง เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงแผนงานและโครงการ

โดยประสานงานกับคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะและมหาวิทยาลัย
3. ดําเนินการใหมีการเก็บรวบรวมหลักฐานการดําเนินงานของภาควิชาอยางสมํ่าเสมอ ตามดัชนี

ประเมินและเกณฑมาตรฐาน
4. วิเคราะห/ประเมินผลการดําเนินงาน เรียบเรียงและจัดพิมพเอกสารผลการประเมินตนเอง
5. เตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาตามกําหนด
6. จัดทําแผนพัฒนาและปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน

13.3.8 คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ ภาควิชาวรรณคดี
องคประกอบ

1. นางสาวสรณัฐ ไตลังคะ ประธาน
2. นางสาวกฤตยา ณ หนองคาย รองประธาน
3. นายธงรบ รื่นบรรเทิง กรรมการ
4. นายฟาริส โยธาสมุทร กรรมการ
5. นางสาวรัญวรัชญ พูลศรี กรรมการ
6. นายรัตนพล ชื่นคา กรรมการและเลขานุการ

ภารกิจ
1. วางแผนงานดานการวิจัยและการบริการวิชาการของภาควิชาเพ่ือเสนอโครงการวิจัย/บริการ

วิชาการในเชิงรุก เพ่ือสนับสนุนการกาวสูความเปนมหาวิทยาลัยวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2. ประสานงานกับหนวยงานอ่ืนท้ังในระดับคณะและมหาวิทยาลัย และองคการดานการวิจัยและ

บริการวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารท่ีทันตอเหตุการณ
3. รวบรวมและเผยแพรขอมูลท่ีเปนผลงานดานการวิจัยและบริการวิชาการของบุคลากรในเว็บ

ไซตของภาควิชาและสื่ออ่ืนๆ
4. รวบรวมและประเมินผลการดําเนินการดานการวิจัยและบริการวิชาการของภาควิชาเพ่ือการ

ประกันคุณภาพการศึกษา

13.3.9 คณะกรรมการทวนสอบภาควิชาวรรณคดี
องคประกอบ

1. หัวหนาภาควิชาวรรณคดี ท่ีปรึกษา
2. นางสาวสรณัฐ ไตลังคะ ประธาน
3. นายรัตนพล ชื่นคา รองประธาน
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4. นางสาวกฤตยา ณ หนองคาย กรรมการ
5. นางสาววัชราภรณ อาจหาญ กรรมการ
6. นายฟาริส โยธาสมุทร กรรมการ
7. นางสาวรัญวรัชญ พูลศรี กรรมการและเลขานุการ

ภารกิจ
1. กําหนดกระบวนการการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูระดับรายวิชา
2. กําหนดปฏิทินการดําเนนิงานการทวนสอบประจําภาคการศึกษา และกําหนดรายละเอียด

กิจกรรมและระยะเวลาท่ีตองดําเนินการของผูเก่ียวของกับการเรียนการสอน
3. กําหนดความรับผิดชอบและสิ่งท่ีอาจารยประจําวิชาตองเตรียมและแจงใหทราบเพ่ือการ

เตรียมพรอมรับการทวนสอบ ไดแก มคอ.3 มคอ.5 ประมวลการสอน ขอสอบ และคะแนน ผลการตรวจ
ผลงาน คะแนนผลการสอบ หรือคะแนนสวนอ่ืนๆ ท่ีกําหนดไวในเกณฑการประเมินผลการเรียนรูของ
รายวิชา พรอมหลักฐานท่ีมาของคะแนนแตละสวน

4. ดําเนินการทวนสอบตามกระบวนการหรือข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกําหนดไว
5. ดําเนินการทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน
6. จัดทํารายงานผลการทวนสอบประจําภาคการศึกษาตอคณะกรรมการบริหารภาควิชา

วรรณคดี
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร

1.1 ปรัชญา ภาควิชาวรรณคดีมีปรัชญามุงม่ันผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ เพียบพรอมดวยวิชาการ จริยธรรม
มีวิจารณญาณ ทันโลก มีความรับผิดชอบตอสังคม

1.2 ความสําคัญ หลักสูตรมีความสําคัญเนื่องจากเปนหลักสูตรเดียวท่ีศึกษาวรรณคดีอยางเขมขนซึ่งจะ
สงเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติและสากล สอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (2560-2564) ในยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู

1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
1.3.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูทางวิชาการท้ังรูกวางและรูรอบท้ังวัฒนธรรมไทย ตะวันตกและ

ตะวันออก มีสติปญญา รูจักใชเหตุผลวิเคราะหวิจารณ มีความคิดริเริ่ม มีความรับผิดชอบตอสังคม
1.3.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูทางวรรณคดี มีรสนิยมอันประณีต มีทักษะในการสื่อสารและ

มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือนําไปประกอบอาชีพและศึกษาตอในระดับสูงท้ังภายในและ
ภายนอกประเทศ

1.3.3 เพ่ือสงเสริมงานคนควาวิจัยเก่ียวกับภาษาและวรรณคดีใหลึกซึ้งและกวางขวางเพ่ือความกาวหนา
ทางวิชาการ

2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดี มีแผนพัฒนาปรับปรุงท่ีมีรายละเอียดของแผนการพัฒนา

ยุทธศาสตร และตัวบงชี้การพัฒนาปรับปรุง นับจากเปดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้

แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี
- ปรับปรุงหลักสูตรวรรณคดีใหมี
มาตรฐานตามท่ี สกอ. กําหนด

- พัฒนาและปรับปรุงโครงสราง
รายวิชาในหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิท่ีกําหนด
- ติดตามประเมินผลหลักสูตรอยาง
สมํ่าเสมอท้ังในรอบปการศึกษาและ
ตามรอบการปรับปรุงหลักสูตร
- พัฒนาหลักสูตรบนฐานของผล
การวิจัยสถาบัน
- เชิญผูทรงคุณวุฒมิาวิพากษหลัก
สูตรเม่ือครบกําหนดการปรับปรุง

หลักฐาน
- โครงการวิจัยหลักสูตรเม่ือครบ
กําหนดการปรับปรุง
- การสัมมนาผูทรงคุณวุฒิ
ตัวบงชี้
- มีโครงการปรับปรุงหลักสูตรเม่ือครบ
กําหนดการปรับปรุง 1 โครงการ
- มีการสัมมนาผูทรงคุณวุฒิมาวิพากษ
หลักสูตรเม่ือครบกําหนดการปรับปรุง
1 โครงการ
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แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี
- ปรับปรุงหลักสูตรตามความ
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมและสอดคลองกับ
ความตองการของสังคม

- พัฒนาและปรับปรุงรายวิชาใหมี
ความทันสมัยและกาวทันศาสตรใหม
- สรางเครือขายรวมกับหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชนเพ่ือวิเคราะห
ความตองการและแนวโนมความ
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม

หลักฐาน
- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร
- รายงานผลการประเมินความตองการ
ใชบัณฑิตของสถานประกอบการ
- รายงานผลการประเมินความพึงพอ
ใจความรู ความสามารถในการทํางาน
ของบัณฑิต
- โครงการวิจยัสถาบัน
ตัวบงชี้
- มีการปรับปรุงหลักสูตรตามผลท่ีได
จากการวิจัยสถาบัน

- พัฒนาบุคลากรดานการเรียนการ
สอน

- สงเสริมใหบุคลากรดานการเรียน
การสอนพัฒนาความรูดวยการวิจัย
ในสาขาวิชาวรรณคดีและศาสตรท่ี
เก่ียวของ

หลักฐาน
- โครงการวิจัยทางดานวรรณคด/ีหรือ
สาขาท่ีเก่ียวของของบุคลากรดานการ
เรียนการสอนท่ีสามารถนํามาใช
ประโยชนทางการเรียนการสอน และ
การบริการวิชาการ
ตัวบงชี้
- มีโครงการวิจัยดานวรรณคด/ีหรือ
ศาสตรท่ีเก่ียวของอยางนอยปละ 1
โครงการ
- มีการเผยแพรผลงานวิจัยดังกลาว
อยางนอย 1 รายการ
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร

1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ

เปนระบบทวิภาค

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดรูอน
ไมมี

1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี

2. การดําเนนิการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลา ในการดําเนนิการเรียนการสอน

วัน-เวลาราชการ
ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสคร

2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา
2.3.1 นิสิตแตละคนมีพ้ืนฐานทางวรรณคดีไทยและวรรณคดีอังกฤษไมเทากัน
2.3.2 นิสิตบางคนไมสามารถปรับตัวใหเขากับการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยได

2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.3
2.4.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดกิจกรรมเสริมสรางทักษะทางวรรณคดีไทยและวรรณคดี

อังกฤษ พรอมท้ังจัดการเรียนการสอนเพ่ิมเติมในรายวิชาท่ีมีปญหา
2.4.2 ภาควิชาฯจัดการปฐมนิเทศนิสิตใหมเพ่ือใหขอแนะนําในการเรียนและการปรับตัว

โดยเฉพาะในการศึกษาวรรณคดีไทยและวรรณคดีอังกฤษ

2.5 แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
ปการศึกษา ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 รวม จํานวนบัณฑิตท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษา

2560 60 - - - 60 คาดวาจะมีผูสําเร็จการศึกษาตลอดหลักสูตร
จํานวนปละ 60 คน เริ่มสําเร็จการศึกษาใน
ปการศึกษา 2564

2561 55 60 - - 115
2562 55 55 60 - 170
2563 55 55 55 60 225
2564 55 55 55 55 220
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2.6 งบประมาณตามแผน
ใชงบประมาณแผนดินของคณะมนุษยศาสตร และงบประมาณรายไดของภาควิชาวรรณคดี คณะ

มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดังนี้

2.6.1 งบประมาณรายรับ
หนวย: บาท

หมวดรายรับ ปงบประมาณ
2560

นิสิต 60 คน
2561

นิสิต 115 คน
2562

นิสิต 170 คน
2563

นิสิต 225 คน
2564

นิสิต 220 คน
รายไดคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย 1,548,000 2,967,000 4,386,000 6,579,000 5,676,000

รวม 1,548,000 2,967,000 4,386,000 5,805,000 5,676,000

2.6.2 งบประมาณรายจาย
หนวย: บาท

หมวดรายจาย ปงบประมาณ
2560 2561 2562 2563 2564

1. งบดําเนินการ 627,000 651,000 676,000 702,000 729,000
1.1 คาตอบแทน
1.2 คาใชสอย
1.3 คาวัสดุ
1.4 คาสาธารณูปโภค

627,000 651,000 676,000 702,000 729,000

2. งบอุดหนุน 109,000 109,000 109,000 109,000 109,000
2.1 คาใชจายอุดหนุนกิจกรรมนสิิต 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000
2.2 คาใชจายอุดหนนุเพื่อพฒันาบุคลากร 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
2.3 คาใชจายอุดหนุนสงเสริมการทําวิจัย 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000

3. งบรายจายอ่ืน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
คาใชจายรวม 746,000 770,000 795,000 821,000 848,000

2.6.3 คาใชจายตอหัวในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตร ปการศึกษาละ 25,800 บาท

2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียนและการศึกษาคนควาดวยตนเอง

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย
ตามขอบังคับมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตร ีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร

3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 135 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
- กลุมสาระอยูดีมีสุข ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
- กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
- กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร 13 หนวยกิต
- กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไมนอยกวา 5 หนวยกิต
- กลุมสาระสนุทรียศาสตร ไมนอยกวา 3 หนวยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 99 หนวยกิต
- วิชาแกน 36 หนวยกิต
- วิชาเฉพาะบังคับ 24 หนวยกิต
- วิชาเฉพาะเลือก ไมนอยกวา 39 หนวยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

3.1.3 รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต

1.1 กลุมสาระอยูดีมีสุข ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
01175XXX กิจกรรมพลศึกษา 1(0-2-1)

(Physical Education Activities)
และใหเลือกเรียนอีกไมนอยกวา 5 หนวยกิต จากรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทั่วไป กลุมสาระอยูดีมีสุข

1.2 กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระศาสตรแหง

ผูประกอบการ
1.3 กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร 13 หนวยกิต

- วิชาภาษาไทย 3 (- -)
- วิชาภาษาอังกฤษ 9 (- -)
- วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร 1 (- -)

1.4 กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไมนอยกวา 5 หนวยกิต
01999111 ศาสตรแหงแผนดนิ 2(2-0-4)

(Knowledge of the Land)
และใหเลือกเรียนอีกไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ

พลเมืองไทยและพลเมืองโลก
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1.5 กลุมสาระสุนทรียศาสตร ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ

สุนทรียศาสตร

2) หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 99 หนวยกิต
2.1 วิชาแกน 36 หนวยกิต

2.1.1 ทักษะทางภาษา 18 หนวยกิต

01355201 การอานภาษาอังกฤษเบื้องตน 3(3-0-6)
(Fundamental English Reading)

01355203 การอานภาษาอังกฤษเบื้องตน 3(3-0-6)
(Fundamental English Structure)

01361211 หลักภาษาไทย 3(3-0-6)
(Principles of Thai Language)

01361336 ทักษะการสื่อสารเชงิวิชาการ 3(3-0-6)
(Academic Communicative Skills)

01372101 สัทศาสตรภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
(English Phonetics)

01372411 ภาษาในบริบทสังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6)
(Language in Socio-Cultural Context)

2.1.2 วรรณคดี 18 หนวยกิต
01373111 การวิจักษณวรรณคดี 3(3-0-6)

(Literary Appreciation)
01373211** สมัยและกระแสทางวรรณคดีและศิลปะ 3(3-0-6)

(Periods and Movements in Literature and Art)
01373213** การสะทอนความคิดเชิงวรรณศิลป 3(3-0-6)

(Literary Reflection)
01373311 ทฤษฎีและแนวทางการวิจารณวรรณคดี 3(3-0-6)

(Theories and Approaches of Literary Criticism
01373452** วรรณคดีเปรียบเทียบ 3(3-0-6)

(Comparative Literature)
01373456* วัฒนธรรมหนังสือและบรรณาธกิารกิจศึกษา 3(3-0-6)

(Book Culture and Editorial Studies)

2.2 วิชาเฉพาะบังคับ 24 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนสาขาวิชาเอกใดสาขาวิชาเอกหนึ่ง ดังตอไปนี้

 สาขาวิชาเอกวรรณคดีอังกฤษ
01373212 ปกรณัมคลาสสิกและคัมภีรไบเบิล 3(3-0-6)

(Classical Mythology and the Bible)
01373221 วิวัฒนาการวรรณคดีอังกฤษ 3(3-0-6)

(Evolution of English Literature)
*รายวิชาเปดใหม
**รายวิชาปรับปรุง
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01373222 วิวัฒนาการวรรณคดีอเมริกัน 3(3-0-6)
(Evolution of American Literature)

01373331 บันเทิงคดี 3(3-0-6)
(Fiction)

01373332 กวีนิพนธ 3(3-0-6)
(Poetry)

01373333 การละคร 3(3-0-6)
(Drama)

01373441 งานของเชกสเปยร 3(3-0-6)
(Shakespeare’s Works)

01373451** การวิจารณวรรณคดีอังกฤษเชิงปฏิบัติ 3(3-0-6)
(Criticism of English Literature in Practice)

 สาขาวิชาเอกวรรณคดีไทย
01376211 พื้นฐานเพื่อการศึกษาวรรณคดีไทย 3(3-0-6)

(Background for the Study of Thai Literature)
01376212 ศัพทกวี 3(3-0-6)

(Poetic Diction)
01376221 วิวัฒนาการวรรณคดีไทย 3(3-0-6)

(Evolution of Thai Literature)
01376321** วรรณคดีสมัยสุโขทัยและสมัยอยุธยา 3(3-0-6)

(Literature of the Sukhothai and the Ayutthaya Periods)
01376322** วรรณคดีสมัยธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร 3(3-0-6)

(Literature of the Thonburi and the Rattanakosin Periods)
01376324 วรรณกรรมสมัยใหม 3(3-0-6)

(Modern Literary Works)
01376411 คติชนวิทยา 3(3-0-6)

(Folklore)
01376451** การวิจารณวรรณคดีไทยเชงิปฏิบัติ 3(3-0-6)

(Criticism of Thai Literature in Practice)

2.3 วิชาเฉพาะเลือก ไมนอยกวา 39 หนวยกิต
2.3.1 วิชาเฉพาะเลือกในสาขา ไมนอยกวา 24 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาตามสาขาวิชาเอกใดสาขาวชิาเอกหนึ่งที่สมัพันธกับวชิาเฉพาะบังคับ

ดังตอไปนี้
 สาขาวิชาเอกวรรณคดีอังกฤษ

**รายวิชาปรับปรุง
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01373323** วรรณกรรมรวมสมัย 3(3-0-6)
(Contemporary Literary Works)

01373334** โลกของเด็กในวรรณคดีอังกฤษ 3(3-0-6)
(Children’s World in English Literature)

01373335* วรรณคดีอังกฤษโดยประเภท 3(3-0-6)
(English Literary Genres)

01373341** วรรณคดีเอเชียตะวันออกเฉียงใตพากยอังกฤษ 3(3-0-6)
(Southeast Asian Literature in English)

01373342* ประพันธกรคัดสรร 3(3-0-6)
(Selected Authors)

01373411* การแสดงออกเชิงวรรณศิลป 3(3-0-6)
(Literary Expression)

01373421 วรรณคดีจินตนิยม 3(3-0-6)
(Romantic Literature)

01373422* ภาพยนตรวิจารณ 3(3-0-6)
(Film Criticism)

01373424** บทละคร การแสดง และการเมือง 3(3-0-6)
(Play, Performance, and Politics)

01373453** เพศสถานะและเพศวิถีในวรรณคดีอังกฤษ 3(3-0-6)
(Genders and Sexualities in English Literature)

01373455** วรรณคดีกับวัฒนธรรมสกรีน 3(3-0-6)
(Literature and Screen Culture)

01373457* วรรณคดีกับการสรางสรรค 3(3-0-6)
(Literature and Creativity)

01373490 สหกิจศึกษา 6
(Cooperative Education)

01373496 เร่ืองเฉพาะทางวรรณคดีอังกฤษ 1-3
(Selected Topics in English Literature)

01373497 สัมมนา 1
(Seminar)

01373498 ปญหาพิเศษ 1-2
(Special Problems)

*รายวิชาเปดใหม
**รายวิชาปรับปรุง
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 สาขาวิชาเอกวรรณคดีไทย

01376333** วรรณกรรมสําหรับเด็กของไทย 3(3-0-6)
(Thai Children’s Literature)

01376334** วรรณคดีการแสดงของไทย 3(3-0-6)
(Thai Literature of the Performing Arts)

01376342 พระนิพนธเจาฟาธรรมธิเบศร 3(3-0-6)
(Literary Works of Prince Thammathibet)

01376343 วรรณกรรมเจาพระยาพระคลัง (หน) 3(3-0-6)
(Literary Works of Chao Phraya Phra Khlang [Hon])

01376344 วรรณกรรมสุนทรภู 3(3-0-6)
(Literary Works of Sunthorn Phu)

01376345 พระนิพนธสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานชุิตชโินรส 3(3-0-6)
(Literary Works of the Supreme Patriarch Prince Paramanujitajinorasa)

01376346 พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 3(3-0-6)
(Literary Works of King Rama VI)

01376347 พระนิพนธกรมหมื่นพิทยาลงกรณ 3(3-0-6)
(Literary Works of Prince Bidyalongkorn)

01376348* ประพันธกรไทยคัดสรร 3(3-0-6)
(Selected Thai Authors)

01376352 สังคมและวฒันธรรมไทยในวรรณคดี 3(3-0-6)
(Thai Society and Culture in Literature)

01376431 วรรณกรรมแปลอาเซียนสมัยใหม 3(3-0-6)
(Modern ASEAN Literary Works in Translation)

01376432* วรรณคดีทองถ่ิน 3(3-0-6)
(Local Literature)

01376433* วรรณคดีไทยกับนัยทางการเมือง 3(3-0-6)
(Thai Literature and Political Implication)

01376441** เพศสถานะและเพศวิถีในวรรณคดีไทย 3(3-0-6)
(Genders and Sexualities in Thai Literature)

01376452 งานเขียนที่มผีลตอพฒันาการภาษาไทย 3(3-0-6)
(Works Affecting Thai Language Development)

*รายวิชาเปดใหม
**รายวิชาปรับปรุง
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01376453 วรรณคดีกับทัศนศิลป 3(3-0-6)
(Literature and Visual Arts)

01376455** วรรณคดีไทยกับประวัติศาสตร 3(3-0-6)
(Thai Literature and History)

01376456** วรรณคดีไทยเพื่อการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 3(3-0-6)
(Thai Literature for Cultural Tourism)

01376457** วรรณคดีตางประเทศพากยไทย 3(3-0-6)
(Thai Editions of Foreign Literary Works)

01376458** วรรณกรรมดัดแปลงเพื่อการแสดง 3(3-0-6)
(Literary Works Adapted to the Performing Arts)

01376459** งานเขียนธรรมชาติและการเดินทางของไทย 3(3-0-6)
(Thai Nature and Travel Writing)

01376490 สหกิจศึกษา 6
(Cooperative Education)

01376496 เร่ืองเฉพาะทางวรรณคดีไทย 1-3
(Selected Topics in Thai Literature)

01376497 สัมมนา 1
(Seminar)

01376498 ปญหาพิเศษ 1-2
(Special Problems)

2.3.2 วิชาเฉพาะเลือกนอกสาขาวิชาเอก ไมนอยกวา 15 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชานอกสาขาวิชาเอกอีกไมนอยกวา 15 หนวยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

**รายวิชาปรับปรุง
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ความหมายของเลขรหัสประจําวิชา
ความหมายของเลขรหัสประจําวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวรรณคดี ประกอบดวยเลข 8 หลัก

มีความหมายดังนี้

เลขลําดับท่ี 1-2 (01) หมายถึง วิทยาเขตบางเขน
เลขลําดับท่ี 3-5 (373) หมายถึง สาขาวิชาเอกวรรณคดีอังกฤษ
เลขลําดับท่ี 3-5 (376) หมายถึง สาขาวิชาเอกวรรณคดีไทย
เลขลําดับท่ี 6 หมายถึง ระดับชั้นป
เลขลําดับท่ี 7 มีความหมายดังตอไปนี้

0 หมายถึง กลุมวิชาสําหรับนิสิตนอกสาขา
1 หมายถึง กลุมวิชาวรรณคดีพ้ืนฐานหรือทฤษฎี
2 หมายถึง กลุมวิชาวรรณคดีสมัยตางๆ
3 หมายถึง กลุมวิชาวรรณคดีเฉพาะประเภท
4 หมายถึง กลุมวรรณคดีเฉพาะเรื่องหรือบุคคล
5 หมายถึง กลุมวิชาวรรณคดีประยุกต
9 หมายถึง กลุมวิชาเรื่องเฉพาะทาง สัมมนา ปญหาพิเศษ และสหกิจศึกษา

เลขลําดับท่ี 8 หมายถึง ลําดับวิชาในแตละกลุม
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3.1.4 ตัวอยางแผนการศึกษา

สาขาวิชาเอกวรรณคดีอังกฤษ (แผนไมเลือกเรียนสหกิจศึกษา)
ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.การศึกษาดวยตนเอง)

01372101 สัทศาสตรภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
01373111 การวิจักษณวรรณคดี 3(3-0-6)
01999111 ศาสตรแหงแผนดิน 2(2-0-4)

วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระอยูดีมีสุข
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร (ภาษาไทย)

3( - - )
3( - - )

ภาษาอังกฤษ 3( - - )
รวม 17( - - )

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.การศึกษาดวยตนเอง)

01175XXX กิจกรรมพลศึกษา 1(1-0-2)
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระอยูดีมีสุข 3( - - )
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ 3( - - )
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 3( - - )
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระสุนทรียศาสตร 3( - - )
ภาษาอังกฤษ 3( - - )
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร

(สารสนเทศ/คอมพิวเตอร) 1( - - )
รวม 17( - - )
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ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.การศึกษาดวยตนเอง)

01355201 การอานภาษาอังกฤษเบื้องตน 3(3-0-6)
01355203 โครงสรางภาษาอังกฤษเบื้องตน 3(3-0-6)
01373211 สมัยและกระแสทางวรรณคดีและศิลปะ 3(3-0-6)
01373222 วิวัฒนาการวรรณคดีอเมริกัน 3(3-0-6)

วิชาเฉพาะเลือกนอกสาขา 3( - - )
รวม 15( - - )

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.การศึกษาดวยตนเอง)

01361211 หลักภาษาไทย 3(3-0-6)
01373212 ปกรณัมคลาสสิกและคัมภีรไบเบิล 3(3-0-6)
01373213 การสะทอนความคิดเชิงวรรณศิลป 3(3-0-6)
01373221 วิวัฒนาการวรรณคดีอังกฤษ 3(3-0-6)

ภาษาอังกฤษ 3( - - )
วิชาเฉพาะเลือกนอกสาขา 3( - - )

รวม 18( - - )
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ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.การศึกษาดวยตนเอง)

01373331 บันเทิงคดี 3(3-0-6)
01373332 กวีนิพนธ 3(3-0-6)

วิชาเฉพาะเลือกในสาขา 6( - - )
วิชาเฉพาะเลือกนอกสาขา 3( - - )
วิชาเลือกเสรี 3( - - )

รวม 18( - - )

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.การศึกษาดวยตนเอง)

01361336 ทักษะการสื่อสารเชิงวิชาการ 3(3-0-6)
01373311 ทฤษฎีและแนวทางการวิจารณวรรณคดี 3(3-0-6)
01373333 การละคร 3(3-0-6)

วิชาเฉพาะเลือกในสาขา 3( - - )
วิชาเฉพาะเลือกนอกสาขา 3( - - )
วิชาเลือกเสรี 3( - - )

รวม 18( - - )
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ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.การศึกษาดวยตนเอง)

01372411 ภาษาในบริบทสังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6)
01373441 งานของเชกสเปยร 3(3-0-6)
01373451 การวิจารณวรรณคดีอังกฤษเชิงปฏิบัติ 3(3-0-6)

วิชาเฉพาะเลือกในสาขา 6( - - )
วิชาเฉพาะเลือกนอกสาขา 3( - - )

รวม 18( - - )

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.การศึกษาดวยตนเอง)

01373452 วรรณคดีเปรียบเทียบ 3(3-0-6)
01373456 วัฒนธรรมหนังสือและบรรณาธิการกิจศึกษา 3(3-0-6)

วิชาเฉพาะเลือกในสาขา 9( - - )
รวม 15( - - )
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สาขาวิชาเอกวรรณคดีไทย (แผนไมเลือกเรียนสหกิจศึกษา)
ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.การศึกษาดวยตนเอง)

01372101 สัทศาสตรภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
01373111 การวิจักษณวรรณคดี 3(3-0-6)
01999111 ศาสตรแหงแผนดิน 2(2-0-4)

วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระอยูดีมีสุข
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร (ภาษาไทย)

3( - - )
3( - - )

ภาษาอังกฤษ 3( - - )
รวม 17( - - )

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.การศึกษาดวยตนเอง)

01175XXX กิจกรรมพลศึกษา 1(1-0-2)
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระอยูดีมีสุข 3( - - )
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ 3( - - )
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 3( - - )
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระสุนทรียศาสตร 3( - - )
ภาษาอังกฤษ 3( - - )
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร

(สารสนเทศ/คอมพิวเตอร) 1( - - )
รวม 17( - - )
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ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.การศึกษาดวยตนเอง)

01361211 หลักภาษาไทย 3(3-0-6)
01373213 การสะทอนความคิดเชิงวรรณศิลป 3(3-0-6)
01376211 พ้ืนฐานเพ่ือการศึกษาวรรณคดีไทย 3(3-0-6)

ภาษาอังกฤษ 3( - - )
วิชาเฉพาะเลือกนอกสาขา 3( - - )

รวม 15( - - )

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.การศึกษาดวยตนเอง)

01355201 การอานภาษาอังกฤษเบื้องตน 3(3-0-6)
01355203 โครงสรางภาษาอังกฤษเบื้องตน 3(3-0-6)
01373211 สมัยและกระแสทางวรรณคดีและศิลปะ 3(3-0-6)
01376212 ศัพทกวี 3(3-0-6)
01376221 วิวัฒนาการวรรณคดีไทย 3(3-0-6)

วิชาเฉพาะเลือกนอกสาขา 3( - - )
รวม 18( - - )
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ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.การศึกษาดวยตนเอง)

01376321 วรรณคดีสมัยสุโขทัยและสมัยอยุธยา 3(3-0-6)
วิชาเฉพาะเลือกในสาขา 6( - - )
วิชาเฉพาะเลือกนอกสาขา 6( - - )

รวม 15( - - )

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.การศึกษาดวยตนเอง)

01361336 ทักษะการสื่อสารเชิงวิชาการ 3(3-0-6)
01373311 ทฤษฎีและแนวทางการวิจารณวรรณคดี 3(3-0-6)
01376322 วรรณคดีสมัยธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร 3(3-0-6)
01376324 วรรณกรรมสมัยใหม 3(3-0-6)

วิชาเฉพาะเลือกในสาขา 3( - - )
วิชาเฉพาะเลือกนอกสาขา 3( - - )

รวม 18( - - )
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ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.การศึกษาดวยตนเอง)

01372411 ภาษาในบริบทสังคมและวฒันธรรม 3(3-0-6)
01376411 คติชนวิทยา 3(3-0-6)
01376451 การวิจารณวรรณคดีไทยเชิงปฏิบัติ 3(3-0-6)

วิชาเฉพาะเลือกในสาขา 9( - - )
รวม 18( - - )

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.การศึกษาดวยตนเอง)

01373452 วรรณคดีเปรียบเทียบ 3(3-0-6)
01373456 วัฒนธรรมหนังสือและบรรณาธิการกิจศึกษา 3(3-0-6)

วิชาเฉพาะเลือกในสาขา
วิชาเลือกเสรี

6( - - )
6( - - )

รวม 18( - - )
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สาขาวิชาเอกวรรณคดีอังกฤษ (แผนเลือกเรียนสหกิจศึกษา)
ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.การศึกษาดวยตนเอง)

01372101 สัทศาสตรภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
01373111 การวิจักษณวรรณคดี 3(3-0-6)
01999111 ศาสตรแหงแผนดิน 2(2-0-4)

วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระอยูดีมีสุข
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร (ภาษาไทย)

3( - - )
3( - - )

ภาษาอังกฤษ 3( - - )
รวม 17( - - )

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.การศึกษาดวยตนเอง)

01175XXX กิจกรรมพลศึกษา 1(1-0-2)
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระอยูดีมีสุข 3( - - )
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ 3( - - )
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 3( - - )
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระสุนทรียศาสตร 3( - - )
ภาษาอังกฤษ 3( - - )
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร

(สารสนเทศ/คอมพิวเตอร) 1( - - )
รวม 17( - - )
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ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.การศึกษาดวยตนเอง)

01361211 หลักภาษาไทย 3(3-0-6)
01373212 ปกรณัมคลาสสิกและคัมภีรไบเบิล 3(3-0-6)
01373213 การสะทอนความคิดเชิงวรรณศิลป 3(3-0-6)
01373221 วิวัฒนาการวรรณคดีอังกฤษ 3(3-0-6)

ภาษาอังกฤษ 3( - - )
วิชาเฉพาะเลือกนอกสาขา 3( - - )

รวม 18( - - )

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.การศึกษาดวยตนเอง)

01355201 การอานภาษาอังกฤษเบื้องตน 3(3-0-6)
01355203 โครงสรางภาษาอังกฤษเบื้องตน 3(3-0-6)
01373211 สมัยและกระแสทางวรรณคดีและศิลปะ 3(3-0-6)
01373222 วิวัฒนาการวรรณคดีอเมริกัน 3(3-0-6)

วิชาเฉพาะเลือกนอกสาขา 6( - - )
รวม 18( - - )
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ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหนวยกติ (บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.การศึกษาดวยตนเอง)

01373331 บันเทิงคดี 3(3-0-6)
01373332 กวีนิพนธ 3(3-0-6)

วิชาเฉพาะเลือกในสาขา 9( - - )
วิชาเฉพาะเลือกนอกสาขา 6( - - )

รวม 21(- -)

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.การศึกษาดวยตนเอง)

01361336 ทักษะการสื่อสารเชิงวิชาการ 3(3-0-6)
01373311 ทฤษฎีและแนวทางการวิจารณวรรณคดี 3(3-0-6)
01373333 การละคร 3(3-0-6)

วิชาเฉพาะเลือกในสาขา 6( - - )
วิชาเลือกเสรี 3( - - )

รวม 18(- -)
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ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.การศึกษาดวยตนเอง)

01372411 ภาษาในบริบทสังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6)
01373441 งานของเชกสเปยร 3(3-0-6)
01373451 การวิจารณวรรณคดีอังกฤษเชิงปฏิบัติ 3(3-0-6)
01373452 วรรณคดีเปรียบเทียบ 3(3-0-6)
01373456 วัฒนธรรมหนังสือและบรรณาธิการกิจศึกษา 3(3-0-6)

วิชาเฉพาะเลือกในสาขา 3( - - )
วิชาเลือกเสรี 3( - - )

รวม 21( - - )

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.การศึกษาดวยตนเอง)

01373490 สหกิจศึกษา 6
รวม 6
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สาขาวิชาเอกวรรณคดีไทย (แผนเลือกเรียนสหกิจศึกษา)
ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.การศึกษาดวยตนเอง)

01372101 สัทศาสตรภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
01373111 การวิจักษณวรรณคดี 3(3-0-6)
01999111 ศาสตรแหงแผนดิน 2(2-0-4)

วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระอยูดีมีสุข
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร (ภาษาไทย)

3( - - )
3( - - )

ภาษาอังกฤษ 3( - - )
รวม 17( - - )

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.การศึกษาดวยตนเอง)

01175XXX กิจกรรมพลศึกษา 1(1-0-2)
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระอยูดีมีสุข 3( - - )
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ 3( - - )
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 3( - - )
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระสุนทรียศาสตร 3( - - )
ภาษาอังกฤษ 3( - - )
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร

(สารสนเทศ/คอมพิวเตอร) 1( - - )
รวม 17( - - )
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ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.การศึกษาดวยตนเอง)

01361211 หลักภาษาไทย 3(3-0-6)
01373213 การสะทอนความคิดเชิงวรรณศิลป 3(3-0-6)
01376211 พ้ืนฐานเพ่ือการศึกษาวรรณคดีไทย 3(3-0-6)

ภาษาอังกฤษ 3( - - )
วิชาเฉพาะเลือกนอกสาขา 6( - - )

รวม 18( - - )

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.การศึกษาดวยตนเอง)

01355201 การอานภาษาอังกฤษเบื้องตน 3(3-0-6)
01355203 โครงสรางภาษาอังกฤษเบื้องตน 3(3-0-6)
01373211 สมัยและกระแสทางวรรณคดีและศิลปะ 3(3-0-6)
01376212 ศัพทกวี 3(3-0-6)
01376221 วิวัฒนาการวรรณคดีไทย 3(3-0-6)

วิชาเฉพาะเลือกนอกสาขา 3( - - )
รวม 18( - - )
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ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.การศึกษาดวยตนเอง)

01376321 วรรณคดีสมัยสุโขทัยและสมัยอยุธยา 3(3-0-6)
วิชาเฉพาะเลือกในสาขา 9( - - )
วิชาเลือกเสรี 6( - - )

รวม 18( - - )

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.การศึกษาดวยตนเอง)

01361336 ทักษะการสื่อสารเชิงวิชาการ 3(3-0-6)
01373311 ทฤษฎีและแนวทางการวิจารณวรรณคดี 3(3-0-6)
01376322 วรรณคดีสมัยธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร 3(3-0-6)
01376324 วรรณกรรมสมัยใหม 3(3-0-6)

วิชาเฉพาะเลือกในสาขา 9( - - )
รวม 21( - - )
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ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.การศึกษาดวยตนเอง)

01372411 ภาษาในบริบทสังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6)
01373452 วรรณคดีเปรียบเทียบ 3(3-0-6)
01373456 วัฒนธรรมหนังสือและบรรณาธิการกิจศึกษา 3(3-0-6)
01376411 คติชนวิทยา 3(3-0-6)
01376451 การวิจารณวรรณคดีไทยเชิงปฏิบัติ 3(3-0-6)

วิชาเฉพาะเลือกนอกสาขา 6( - - )
รวม 21( - - )

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.การศึกษาดวยตนเอง)

01376490 สหกิจศึกษา 6
รวม 6
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
3.1.5.1 รายวิชาที่เปนรหัสวิชาของหลักสูตร

1. สาขาวิชาเอกวรรณคดีอังกฤษ
- วิชาสําหรับนิสิตนอกสาขา

01373102 วัฒนธรรมทัศนาการกับชีวิต 3(3-0-6)
(Visual Culture and Life)

ความหมาย ความงาม ความหลากหลายและคุณคาของภาพ ภาพถาย โฆษณา
ศิลปะการแสดง และภาพยนตรในบริบทสังคมไทย ภูมิภาคอาเซียนและโลก ความสําคัญ
ของวัฒนธรรมทัศนาการในชีวิตประจําวนั

Meaning, beauty, diversity, and value of paintings, photographs,
advertisements, performing art, and films in Thai, ASEAN, and global social
contexts. Importance of visual culture in everyday life.

01373202 การตีความวรรณคดี 3(3-0-6)
(Interpreting Literature)

แนวคิดสําคัญของวรรณคดีประเภทกวีนิพนธ บนัเทิงคดี และบทละคร
Important concepts of literature: poetry, fiction and drama.

01373204 ตัวละครเดนในวรรณคดี 3(3-0-6)
(Outstanding Literary Figures)

ตัวละครเดนจากนิทาน ปกรณัมคลาสสิก ตาํนานของดนิแดนแถบ
สแกนดิเนเวีย ตํานานสมัยกลาง คัมภีรไบเบิลและวรรณคดีสมัยตางๆ

Outstanding figures from tales, classical mythology, Scandinavian legends,
Medieval legends, The Bible, and literature of different periods.

- วิชาสําหรับนิสิตในสาขา
01373111 การวิจักษณวรรณคดี 3(3-0-6)

(Literary Appreciation)
องคประกอบ กลวิธี เนื้อหาและคุณคาของกวีนิพนธ บันเทิงคดี และบทละคร
Elements, techniques, content and value of poetry, fiction, and drama.

01373211** สมัยและกระแสทางวรรณคดีและศิลปะ 3(3-0-6)
(Periods and Movements in Literature and Art)

สมัยและกระแสหลักในวรรณคดีและศิลปะของตะวนัตก
Periods and major movements in Western literature and art.

01373212 ปกรณัมคลาสสิกและคัมภีรไบเบิล 3(3-0-6)
(Classical Mythology and the Bible)

เร่ืองสําคัญในปกรณัมคลาสสิกและคัมภีรไบเบิลที่มีอิทธิพลตอแนวคิดและ
ประเพณีนิยมของตะวันตก

Major stories in classical mythology and the Bible influential to
Western concepts and traditions.

**รายวิชาปรับปรุง
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01373213**การสะทอนความคิดเชิงวรรณศิลป 3(3-0-6)
(Literary Reflection)

การตีความแนวคิดหลักและกลวิธีการนําเสนอในวรรณกรรมหลากประเภท ฝกอภิปรายและ
เรียบเรียงเปนงานเขียนที่เปนระบบ

Interpreting concepts and presentation techniques in a variety of
works; practices on argumentation and well-organized writing.

01373221 วิวัฒนาการวรรณคดีอังกฤษ 3(3-0-6)
(Evolution of English Literature)

วิวัฒนาการวรรณคดีอังกฤษตั้งแตสมัยแองโกลแซกซอนจนถึงปจจุบัน ชีวิตและ
ผลงานดีเดนของนักเขียนสําคัญ ตลอดจนภูมิหลังทางประวัติศาสตร ศาสนา ปรัชญาและสงัคม
ในแตละยุคสมัย

Evolution of English literature from the Anglo-Saxon period to
the present; lives and distinguished works of major authors as well as historical,
religious, philosophical, and social background of each period.

01373222 วิวัฒนาการวรรณคดีอเมริกัน 3(3-0-6)
(Evolution of American Literature)

วิวัฒนาการวรรณคดีอเมริกันตั้งแตสมัยพิวริตันจนถึงปจจุบัน ชีวิตและผลงานดีเดนของ
นักเขียนสําคัญ ตลอดจนภูมิหลังทางประวัติศาสตร ศาสนา ปรัชญาและสังคมในแตละยุคสมัย

Evolution of American literature from the Puritan period to the present;
lives and distinguished works of major authors as well as historical, religious,
philosophical, and social background of each period.

01373311 ทฤษฎีและแนวทางการวิจารณวรรณคดี 3(3-0-6)
(Theories and Approaches of Literary Criticism)

ทฤษฎีและแนวทางการวิจารณวรรณคดีที่สําคัญของตะวนัตกและตะวนัออก
Important theories of and critical approaches to Western and Eastern

literary criticism.
01373323** วรรณกรรมรวมสมัย 3(3-0-6)

(Contemporary Literary Works)
งานของกวีและนักเขียนรวมสมยัของสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และชาติอ่ืน ๆ
Works of contemporary poets and writers of the United Kingdom, the United

States of America, and other nations.
01373331 บันเทิงคดี 3(3-0-6)

(Fiction)
โครงสราง องคประกอบ ประวัติและพัฒนาการของบันเทิงคดี บันเทิงคดีดีเดนของสมัยตางๆ
Structure, elements, history, and development of fiction; distinguished

fiction of different periods.

**รายวิชาปรับปรุง
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01373332 กวีนิพนธ 3(3-0-6)
(Poetry)

ฉันทลักษณ ชนิด กลวธิี และกระแสหลักของกวีนิพนธ การอานและการตีความกวนีิพนธ
Prosody, types, techniques, and major movements of poetry; poetry

reading and interpretation.
01373333 การละคร 3(3-0-6)

(Drama)
ประวัติและพัฒนาการของการละครตั้งแตสมัยกรีกจนถึงคริสตศตวรรษที่ 20 บทละคร

ดีเดนบางสมัย
History and development of drama from the Greek period to the 20th

century; distinguished plays of some periods.
01373334** โลกของเด็กในวรรณคดีอังกฤษ 3(3-0-6)

(Children’s World in English Literature)
องคประกอบของวรรณกรรมสําหรับเด็ก ภาพแทนของเด็กในวรรณคดีอังกฤษ

การวิจารณวรรณกรรมสําหรับเด็กในบริบทขามชาติ
Elements of children’s  literature; representations of children in English

literature; criticism of children’s literature in transnational contexts.
01373335* วรรณคดีอังกฤษโดยประเภท 3(3-0-6)

(English Literary Genres)
ขอบเขต ความหมาย แนวคิด และขอถกเถียงในการศึกษาประเภทวรรณคดี การจัด

ประเภทและศึกษาวรรณคดีอังกฤษโดยอิงตามยุคสมยัทางประวตัิศาสตร ตามรูปแบบการ
เขียน ตามกระแสและแนวโนมทางศิลปะ และตามแนวคิดทางปรัชญา การศึกษาวรรณคดี
ประเภทผสมผสาน

Scopes, meanings, concepts, and debates in genre studies; categorisation
and studies of English literature based on historical periods, forms,
movements and tendencies in art, and philosophical ideas; studies of cross-
genre literature.

01373341** วรรณคดีเอเชียตะวันออกเฉียงใตพากยอังกฤษ 3(3-0-6)
(Southeast Asian Literature in English)

กําเนิดและพฒันาการของวรรณคดีเอเชียตะวันออกเฉียงใตพากยอังกฤษ ขบวนการ
ชาตนิิยมและอัตลักษณทางวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใตหลังอาณานิคมผานวรรณคดี

Emergence and development of Southeast Asian literature in English;
nationalistic movements and cultural identities in the Postcolonial Southeast
Asia through literature.

*รายวิชาเปดใหม
**รายวิชาปรับปรุง
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01373342* ประพันธกรคัดสรร 3(3-0-6)
(Selected Authors)

ชีวิตและงานของประพันธกรคัดสรร เนนแนวคิด ลีลา คุณคาเชิงวรรณศิลป พลังทางปญญา
และความสัมพันธกับสังคมรวมสมัย

Lives and works of selected authors with emphasis on themes, styles,
artistic values, intellectual forces, and their relationship to contemporary
society.

01373411* การแสดงออกเชิงวรรณศิลป 3(3-0-6)
Z (Literary Expression)

ทักษะการรับสารและการสงสารดานวรรณคดีศึกษา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เก่ียวกับผลงานวรรณคดี การนาํเสนอผลงานวรรณคดี เนนฝกปฏิบัติจากสื่อการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ

Receptive and expressive skills in literary studies; exchange of ideas about
and presentation of literary works, with practical focus on English materials.

01373421 วรรณคดีจินตนิยม 3(3-0-6)
(Romantic Literature)

ภูมิหลังทางสงัคมและวฒันธรรม แนวคิดสําคัญที่ปรากฏในวรรณคดีจินตนิยม
Social and cultural background. Important concepts apparent in Romantic

literature.
01373422* ภาพยนตรวิจารณ 3(3-0-6)

(Film Criticism)
ลักษณะสาํคัญของภาพยนตรในฐานะศิลปะเลาเร่ือง กลวิธกีารเลาเร่ืองในภาพยนตร

ความสําคัญของการวิจารณภาพยนตร ทฤษฎีและแนวคิดที่เก่ียวของ การฝกเขียนบทวิจารณ
ภาพยนตรและฝกการวิจารณซอนวิจารณ

Important characteristics of film as narrative art; narrative techniques in
film; significance of film criticism; film theories and related concepts; practices
of writing film reviews and criticisms of film reviews.

01373424** บทละคร การแสดง และการเมือง 3(3-0-6)
(Play, Performance, and Politics)

บทละครและทฤษฎีการละครตะวันตกตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 19 จนถึงปจจบุัน การ
ตีความบทละครโดยเนนประเด็นความสัมพนัธเชิงอํานาจในสงัคม

Western plays and dramatic theories from the 19th century to the present;
interpretations of plays focusing on power relations in societies.

01373441 งานของเชกสเปยร 3(3-0-6)
(Shakespeare’s Works)

ชีวิตและความสาํคัญของเชกสเปยร กวีนิพนธและบทละครเดนของเชกสเปยร
Shakespeare’s life and significance; his prominent dramatic and poetic works.

*รายวิชาเปดใหม
**รายวิชาปรับปรุง
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01373451** การวิจารณวรรณคดีอังกฤษเชิงปฏิบัติ 3(3-0-6)
(Criticism of English Literature in Practice)

การประยุกตทฤษฎีและแนวทางการวิจารณทีส่ําคัญในการวิจารณวรรณคดีอังกฤษ
และตัวบทวัฒนธรรม

Application of important theories and approaches to the criticism of
English literature and cultural texts.

01373452**วรรณคดีเปรียบเทียบ 3(3-0-6)
(Comparative Literature)

การเปรียบเทียบวรรณคดีของชาติตางๆ เนนทางดานบอเกิด แกนเร่ือง
ประเภท สมัย และกระแส ความสําคัญและลักษณะของการแปล วรรณคดีกับศาสตรอ่ืน

Comparison of literature of different nations with emphasis on
sources, themes, genres, periods, and movements; importance and
aspects of translation; literature and other disciplines.

01373453** เพศสถานะและเพศวิถีในวรรณคดีอังกฤษ 3(3-0-6)
(Genders and Sexualities in English Literature)

วาทกรรมเพศสถานะและเพศวถีิในวรรณคดีอังกฤษ ความสัมพันธระหวางงานเขียนกับ
การเมืองเร่ืองเพศ สถาบันทางสงัคม และอัตลักษณประพันธกร

Discourse on genders and sexualities in English literature; relationship
between literary works and sexual politics, social institutions, and authorial
identities.

01373455** วรรณคดีกับวัฒนธรรมสกรีน 3(3-0-6)
(Literature and Screen Culture)

ความสัมพันธระหวางวรรณคดีกับภาพยนตร โทรทัศน และสื่ออินเทอรเน็ต ขอถกเถียง
หลักในการดัดแปลงศึกษา การประยุกตความรูทางวรรณคดีในการตีความวัฒนธรรมสกรีน
ขามชาติ

Relationship between literature, film, television, and the internet; major
debates in adaptation studies; applications of knowledge of literature to the
interpretations of transnational screen culture.

01373456* วัฒนธรรมหนังสือและบรรณาธิการกิจศึกษา 3(3-0-6)
(Book Culture and Editorial Studies)

วัฒนธรรมหนังสือในบริบทนานาชาติและประเทศไทย สื่อสิ่งพมิพและสื่ออิเล็กทรอนิกส
สถาบันที่เก่ียวของกับวัฒนธรรมหนังสือ ความสัมพันธระหวางบรรณาธิการกิจกับอุตสาหกรรม
วรรณกรรม ทักษะพื้นฐานของบรรณาธิการ ฝกผลิตหนังสือและบรรณาธิการกิจข้ันตน

Book culture in global and Thai contexts; printed and electronic media;
institutions related to book culture; relationship between editorship and
literary industry; basic skills for editors; practices of basic book production and
editorship.

*รายวิชาเปดใหม
**รายวิชาปรับปรุง
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01373457* วรรณคดีกับการสรางสรรค 3(3-0-6)
(Literature and Creativity)

ความรูพื้นฐานเก่ียวกับการวิจัยทางวรรณคดี การประยุกตใชความรูจากการวิจัยเพื่อ
ออกแบบและสรางโครงงานทางวัฒนธรรมอยางสรางสรรค การเขียนแผนและลงมือปฏิบตัิ
จริง

Fundamental knowledge of literary research; application of knowledge
from literary research in designing and producing cultural projects creatively;
actual planning and execution of the project.

01373490 สหกิจศึกษา 6
(Cooperative Education)

การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชัว่คราวตามโครงงานทีไ่ดรับมอบหมาย
ตลอดจนการจัดทาํรายงานและการนาํเสนอ

On the Job training as a temporary employee according to the
assigned project, including report writing and presentations.

01373496 เร่ืองเฉพาะทางวรรณคดีอังกฤษ 1-3
(Selected Topics in English Literature)

เร่ืองเฉพาะทางวรรณคดีอังกฤษในระดับปริญญาตรี หัวขอเร่ืองเปลี่ยนไปใน
แตละภาคการศึกษา

Selected topics in English literature at the bachelor’s degree level.
Topics are subject to change each semester.

01373497 สัมมนา 1
(Seminar)

การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางวรรณคดีอังกฤษในระดับปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting topics in

English literature at the bachelor’s degree level.
01373498 ปญหาพิเศษ 1-2

(Special Problems)
การศึกษาคนควาทางวรรณคดีอังกฤษระดับปริญญาตรีและเรียบเรียงเขียน

เปนรายงาน
Study and research in English literature at the bachelor’s

degree level and compile into a written report.

*รายวิชาเปดใหม
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2. สาขาวิชาเอกวรรณคดีไทย
- วิชาสําหรับนิสิตนอกสาขา

01376101 วรรณกรรมกับชีวิต 3(3-0-6)
(Literature and Life)

อานวรรณกรรมเชิงวิเคราะห เพื่อใหเขาใจความหมายและเห็นคุณคาตอชีวิต
โดยศึกษาจากวรรณกรรมไทยและสากล

Analytical reading of literature to assess meanings and value to life
by studying Thai literature and world literature.

01376201 นิทานไทย 3(3-0-6)
(Thai Tale)

เพื่อศึกษานิทานไทยประเภทตางๆในดานเนื้อหา รูปแบบ และแนวคิด ศึกษา
ความสัมพันธระหวางนิทานกับวฒันธรรมไทย รวมถึงการดัดแปลงนทิานไทยในสื่อสมัยใหม

To study the content, form, and concept of Thai tale in various kinds. To
study the relation between tale and Thai culture also the adaptation of Thai
tale in modern media.

01376301 วรรณคดีกับการแสดงพ้ืนบานของไทย 3(3-0-6)
(Literary Works and Thai Folk Performance)

ประวัติ พัฒนาการ และลักษณะเฉพาะของวรรณกรรมกับการแสดง
พ้ืนบานของไทย

History, Evolution and Characteristics in literature and
Thai Folk Performance.

01376401 วรรณกรรมไทยสมัยใหมสําหรับชาวตางประเทศ 3(3-0-6)
(Modern Literary Works for Foreigners)

วรรณกรรมไทยสมัยใหมคัดสรรท่ีแสดงบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทย วรรณกรรมไทยในบริบทโลก

Selected Thai literary works in political, economic, and social context;
Thai ways and culture; Thai literary works in global context.

- วิชาสําหรับนิสิตในสาขา
01376211 พ้ืนฐานเพ่ือการศึกษาวรรณคดีไทย 3(3-0-6)

(Background for the Study of Thai Literature)
ปกรณัมพื้นบาน ฮินดู พทุธ ความเชื่อในวิถีชีวิตคนไทยและวฒันธรรม

อินเดียโบราณทีป่รากฏในวรรณคดีไทย
Folk, Hindu, and Buddhist mythology; Thai beliefs and ancient

Indian culture apparent in Thai literature.
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01376212 ศัพทกวี 3(3-0-6)
(Poetic Diction)

ศัพทกวีที่มาจากภาษาตางประเทศ การสรางคําที่ประกอบข้ึนใชอยางมีวรรณศิลปในการ
แตงวรรณคดีไทยสมัยตาง ๆ

Poetic diction derived from foreign languages; words artistically
composed in Thai literature of different periods.

01376221 วิวัฒนาการวรรณคดีไทย 3(3-0-6)
(Evolution of Thai Literature)

ประวัติวรรณคดีไทยตั้งแตสมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร
เนนวิวัฒนาการทางรูปแบบ เนื้อหาและแนวคิด

History of Thai literature from the Sukhothai period through  the
Ayutthaya,Thonburi, and Rattanakosin periods, focusing on the evolution of
form, content, and concept.

01376321**วรรณคดีสมัยสุโขทัยและสมัยอยุธยา 3(3-0-6)
(Literature of the Sukhothai and the Ayutthaya Periods)

ผลงานเขียนที่ทาํใหเห็นลักษณะเดนของสมัยสุโขทัยและสมัยอยธุยาที่มี
อิทธิพลตอวรรณคดีสมัยตอมา

Distinguished works of the Sukhothai and the Ayutthaya periods which
characterize the periods and have influences on literature of the later periods.

01376322** วรรณคดีสมัยธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร 3(3-0-6)
(Literature of the Thonburi and the Rattanakosin Periods)

ผลงานเขียนที่ทาํใหเห็นลักษณะเดนของสมัยธนบุรีและสมยัรัตนโกสินทรที่มี
อิทธิพลตอวรรณคดีสมัยตอมา

Distinguished works of the Thonburi and the Rattanakosin periods which
characterize the periods and have influences on literature of the later periods.

01376324 วรรณกรรมสมัยใหม 3(3-0-6)
(Modern Literary Works)

วรรณกรรมไทยตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5 จนถึงปจจุบัน วิวัฒนาการ รูปแบบ
เนื้อหาและแนวคิด

Thai literature from the reign of King Rama V to the present; evolution,
form, content, and concept.

01376333** วรรณกรรมสําหรับเด็กของไทย 3(3-0-6)
(Thai Children’s Literature)

ลักษณะเฉพาะของวรรณกรรมสําหรับเด็ก ภาพแทนของเด็กในวรรณกรรมไทย และ
ความสัมพันธกับสังคมไทย

Characteristics of children’s literature; representations of children in Thai
literary works and their relationship to Thai society.

**รายวิชาปรับปรุง
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01376334** วรรณคดีการแสดงของไทย 3(3-0-6)
(Thai Literature of the Performing Arts)

วิวัฒนาการ ลักษณะ ขนบธรรมเนียม และกลวิธีของวรรณคดีทีใ่ชในการแสดง
Evolution, characteristics, conventions, and techniques in literature of the

performing arts.
01376342 พระนิพนธเจาฟาธรรมธิเบศร 3(3-0-6)

(Literary Works of Prince Thammathibet)
พระนิพนธเร่ืองที่ดีเดนของเจาฟาธรรมธิเบศร
Selected distinguished works of Prince Thammathibet.

01376343 วรรณกรรมเจาพระยาพระคลัง (หน) 3(3-0-6)
(Literary Works of Chao Phraya Phra Khlang [Hon])

วรรณกรรมเร่ืองที่ดีเดนของเจาพระยาพระคลงั (หน)
Selected distinguished works of Chao Phraya Phra Khlang [Hon].

01376344 วรรณกรรมสุนทรภู 3(3-0-6)
(Literary Works of Sunthorn Phu)

วรรณกรรมเร่ืองที่ดีเดนของสุนทรภู
Selected distinguished works of Sunthorn Phu.

01376345 พระนิพนธสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส 3(3-0-6)
(Literary Works of the Supreme Patriarch Prince Paramanujitajinorasa)

พระนิพนธเร่ืองที่ดีเดนของสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรสทั้งรอย
แกวและรอยกรอง

Selected distinguished works, including prose and poetry, of Supreme
Patriarch Prince Paramanujitajinorasa.

01376346 พระราชนิพนธพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 3(3-0-6)
(Literary Works of King Rama VI)

พระราชนพินธเร่ืองที่ดีเดนในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทั้งรอยแกว
รอยกรอง และบทละคร

Selected distinguished works, including prose, poetry, and drama, of
King Rama VI.

01376347 พระนิพนธกรมหม่ืนพิทยาลงกรณ 3(3-0-6)
(Literary Works of Prince Bidyalongkorn)

พระนิพนธเร่ืองที่ดีเดนของกรมหมื่นพิทยาลงกรณทั้งรอยแกวและรอยกรอง
Selected distinguished works, including prose and poetry, of Prince

Bidyalongkorn.

**รายวิชาปรับปรุง
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01376348* ประพันธกรไทยคัดสรร 3(3-0-6)
(Selected Thai Authors)

ชีวิตและงานของประพนัธกรไทยคัดสรร เนนแนวคิด ลลีา คุณคาเชิงวรรณศิลป พลงัทางปญญา
และความสัมพนัธกับสังคมรวมสมยั

Lives and works of selected Thai authors with emphasis on themes, styles,
artistic values, intellectual forces, and their relationship to contemporary
society.

01376352 สังคมและวัฒนธรรมไทยในวรรณคดี 3(3-0-6)
(Thai Society and Culture in Literature)

ลักษณะของสังคมและวัฒนธรรมไทยที่ปรากฎในวรรณคดีสมัยตางๆ เนนการศึกษาเนื้อหา
Aspects of Thai society and culture apparent in literature in different

periods, focusing on content.
01376411 คติชนวิทยา 3(3-0-6)

(Folklore)
คติชนประเภทตางๆ นิทาน เพลง ความเชื่อ พิธีกรรม และการละเลน วิธวีิทยาและ

ทฤษฎีที่ใชในการวิเคราะห
Genres of folklore: tales, songs, beliefs, rites, and games; methodology and

analytical theories.
01376431 วรรณกรรมแปลอาเซียนสมัยใหม 3(3-0-6)

(Modern ASEAN Literary Works in Translation)
วรรณกรรมอาเซียนตั้งแตหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 ถึงปจจุบันทีแ่ปลเปนภาษาไทย

เนนความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
ASEAN literary works since World War II to the present in Thai translation

focusing on socio-cultural change.
01376432* วรรณคดีทองถิ่น 3(3-0-6)

(Local Literature)
วรรณคดีมุขปาฐะและวรรณคดีลายลักษณทองถ่ิน ประวัติความเปนมา รูปแบบ เนื้อหา

แนวคิด และความสัมพนัธกับวฒันธรรมทองถ่ิน
Oral and written local literature: history, form, content, concept, and

relationship with local culture.
01376433* วรรณคดีไทยกับนัยทางการเมือง 3(3-0-6)

(Thai Literature and Political Implication)
บทบาทของอํานาจและขอบขายทางการเมือง ความสัมพนัธระหวางวรรณคดีไทยกับบริบท

การเมือง การตีความวรรณคดีไทยตางสมัยดวยแนวคิดทางการเมือง
Roles and scope of political power; relationship between Thai literature and

political context; interpretations of Thai literature of different periods through
political thoughts.

*รายวิชาเปดใหม
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01376441**เพศสถานะและเพศวิถีในวรรณคดีไทย 3(3-0-6)
(Genders and Sexualities in Thai Literature)

วาทกรรมเพศสถานะและเพศวถีิในวรรณคดีไทย ความสัมพันธระหวางงานเขียนกับ
การเมืองเร่ืองเพศ สถาบันทางสงัคม และอัตลักษณประพันธกร

Discourse on genders and sexualities in Thai literature; relationship
between literary works and sexual politics, social institutions, and authorial
identities.

01376451**การวิจารณวรรณคดีไทยเชิงปฏิบตัิ 3(3-0-6)
(Criticism of Thai Literature in Practice)

การประยุกตทฤษฎีและแนวทางการวิจารณที่สาํคัญในการวิจารณวรรณคดีไทยและ
ตัวบทวฒันธรรม

Application of important theories and approaches to the criticism of Thai
literature and cultural texts.

01376452 งานเขียนที่มีผลตอพัฒนาการภาษาไทย 3(3-0-6)
(Works Affecting Thai Language Development)

งานเขียนที่มผีลตอพฒันาการภาษาไทยตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 4 จนถึงปจจบุัน
Works affecting Thai language development from the reign of King Rama IV

to the present.
01376453 วรรณคดีกับทัศนศิลป 3(3-0-6)

(Literature and Visual Arts)
ความสัมพันธระหวางวรรณคดีไทยกับจิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปตยกรรม
Relationship between Thai literature and painting, sculpture, and architecture.

01376455**วรรณคดีไทยกับประวัติศาสตร 3(3-0-6)
(Thai Literature and History)

ความสัมพันธระหวางวรรณคดีไทยกับประวัติศาสตร วิวัฒนาการของวรรณคดีที่สัมพันธกับ
ประวัติศาสตรในดานเนื้อหา รูปแบบ ภาษาและแนวคิด

Relationship between Thai literature and history; development of
literature as related to history in content, form, language, and concept.

01376456**วรรณคดีไทยเพ่ือการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 3(3-0-6)
(Thai Literature for Cultural Tourism)

ความสัมพันธระหวางวรรณคดีไทยกับการเดินทาง ความสําคัญของวรรณคดีตอการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

Relationship between Thai literature and traveling; the importance of
literature to cultural tourism.

**รายวิชาปรับปรุง
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01376457** วรรณคดีตางประเทศพากยไทย 3(3-0-6)
(Thai Editions of Foreign Literary Works)

การศึกษาที่มา การปรับเปลี่ยนเนื้อหา รูปแบบ และกลวิธทีางวรรณศิลปของ
วรรณคดีตางประเทศที่เขียนเปนภาษาไทย การเขียนบทวิจารณวรรณคดีตางประเทศที่เขียน
เปนภาษาไทย การเปรียบเทียบวรรณคดีตางประเทศที่เขียนเปนภาษาไทยกับวรรณคดีไทย

Studies of sources, content adaptations, forms, and literary devices of
foreign literary works written in Thai; writing criticisms on foreign literary works
written in Thai; comparison between foreign literary works written in Thai and
Thai literary works.

01376458** วรรณกรรมดัดแปลงเพ่ือการแสดง 3(3-0-6)
(Literary Works Adapted to the Performing Arts)

การเปรียบเทียบวรรณกรรมตนฉบับกับวรรณกรรมฉบับดัดแปลงที่ใชในการแสดง
ประเภทตางๆ

Comparison of source texts and their adaptations to the performing arts;
01376459** งานเขียนธรรมชาติและการเดินทางของไทย 3(3-0-6)

(Thai Nature and Travel Writing)
ขนบและนวลักษณของงานเขียนธรรมชาติและการเดินทางของไทย  ความสัมพันธ

ระหวางวรรณคดีกับสิ่งแวดลอม โลกทัศนและอุดมการณของประพันธกร สํารวจงานเขียน
ธรรมชาติรวมสมัย ฝกเขียนและวิจารณงานเขียนธรรมชาติและการเดินทาง

Convention and novelty of Thai nature and travel writing; relationship
between literature and environment; authorial worldviews and ideologies;
surveys of contemporary nature writing; practices of short nature and travel
writing.

01376490 สหกิจศึกษา 6
(Cooperative Education)

การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชัว่คราวตามโครงงานทีไ่ดรับมอบหมาย
ตลอดจนการจัดทาํรายงานและการนําเสนอ

On the Job training as a temporary employee according
to the assigned project, including report writing and presentations.

01376496 เร่ืองเฉพาะทางวรรณคดีไทย 1-3
(Selected Topics in Thai Literature)

เร่ืองเฉพาะทางวรรณคดไีทยในระดับปริญญาตรี หัวขอเร่ืองเปลี่ยนไปในแตละภาคการศึกษา
Selected topics in Thai literature at the undergraduate level. Topics are

subject to change each semester.

**รายวิชาปรับปรุง
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01376497 สัมมนา 1
(Seminar)

การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางวรรณคดีไทยในระดับปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting topics in Thai literature

at the bachelor’s degree level.
01376498 ปญหาพิเศษ 1-2

(Special Problems)
การศึกษาคนควาทางวรรณคดีไทยระดับปริญญาตรีและเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน
Study and research in Thai literature at the bachelor’s degree level and

compile into a written report.

3.1.5.2 รายวิชาที่เปนรหัสวิชานอกหลักสูตร

01361211 หลักภาษาไทย 3(3-0-6)
(Principles of Thai Language)

ลักษณะเฉพาะของไวยากรณภาษาไทยดานคํา วลี และประโยค
A study of particularities of Thai language in sound, word, phrase and

sentence.
01361336 ทักษะการสื่อสารเชิงวิชาการ 3(3-0-6)

(Academic Communicative Skills)
การฟงและการอานวิเคราะหงานเขียนเชิงวิชาการ การพูดนําเสนอและการเขียน

ผลงานเชิงวชิาการ
Listening and analytical reading of academic writing. Oral presentation

and academic writing.
01372101 สัทศาสตรภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)

(English Phonetics)
อวัยวะที่ใชในการเปลงเสียงพูดของมนุษย โดยเนนเร่ืองของสรีรสัทศาสตรกลวิธีในการ

ออกเสียงที่ถูกตอง การฟงการออกเสียงพยัญชนะ สระและทาํนองเสียงในภาษาอังกฤษรวมทั้ง
ขอบกพรองและการแกไข

01372411 ภาษาในบริบทสังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6)
(Language in Socio-Cultural Context)

ความหลากหลายของภาษาในสงัคม การแปรของภาษา การเปลี่ยนของภาษา
ความสําเร็จหรือความ ลมเหลวในการสื่อสารหรือสื่อความหมาย ความเขาใจอันถูกตองซึ่งมี
ภาษาและวัฒนธรรมเปนปจจัยสําคัญ ความสัมพันธอันใกลชิดของภาษากับวฒันธรรม
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3.2 ช่ือ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร

ลําดับท่ี

ช่ือ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)

ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา
เลขประจําตัวบัตรประชาชน

ผลงานทางวิชาการ

ภาระงานสอน

ปจจุบัน หลักสูตร
ปรับปรุง

1 นางสาวกฤตยา ณ หนองคาย*
อาจารย
ศศ.บ. (วรรณคดีไทย)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2540
อ.ม. (ภาษาไทย)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545
อ.ด. (ภาษาไทย)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2556
3140100038259

งานวิจัย
กฤตยา ณ หนองคาย. 2558. “ประวัติศาสตรบอกเลาและการเมืองเรือ่ง ‘พลเมอืง’:

การปรับตวัของคนหวยกบในบริบทสังคมไทยยุคโลกาภิวัตน.” ใน ชุมชน
ความทรงจํา และพิธีกรรมกับการจัดการชุมชน. สรณัฐ ไตลังคะ,
บรรณาธกิาร. กรุงเทพฯ: ภาควิชาวรรณคด ีและคณะกรรมการฝายวิจัย
และวิเทศนสัมพันธ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 145-176.

01376101
01376323
01376333
01376343
01376346
01376347
01376352
01376455

01376321
01376322
01376333
01376334
01376345
01376346
01376347
01376411
01376455
01376457
01376459
01376490
01376496

2 นายธงรบ รืน่บรรเทิง*
อาจารย
ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดอีังกฤษ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2538
B.A. (English)
University of Illinois-Urbana
Champaign, USA, 2540
M.A. (English)
DePaul University, USA, 2543
3760500423286

งานแตงเรียบเรียง
ธงรบ รืน่บรรเทงิ. 2556. “คําสอนัยทางเพศในบทละคร โรเมโอและจูเลียต พระราช

นิพนธแปลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว.” ใน พิพิธ
พรรณวรรณา: ความทรงจําและสยาม-ไทยศึกษาในบริบทสากล. นัทธนัย
ประสานนาม, บรรณาธกิาร. กรงุเทพฯ: ภาควิชาวรรณคดี และคณะกรรมการ
ฝายวิจัย คณะมนุษยศาสตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร รวมกับ สยาม
สมาคมในพระบรมราชูปถมัภ, 243-256.

งานวิจัย
Tailanga, S., Ruenbanthoeng, T., Kuldilok, K., & Prasannam, N. 2016.

Thailand Through Travel Writing in English: An Evaluation and
Representation. in Kasetsart Journal of Social Sciences,
37(1), 1-6.

01373211
01373311
01373323
01373351
01373441
01373452
01373496

01373111
01373112
01373202
01373214
01373222
01373311
01373323
01373335
01373342
01373424
01373441
01373451
01373457
01373497
01376101

3 นางสาวรญัวรัชญ พูลศร*ี
อาจารย
อ.บ. (ภาษาไทย)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2551
อ.ม. (วรรณคดีเปรียบเทียบ)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2553
อ.ด. (วรรณคดแีละวรรณคดีเปรียบเทียบ)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2557
1120100105120

งานแตงเรียบเรียง
รัญวรัชญ พูลศรี และ ปพนพัชร กอบศิริธีรวรา. 2560. “ลักษณะรวมอนัเปนสากล

ของมนุษยชาติในนทิานพ้ืนบานอาเซียนและเกาหลีใต: กรณีศึกษานิทาน
พ้ืนบานไทยเรื่องปลาบูทองและนทิานพ้ืนบานเกาหลีใตเรือ่งคงจวีผัดจว.ี”
ใน เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ คร้ังท่ี 55 ของ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร เร่ือง “ศาสตรแหงแผนดินสูประเทศไทย
4.0”. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วทิยาเขตบางเขน, 554-
561.

รัญวรัชญ พูลศร.ี 2559. “บทบาทนกัเขียนสตรีเปอรานากนักับการประกอบสราง
ประวัติศาสตรชาติสิงคโปร.” ใน เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตรไทย คร้ังท่ี 10 เร่ือง “คลุมเครือ
เคลือบแคลง เสนแบงและพรมแดนในมนษุยศาสตร”. พิเชฐ แสงทอง,
บรรณาธกิาร. นครศรธีรรมราช: สํานักงานกองทุนสนับสนนุการวิจัย
(สกว.) คณะ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วทิยาเขตปตตาน,ี 129-141.

01373443
01373452
01373496
01376431
01376451

01373341
01373422
01373452
01373453
01373457
01373496
01376324
01376431
01376441
01376451
01376457

*อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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ลําดับท่ี

ช่ือ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)

ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา
เลขประจําตัวบัตรประชาชน

ผลงานทางวิชาการ

ภาระงานสอน

ปจจุบัน หลักสูตร
ปรับปรุง

4 นายรัตนพล ชื่นคา*
อาจารย
อ.บ. (ภาษาไทย)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2551
อ.ม. (ภาษาไทย)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2554
1200100139988

งานแตงเรียบเรียง
รัตนพล ชื่นคา. 2559. “วิศาลศิลปในบทเหกลอมพระบรรทม.” ใน สหวิทยาการ

วิศาลศิลป. รัตนพล ชื่นคา, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ: ภาควิชาวรรณคดี
และคณะกรรมการฝายวจิัย คณะมนุษยศาสตร. มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร, 171-199.

รัตนพล ชื่นคา. 2557. “บทพากย-เจรจาหนังใหญวัดบานดอน จังหวัดระยอง: มรดก
วรรณคดีการแสดงของชาวบาน.” วารสารไทยศึกษา 10, 2 (สิงหาคม
2557-มกราคม 2558): 39-61.

รัตนพล ชื่นคา. 2557. “การสืบทอดและการสรางสรรคอนุภาคจากวรรณคดีนทิาน
ไทยในวรรณกรรมเยาวชน.” ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
นําเสนอผลงานวิจยัศิลปวัฒนธรรมระดับชาติราชภัฏเพชรบุรี วิจัย
คร้ังท่ี 1 “ศิลปวัฒนธรรมไทย กาวไกลสูอาเซียน”. เพชรบุรีสถาบันวิจัย
และสงเสริมศิลปวฒันธรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบุร,ี 55-71.

รัตนพล ชื่นคา. 2556. “บทวิจารณหนังสอือาเซียนจากมิตวิรรณกรรม: อดีตถึงยุค
โลกาภิวัตน.” วารสารมนุษยศาสตร 20, 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม
2556): 250-261.

งานวิจัย
รัตนพล ชื่นคา. 2558. “คติชนคนหวยกบ: การดํารงอยูและบทบาทของความเชื่อและ

พิธีกรรมที่หมูบานหวยกบ”. ใน ชุมชน ความทรงจํา และพิธีกรรมกับ
การจัดการชุมชน. สรณัฐ ไตลังคะ, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ: ภาควิชา
วรรณคดี และคณะกรรมการฝายวิจัยและวเิทศนสัมพันธ คณะ
มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 91-144.

รัตนพล ชื่นคา. 2558. “ความสัมพันธระหวางอนุภาคในภาพหนังใหญ ‘ชุดนางสีดา’
ของสํานักพิพิธภัณฑสถานแหงชาตกิับคําพากย-เจรจาเรื่องรามเกียรติ.์”
ใน นาฏยวรรณคดีสโมสร. กรุงเทพฯ: ภาควิชาวรรณคดีและคณะกรรมการ
ฝายวิจัย คณะมนุษยศาสตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร, 239-269.

รัตนพล ชื่นคา. 2558. “ละครลิง: จากมหรสพพ้ืนบานสูมรดกภูมิปญญาทาง
วัฒนธรรมของชาต.ิ” ใน วารสารไทยศึกษา 11, 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม
2558): 1-33.

รัตนพล ชื่นคา. 2558. “วัฒนธรรมการแสดงที่ปรากฏในศิลปะการแสดงละครลิง.”
ใน หนังสือรวมบทความประกอบการประชุมวิชาการทางวัฒนธรรม
แหงชาติ “วิจัยวัฒนธรรม คร้ังท่ี 5” วัฒนธรรมในชีวิต: ชีวิตใน
วัฒนธรรม. กรุงเทพฯ: กรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, 72-87.

รัตนพล ชื่นคา. 2558. “ประวัติ พัฒนาการ และบทบาทของการแสดงละครลิงใน
สังคมไทย.” ใน Proceedings การประชุมวิชาการระดับชาติ “ภาษา
วรรณคดีไทย และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ: การ
เรียนรูและสรางสรรคจากสังคมไทยสูสังคมโลก” คร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ:
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร มหาวทิยาลัย
ศรีนครนิทรวโิรฒ, 129-137.

01350101
01373311
01376101
01376211
01376212
01376221
01376321
01376323
01376334
01376344
01376345
01376352
01376458
01376511
01999032

01373311
01376101
01376211
01376212
01376334
01376344
01376345
01376352
01376432
01376433
01376455
01376458

*อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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ลําดับท่ี

ช่ือ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)

ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา
เลขประจําตัวบัตรประชาชน

ผลงานทางวิชาการ

ภาระงานสอน

ปจจุบัน หลักสูตร
ปรับปรุง

รัตนพล ชื่นคา. 2557. “ลักษณะของคําพากยโอในวรรณกรรมประกอบการแสดงหนัง
ใหญและโขน.” ใน Proceedings การประชุมวิชาการระดับชาติ
“มศว วิจัย” คร้ังท่ี 8. กรุงเทพฯ: สถาบันยุทธศาสตรทางปญญาและ
วิจัย มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ, 445-454.

รัตนพล ชื่นคา. 2557. “ประวัตกิารพากย-เจรจาหนังใหญและโขน.” เอกสาร
ประกอบโครงการบรรยายพิเศษ “เปนบําเทิงธรณี แสนสนกุศรี
อโยธยา”: มรดกวรรณคดีการแสดงไทยสมัยอยุธยา, 26-39.

รัตนพล ชื่นคา. 2557. “คําพากยสามตระ เบิกหนาพระหนังใหญ: วรรณคดีไทยในมติิ
พิธีกรรม.” ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏ
หมูบานจอมบึงวิจัย คร้ังท่ี 2 “สรางองคความรู มุงสูอาเซียน” ภาค
บรรยาย. ราชบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง, 366-375.

รัตนพล ชื่นคา. 2557. “กระบวนการฟนฟูและสืบทอดหนังใหญวัดพลับพลาชัย
จังหวัดเพชรบุร.ี” ใน เร่ืองเต็มการประชุมทางวิชาการคร้ังท่ี 52
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร “เกษตรศาสตรนําไทยสูมาตรฐานสากล”
เลมท่ี 7 สาขาศึกษาศาสตร สาขาเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ
สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร. กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 425-432.

รัตนพล ชื่นคา. 2557. “‘เปดพระโกศมิ่งมิตรพิศพักตร โศกสลกัทรวงในฤทัยหมอง’
อานอารมณโศกในนทิานคํากลอนเรือ่งลักษณวงศของสุนทรภู ตามทฤษฎี
รสของสันสกฤต.” จุลสารสาสนไทย 2, 1 (29 กรกฎาคม 2557): 53-88.

รัตนพล ชื่นคา. 2556. “เพลงพ้ืนบานในบทละครดกึดําบรรพของสมเดจ็พระเจาบรม
วงศเธอเจาฟากรมพระยานริศรานวุดั ติวงศ.” วารสารไทยศึกษา 9, 2
(สิงหาคม 2556-มกราคม 2557): 131-160.

รัตนพล ชื่นคา. 2556. “แกะรอยหนังโลม: บทพินิจความสัมพันธระหวางวรรณคดีกับ
ทัศนศิลปในภาพหนังใหญ.” ใน พิพิธพรรณวรรณา: ความทรงจําและ
สยาม-ไทยศึกษาในบริบทสากล. นัทธนัย ประสานนาม, บรรณาธิการ.
กรุงเทพฯ: ภาควิชาวรรณคดีและคณะกรรมการฝายวจิัย คณะ
มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมกับสยามสมาคมในพระ
บรมราชูปถมัภ, 49-88.

รัตนพล ชื่นคา. 2556. “คุณคาทางวรรณศิลปในบทละครเรือ่งขนุชางขนุแผน พระ
ราชนิพนธในสมเดจ็พระบวรราชเจา มหาศักดิพลเสพ.” ใน เอกสาร
ประกอบการประชุมวิชาการ สถาบันบณัฑิตพัฒนศิลป ณ โรงละครวัง
หนา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวฒันธรรม, 29-44.

รัตนพล ชื่นคา. 2556. “โขน-หนังใหญ ใครวาพากย-เจรจาเหมอืนกัน ?.” วารสาร
ทีทัศนวัฒนธรรม 12: 49-62.

Chuenka, Rattanaphon. 2014. The Relationship between Ramakien
Literature and Nang Yai (Grand Shadow Play) Performing
Arts. in Proceedings of the Asian Conference on Arts and
Culture 2014 at Srinakharinwirot University, Bangkok
Thailand. June 12-13, 2014, 199-205.
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ลําดับท่ี

ช่ือ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)

ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา
เลขประจําตัวบัตรประชาชน

ผลงานทางวิชาการ

ภาระงานสอน

ปจจุบัน หลักสูตร
ปรับปรุง

5 นางสาววัชราภรณ อาจหาญ*
ผูชวยศาสตราจารย
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2530
อ.ม. (ภาษาไทย)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2535
3179900014808

งานแตงเรียบเรียง
วัชราภรณ อาจหาญ. 2559. “เจาพระยาพระคลัง (หน) กับดนตรีไทย.” ใน สห

วิทยาการวิศาลศลิป. รัตนพล ชื่นคา, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ: ภาควิชา
วรรณคดี ภาควิชาดนตรีและคณะกรรมการฝายวิจัย คณะมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 201-216.

งานวิจัย
วัชราภรณ อาจหาญ. 2558. “นาฏวรรณกรรมไทยกับงานจิตรกรรมของจักรพันธุ

โปษยกฤต.” ใน นาฏยวรรณคดีสโมสร. สรณัฐ ไตลังคะและรตันพล ชื่น
คา, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ: ภาควิชาวรรณคดี และคณะกรรมการฝาย
วิจัย คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 147-192.

01376211
01376322
01376343
01376452

01376101
01376211
01376221
01376321
01376322
01376342
01376343
01376348
01376431
01376452
01376453

6 นางสาวสรณัฐ ไตลังคะ*
รองศาสตราจารย
อ.บ. (ภาษาไทย)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, 2522
อ.ม. (ภาษาไทย)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2525
M.A. (Comparative Literature)
University of Washington, USA, 2531
อ.ด. (วรรณคดแีละวรรณคดีเปรียบเทียบ)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2550
3101403465987

งานแตงเรียบเรียง
สรณัฐ ไตลังคะ. 2559. “การเมืองของเรื่องเลา: วาดวยกลวธิีการนําเสนอเรื่อง.”

ใน สหวิทยาการวิศาลศิลป. รัตนพล ชืน่คา, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ:
ภาควิชาวรรณคดี ภาควิชาดนตรแีละคณะกรรมการฝายวิจัย คณะ
มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 153-170.

สรณัฐ ไตลังคะ. 2558. “เรื่องเลาจากหวยกบ: อัตลักษณ พหุลักษณ พลวัต.” ใน
ชุมชน ความทรงจํา และพิธีกรรมกับการจัดการชุมชน. สรณัฐ ไตลัง
คะ, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ: ภาควิชาวรรณคดี และคณะกรรมการฝาย
วิจัยและวเิทศนสัมพันธ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,
177-189.

สรณัฐ ไตลังคะ. 2557. “ลิง (ไมมีหาง) ในคริสตศิลป” ใน เร่ืองเลา ล. ลิง. สรณัฐ
ไตลังคะและรตันพล ชื่นคา, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ: บริษัทอมรินทร
พริ้นติ้ง แอนดพับลิชชิ่ง, 222-236.

สรณัฐ ไตลังคะ. 2557. “เพศวิถีและอารมณปรารถนา: ครูเหลี่ยมกับนวนิยาย
อีโรตกิของไทย” ใน “จะเก็บเกี่ยวขาวงามในทุงใหม”: ประวัติ
วรรณกรรมรวมสมัยในมุมมองรวมสมัย. เอกสารประกอบการประชุม
วิชาการ “เพ่ือกาวขามสะพานที่พาดขาม จะเก็บเกี่ยวขาวงามในทุง
ใหม”, 12 กันยายน 2557, 32-46.

สรณัฐ ไตลังคะ. 2556. “ความไมพยาบาท ของ ‘นายสําราญ’ กับอุดมการณชนชั้น
กลาง.” ใน พิพิธพรรณวรรณา: ความทรงจําและสยาม-ไทยศึกษา ใน
บริบทสากล. นัทธนัย ประสานนาม, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ: ภาควิชา
วรรณคดี และคณะกรรมการฝายวิจัย คณะมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมกับ สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ,
117-136.

Tailanga, S., Ruenbanthoeng, T., Kuldilok, K., & Prasannam, N. 2016.
Thailand Through Travel Writing in English: An Evaluation and
Representation. in Kasetsart Journal of Social Sciences,
37(1), 1-6.

01373311
01373423
01373451
01373452
01373453
01373454
01373455
01373490
01373496
01373497
01373498
01376324
01376451

01373311
01373332
01373422
01373451
01373452
01373453
01373455
01373456
01373457
01373490
01373496
01373497
01373498
01376101
01376324
01376451
01376456
01376496
01376497
01376498

*อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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ลําดับท่ี

ช่ือ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)

ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา
เลขประจําตัวบัตรประชาชน

ผลงานทางวิชาการ

ภาระงานสอน

ปจจุบัน หลักสูตร
ปรับปรุง

งานวิจัย
สรณัฐ ไตลังคะ (หัวหนาโครงการวจิัย). 2558. การศึกษาอัตลักษณทางภาษาและ

วัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนาศกัยภาพชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี. ทุน
สนับสนุนการวิจัยจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2557.

สรณัฐ ไตลังคะ. 2557. อหังการแหงสามัญชน: สุนทรียศาสตรและอุดมการณชนช้ัน
กลางในนวนยิาย ความไมพยาบาทของ ‘นายสําราญ’. ไดรับทุน
สนับสนุนการวิจัยจากคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ปงบประมาณ 2556.

3.2.2 อาจารยผูสอน

ลําดับท่ี

ช่ือ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)

ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา
เลขประจําตัวบัตรประชาชน

ผลงานทางวิชาการ

ภาระงานสอน

ปจจุบัน หลักสูตร
ปรับปรุง

1 นางกนกพร  นุมทอง
ผูชวยศาสตราจารย
ศศ.บ. (ภาษาจีน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2538
M.A. (Classical Chinese Literature)
Peking University, P.R. China, 2542
Ph.D. (Classical Chinese Literature)
Nanjing University, P.R. China, 2547
3700500993155

งานแตงเรียบเรียง
พงษศักดิ์ อนัประเสรฐิ กนกพร นุมทอง. 2559. “การประยุกตใชหลกัการแปลกับการ

แปลงานวิศวกรรมเรอืจากภาษาจนีเปนภาษาไทย”.วารสารจีนศึกษา.
9(1). 108-142.

รติรัตน กุญแจทอง กนกพร นุมทอง. 2559. “เตือนหญิง: วรรณกรรมสอนสตรีที่
ประพันธขึ้นภายใตวัฒนธรรมขงจือ๊”. วารสารจีนศึกษา. 9(1). 50-72.

จุยเยวซันเหรนิ เขียน กนกพร นุมทอง แปล. 2558. “มูลเหตุสามกก (สามกกอิน๋)
ฉบับแปลใหม” ใน กอศักด์ิ 60. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพสยามอินเตอรบุคส.

Numtong, Kanokporn. 2014. “Present Situation and Prospect of Chinese
Studies in Thailand” in International China Studies in
Retrospect and Prospect: My Journey of China Studies
(IACS), Peking University, 2-4 September 2014.

01373442 01376457

2 นายเอกพล เจียรพัฒนาคม
อาจารย
B.A. (English)
University of York, UK, 2557
M.A. (Romantic and Sentimental
Literature, 1770-1830)
University of York, UK, 2559
1100701364448

01373221
01373421
01373496

01373214
01373221
01373334
01373335
01373342
01373421
01373422

3. นายฤทธิศักดิ์ วงษวุฒิพงษ
อาจารย
ศศ.บ. (วรรณคดอีังกฤษ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2552
M.A. (English Literature)
University of Leeds, UK, 2555
1101700051153

ฤทธิศักดิ์ วงษวุฒิพงษ. 2556. "มิชชันนารี สยาม และความทรงจํา: ความแตกตางทาง
วัฒนธรรมและการยอมรับในนวนิยายเรือ่ง รอยประทับ" ใน นัทธนัย ประสานนาม,
พิพิธพรรณวรรณา: ความทรงจาํและสยามไทยศึกษา. (212-227). กรุงเทพฯ: ศักดิ
โสภาการพิมพ.

01373211
01373222
01373422

01373211
01373212
01373213
01373214
01373323
01373331
01373333
01373342
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3.2.3 อาจารยพิเศษ

ลําดับท่ี

ช่ือ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)

ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา
เลขประจําตัวบัตรประชาชน

ผลงานทางวิชาการ ภาระงานสอน
ในหลักสูตรปรับปรุง

1 นางกุลวดี มกราภิรมย
ศาสตราจารย
ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดอีังกฤษ)
มหาวิยาลัยธรรมศาสตร, 2516
M.A. (English) Central Missouri State
University, USA, 2521
Attestato di Conoscenza della Lingua
Italiana, Università Italiana per
Stranieri (Perugia), Italy, 2523
3100800357250

งานแตงเรียบเรียง
กุลวดี มกราภิรมย. 2559. สารานุกรมประวัติศาสตรสากล: ภูมิภาคอเมริกา อักษร C-D

ฉบับพิมพครั้งที่ 2, กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน.
กุลวดี มกราภิรมย. 2559. การละครตะวันตกสมัยคลาสสกิ-สมัยฟนฟูศิลปะวิทยา.

ฉบับพิมพครั้งที่ 2, กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
กุลวดี มกราภิรมย. 2559 “72 ป มก.ผูใหญลีกับนางมาและศาสตรแหงแผนดิน”

ใน วารสารมนุษยศาสตร 22(2). 7-26.
กุลวดี มกราภิรมย. 2556. “วรรณคดีกับศิลปะสมัยคลาสสิก หลังสมัยฟนฟูศิลปะ

วิทยา” ใน เคร่ืองหมายและสัญลกัษณในคริสตศิลป. พิมพครั้งที่ 7.
กรุงเทพฯ: อมรินทรพริน้ติ้ง. แปล อธิบาย และวิจัยภาพประกอบ
เพ่ิมเตมิจาก George Ferguson. 1976. Signs and Symbols in
Christian Art. New York: Oxford University Press.

01373111
01373112
01373211
01373212
01373213
01373214
01373221
01373323
01373331
01373333
01373342
01373424

2 นางวรรณา นาวกิมูล
อาจารย
อ.บ (ภาษาไทย)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2516
M.A. (English)
Eastern Michigan University, USA,
2519
3102200577579

งานแตงเรียบเรียง
วรรณา นาวิกมลู. 2556. “แมโพสพ: ความทรงจําและสยาม-ไทยศึกษาในบริบท

สากล.” ใน พิพิธพรรณวรรณา: ความทรงจําและสยาม-ไทยศึกษา ใน
บริบทสากล. นัทธนัย ประสานนาม, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ: ภาควิชา
วรรณคดี และคณะกรรมการฝายวิจัย คณะมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมกับ สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ,
260-279.

01373111
01373211
01373214
01373332
01373334
01373341
01373490
01373496

3 นางสาวเสาวณิต วิงวอน
รองศาสตราจารย
อ.บ. (ภาษาไทย)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2517
อ.ม. (ภาษาไทย)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2519
อ.ด. (ภาษาไทย)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2530
3100590012375

งานแตงเรียบเรียง
เสาวณิต วิงวอน. 2559. “สหวิทยาการวิศาลศิลป: พระนิพนธสมเดจ็พระมหาสมณ

เจากรมพระปรมานุชิตชิโนรส.” ใน สหวิทยาการวิศาลศิลป. รัตนพล
ชื่นคา, บรรณาธกิาร. กรุงเทพฯ: ภาควิชาวรรณคด ีภาควิชาดนตรแีละ
คณะกรรมการฝายวิจัย คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,
61-82.

เสาวณิต วิงวอน. 2558. “บทละครนอกแบบหลวง: การพินิจตัวบทสูกระบวนการ
แสดง.” ใน นาฏยวรรณคดีสโมสร. สรณัฐ ไตลังคะและรตันพล ชื่นคา,
บรรณาธกิาร. กรุงเทพฯ: ภาควิชาวรรณคด ีและคณะกรรมการฝายวิจัย
คณะมนุษยศาสตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร, 91-124.

เสาวณิต วิงวอน. 2556. “มุมสนกุในจิตรกรรมวัดพระศรีรตันศาสดาราม.” ใน พิพิธ
พรรณวรรณา: ความทรงจําและสยาม-ไทยศึกษา ในบริบทสากล.
นัทธนัย ประสานนาม, บรรณาธกิาร. กรุงเทพฯ: ภาควิชาวรรณคดี และ
คณะกรรมการฝายวิจัย คณะมนุษยศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รวมกับ สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ, 25-48.

01373211
01376212
01376334
01376345
01376411
01376441
01376452
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน และสหกิจศึกษา) (ถามี)

จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผูใชบัณฑิต มีความตองการใหบัณฑิตมีประสบการณใน
วิชาชีพกอนเขาสูการทํางานจริง ดังนั้นในหลักสูตรจึงเปดโอกาสใหนิสิตเลือกสหกิจศึกษา
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม

 มีความสามารถในการจัดการปญหาโดยคํานึงถึงความรูสึกของผูอ่ืน
 สํานึกดี สามัคคี มีวินัย และตรงตอเวลา มีความซื่อสัตย มีความรับผิดชอบตอสังคม และเคารพ

กฎระเบียบ
 สามารถสังเคราะหความรูโดยใชวิธีวิทยาทางมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
 สามารถนําความรูจากแหลงขอมูลท่ีหลากหลายไปประยุกตใชแกปญหาอยางสรางสรรค

ถูกตอง และเหมาะสม
 สามารถคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผลและเปนระบบ
 สามารถอธิบายปรากฏการณทางสังคมและวัฒนธรรมไดอยางมีวิจารณญาณ
 มีภาวะความเปนผูนําและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี
 มีความรับผิดชอบ มุงม่ันท่ีจะพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
 มีมนุษยสัมพันธกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลท่ัวไป
 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนองานและสื่อสารไดอยางเหมาะสมกับบุคคลท่ี

แตกตางกัน
 ใชองคความรูทางสถิติ คณิตศาสตรในการศึกษาคนควาและแกไขปญหา สามารถวิเคราะหโดย

ใชหลักการท่ีเรียนมา ตลอดจนสามารถนําความรูไปประยุกตในสถานการณจริง
 ใชภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษในการเรียบเรียงและนําเสนองานวิชาการไดอยางเปนระบบ

4.2 ชวงเวลา
ตามแผนการศึกษา

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษา ในชั้นปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงการหรืองานวิจัย (วิชาปญหาพิเศษ)
มี

5.1 คําอธิบายโดยยอ
ฝกตั้งประเด็นปญหาทางวรรณคดีศึกษาผานกระบวนการวิจัย โดยเรียบเรียงผลการศึกษาในรูปแบบงาน
เขียนเชิงวิชาการ

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
วัดมาตรฐานการเรียนรูท้ัง 5 ดานเพราะเปนการประยุกตความรูและทักษะการทํางานวิจัย

5.3 ชวงเวลา
ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2
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5.4 จํานวนหนวยกิตหรือจํานวนช่ัวโมง
1-2 45 ชั่วโมง

5.5 การเตรียมการ
ไมมี

5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากผลการศึกษาในรูปแบบงานเขียนเชิงวิชาการ
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล

*1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต
- ความรอบรูทางศิลปวัฒนธรรมที่เปนสากล
- มีความเขาใจความแตกตางทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
- มีลักษณะเปนผูรอบรูสหวิทยาการและมีทักษะการเรียนรู
แบบบูรณาการ

- เนื้อหาวิชาศึกษาทั้งวัฒนธรรมสากลและเฉพาะ
ชาติเฉพาะกลุม
- เนื้อหาวิชาเนนการทําความเขาใจความแตกตาง
ทางวฒันธรรมและวิถีชีวิต
- มีการทํากิจกรรมและทัศนศึกษาที่สงเสริมการ
เรียนรูแบบบูรณาการ

- ดานการคิดวิเคราะหและวิพากษ
- มีความสามารถทางทฤษฎีและภาษา
- มีความสามารถในการวิเคราะหและแกไขปญหาอยาง
สรางสรรค

- เนื้อหาวิชาทางทฤษฎีวิจารณและแนวทางการ
วิเคราะหวิจารณ
- กิจกรรมในหองเรียนเนนการนําความรูทางทฤษฎี
และทักษะทางภาษาไปวพิากษวิจารณ และทาํความ
เขาใจความเปลี่ยนแปลงตางๆ ในสังคม
-กิจกรรมในหองเรียนเนนการเรียนรู สังเกต
วิเคราะหปญหาอยางสรางสรรคและการรูจัก
เลือกสรรทางออกที่เหมาะสมในการยุติความขัดแยง

*2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม

2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
(1) มีความสามารถในการจัดการปญหาโดยคํานึงถึงความรูสึกของผูอ่ืน
(2) สํานึกดี สามัคคี มีวินัย และตรงตอเวลา มีความซื่อสัตย มีความรับผิดชอบตอสังคม และ

เคารพกฎระเบียบ
2.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม

กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพ่ือเปนการปลูกฝงใหนิสิตมีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาชัน้เรยีน
ใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายท่ีเปนไปตามระเบยีบของมหาวิทยาลัย นิสิตตองมีความรับผดิชอบโดยในการ
ทํางานกลุมนั้นตองฝกใหรูหนาท่ีของการเปนผูนํากลุม การเปนสมาชิกกลุม ความสามัคคี รวมถึงการแกปญหา
โดยคํานึงถึงความรูสึกของผูอ่ืน มีความซื่อสัตยโดยตองไมกระทําการทุจริตในการสอบ มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการ และมีความรับผดิชอบตอสังคม เปนตนวาไมลอกงานของผูอ่ืน นอกจากนี้อาจารยผูสอนตองสอดแทรก
เรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในการสอนทุกรายวชิาตลอดจนเปนแบบอยางท่ีดีใหแกนิสิตดวย

2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
(1) ประเมินจากการเขาชั้นเรียนตรงเวลาของนิสิต การสงงานท่ีไดรับมอบหมาย

และการรวมกิจกรรม
(2) ประเมินจากการมีวินัยและความพรอมของนิสิตในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
(3) ประเมินจากการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการ
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย
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2.2 ความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู

(1) มีความรูในหลักการและทฤษฎี
(2) มีความรูดานวรรณคดีในแงประวัติ พัฒนาการ กระแสและแนวโนม
(3) เขาใจวรรณคดี มีสหวิทยาการ สามารถเชื่อมโยงศาสตรตางๆ มาใชเปนเครื่องมือใน

การศึกษาวรรณคดีไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถสังเคราะหความรูโดยใชวิธีวิทยาทางมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

2.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
ใชการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญท้ังดานหลักการและทฤษฎี ท้ังนี้

เปนไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ยังจัดใหมีการเสวนา
วิชาการเพ่ือพัฒนาความรู และจัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานท่ีอยางสมํ่าเสมอ

2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนิสิต ในดานตางๆ คือ

(1) การสอบกลางภาคและปลายภาค
(2) รายงาน
(3) โครงการท่ีนําเสนอ
(4) การนําเสนอรายงานในชั้นเรียน

2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา

(1) สามารถนําความรูจากแหลงขอมูลท่ีหลากหลายไปประยุกตใชแกปญหาอยางสรางสรรค
ถูกตอง และเหมาะสม

(2) สามารถคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผลและเปนระบบ
(3) สามารถอธิบายปรากฏการณทางสังคมและวัฒนธรรมไดอยางมีวิจารณญาณ

2.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) ฝกกระบวนการคิดท่ีเปนระบบ โดยเริ่มตนจากปญหาท่ีงายและเพ่ิมระดับความยากข้ึน

โดยลําดับท้ังนี้ตองกําหนดใหเหมาะสมและสอดคลองกับลักษณะของวิชา
(2) จัดการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ
(3) เนนการศึกษาวิจัยดวยตนเองและการประยุกตใชขอมูลท่ีหลากหลาย
(4) จัดใหมีกิจกรรมเสวนาวชิาการและทัศนศึกษาเพ่ือเปดโลกทัศนใหมีความรอบรูและเขาใจสังคม

มากข้ึน

2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนิสิต เชน ประเมินจากการนําเสนอ

รายงานในชั้นเรียน รายงานจากการศึกษาคนควา และการทดสอบ เปนตน

2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ

(1) มีภาวะความเปนผูนําและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี
(2) มีความรับผิดชอบ มุงม่ันท่ีจะพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
(3) มีมนุษยสัมพันธกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลท่ัวไป
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2.4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาใหนิสิตเรียนรูผานการทํางานเปนกลุม เพ่ือฝกภาวะความเปนผูนํา
ความรับผิดชอบ และการทํางานรวมกับผูอ่ืน ตลอดจนมีการสอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
การมีมนุษยสัมพันธ การเขาใจในประเด็นทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีสัมพันธกับรายวิชาตางๆ

2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน และประเมิน

จากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการรวมกิจกรรมตางๆ

2.5 ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะห การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

(1) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนองานและสื่อสารไดอยางเหมาะสมกับ
บุคคลท่ีแตกตางกัน

(2) ใชองคความรูทางสถิติ คณิตศาสตรในการศึกษาคนควาและแกไขปญหา สามารถวิเคราะห
โดยใชหลักการท่ีเรียนมา ตลอดจนสามารถนําความรูไปประยุกตในสถานการณจริง

(3) ใชภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษในการเรียบเรียงและนําเสนองานวิชาการไดอยางเปนระบบ

2.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

จัดกิจกรรมการเรียนรูหรือโครงการเพ่ือพัฒนาความรูและทักษะดานสารสนเทศ รวมท้ังการกําหนดให
ศึกษาสถิติพ้ืนฐานในการวิจัยในรายวิชาท่ีเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนกระตุนใหนิสิตใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนองานและการสื่อสารท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ

(1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชวิทยาการคอมพิวเตอรชวยวิเคราะหตลอดจนนําเสนอขอมูล
(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย การอภิปราย กรณีศึกษาตางๆ ท่ีนําเสนอในชั้นเรียน
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3.แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู จากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
●ความรับผิดชอบหลัก○ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา 1. การพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรบัผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ

1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3
สาขาวชิาวรรณคดีอังกฤษ
วิชาสําหรับนิสตินอกสาขา

01373102 ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ●
01373202 ○ ● ● ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ●
01373204 ○ ● ● ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ●

วิชาสําหรับนิสติในสาขา
01373111 ○ ● ● ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ●
01373211 ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ●
01373212 ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ●
01373213 ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ●
01373221 ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ●
01373222 ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ●
01373311 ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ●
01373323 ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ●
01373331 ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ●
01373332 ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ●
01373333 ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ●
01373334 ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ●
01373335 ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ●
01373341 ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ●
01373342 ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ●
01373411 ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ●
01373421 ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ●
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รายวิชา 1. การพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรบัผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ

1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3
01373422 ○ ● ● ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ●
01373424 ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ●
01373441 ○ ● ○ ● ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ●
01373451 ○ ● ● ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ●
01373452 ○ ● ● ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ●
01373453 ○ ● ● ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ●
01373455 ○ ● ● ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ●
01373456 ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ●
01373457 ○ ● ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ●
01373490 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
01373496 ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ●
01373497 ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ●
01373498 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

สาขาวชิาวรรณคดีไทย
วิชาสําหรับนิสตินอกสาขา

01376101 ○ ● ○ ● ● ● ○ ● ○ ● ○ ● ●
01376201 ● ○ ● ○ ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ● ○
01376301 ● ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○
01376401 ● ○ ● ○ ● ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○

วิชาสําหรับนิสติในสาขา
01376211 ○ ● ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ ●
01376212 ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ●
01376221 ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ●
01376321 ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ●
01376322 ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ●
01376324 ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ●
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รายวิชา 1. การพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรบัผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ

1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3
01376333 ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ●
01376334 ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ●
01376342 ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ●
01376343 ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ●
01376344 ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ●
01376345 ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ●
01376346 ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ●
01376347 ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ●
01376348 ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ●
01376352 ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ●
01376411 ○ ● ● ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ●
01376431 ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ●
01376432 ○ ● ○ ● ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ●
01376433 ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ●
01376441 ○ ● ● ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ●
01376451 ○ ● ● ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ●
01376452 ○ ● ○ ● ○ ● ● ○ ● ○ ○ ○ ●
01376453 ○ ● ○ ● ● ○ ○ ● ○ ● ○ ●
01376455 ○ ● ● ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ●
01376456 ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ● ○ ● ○ ● ●
01376457 ○ ● ○ ● ○ ○ ● ● ○ ○ ●
01376458 ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ●
01376459 ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ●
01373490 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
01376496 ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ●
01376497 ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ●
01376498 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต

1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด)
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนิสิตยังไมสําเร็จการศึกษา

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประเมินขอสอบและผลการสอบทุกรายวิชาใหตรงกับจุดประสงคของรายวิชา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา
(1) แจกแบบประเมินใหบัณฑิตแตละรุนท่ีจบการศึกษา โดยมีคําถามท่ีเก่ียวของกับระยะเวลาในการ

หางานทํา สอบถามความคิดเห็นในแงความรู ความสามารถ ความม่ันใจของบัณฑิตท่ีไดนําความรู
ไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน

(2) การขอสัมภาษณ หรือ การสงแบบสอบถามไปยังหนวยงานหรือองคกรตางๆ เพ่ือประเมินความพึง
พอใจบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและเขาทํางานในหนวยงานหรือองคกรของรัฐและเอกชน

(3) การประเมินจากบัณฑิตท่ีไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอมและความรูของสาขาวิชาท่ีเรียน
รวมท้ังสาขาอ่ืนๆ ท่ีกําหนดในหลักสูตร ท่ีเก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมท้ังเปด
โอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งข้ึนดวย

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม

(1) กําหนดใหอาจารยใหมปฏิบัติหนาท่ีสอนรายวิชาในหลักสูตร โดยในบางรายวิชาเริ่มจากการเปนผูสอน
รวม จากนั้นจึงใหรับผิดชอบรายวิชานั้นแตเพียงผูเดียว

(2) สงเสริมใหอาจารยใหมทํางานวิจัยเพ่ือพัฒนาความรูในประเด็นท่ีเก่ียวของกับรายวิชาท่ีเปดสอนใน
หลักสูตรเพ่ือนําผลจากงานวิจัยมาใชประโยชนทางวิชาการ

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล

สงเสริมใหอาจารยเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย
อยางตอเนื่อง โดยใหอาจารยมุงพัฒนาองคความรูท่ีสัมพันธกับรายวิชาท่ีเปดสอน รวมท้ังสงเสริมใหอาจารยตีพิมพ
ผลงานวิจัยในวารสารท่ีเปนท่ียอมรับระดับชาติและระดับนานาชาติ ตลอดจนนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุม
วิชาการท้ังระดับชาติและระดับนานาชาติ สวนเกณฑการประเมินผลใหทบทวนในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรทุกครั้งภายหลังสิ้นภาคการศึกษา

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ
สงเสริมใหอาจารยเขารวมกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการวิจัยท้ังของคณะฯ และมหาวิทยาลัย ตลอดจน

กิจกรรมท่ีจัดโดยหนวยงานภายนอก พยายามแสวงหาแหลงทุนวิจัยและ/หรือทุนการศึกษาท้ังในและตางประเทศ
รวมท้ังสงเสริมใหอาจารยไดบริการวิชาการแกสังคม
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน

มีการบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีประกาศใชและตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาตลอดระยะเวลาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบดวย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร และ
อาจารยผูสอน เปนผูบริหารหลักสูตรโดยทําหนาท่ี

 ดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการการเรียนการสอนใหเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตรและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร การปรับปรุง
หลักสูตรใหทันสมัย

 คณะกรรมการระดับคณะ คณะกรรมการระดับภาควิชา คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และผู
ประสานงาน ประชุมพิจารณาการวางระบบผูสอน และกระบวนการจัดการเรียนการสอน แลวนําเสนอท่ีประชุม
ภาควิชาเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม

 กํากับและติดตาม จัดทํา มคอ.3-7 วางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกับอาจารยผูสอนดําเนินการ
จัดการเรียนการสอน และติดตามการประเมินผลรายวิชาท่ีรับผิดชอบใหเปนไปอยางมีคุณภาพภายใตการกํากับดูแล
ของภาควิชา/คณะกรรมการประจําคณะ

 กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตรอยางสมํ่าเสมอ
 ติดตามประเมินผลความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน จากนิสิตปสุดทาย นายจางผูใช

บัณฑิต อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือนําผลมาปรับปรุง พัฒนาการบริหารหลักสูตรใหมีคุณภาพ
 ดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และรายงานผลตอสถาบัน
 นําผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรรายปมาปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตรรวมถึง

การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบเวลา 5 ป
2. บัณฑิต

มุงเนนการผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน ใหผูเรียนมีความรูในวิชาการและวิชาชีพ มี
คุณลักษณะตามหลักสูตรท่ีกําหนดของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา ซึ่งจะตองเปนผูมีความรู มีคุณธรรมจริยธรรม มี
ความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง สามารถประยุกตใชความรูเพ่ือการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมี
ความสุขท้ังทางรางกายและจิตใจ มีความสํานึกและความรับผิดชอบ มีคุณลักษณะตามอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับการผลิตบัณฑิตตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติเพ่ือมุงเนนเปาหมายการจัดการศึกษาท่ีผลการเรียนรูของนิสิต ซึ่งเปนการ
ประกันคุณภาพบัณฑิตท่ีไดรับคุณวุฒิแตละคุณวุฒิและสื่อสารใหสังคม ชุมชน รวมท้ังหนวยงานท่ีเก่ียวของตางๆ ได
เชื่อม่ันถึงคุณภาพของบัณฑิตท่ีผลิตออกมาเปนไปตามท่ีกําหนดไวในผลลัพธการเรียนรู บัณฑิตท่ีจบการศึกษามีงาน
ทําท้ังในหนวยงานราชการและเอกชน โดยจะทําการสํารวจถึงจํานวนรอยละของบัณฑิตท่ีไดงานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป นอกจากนี้ในทุกปการศึกษาท่ีมีบัณฑิต ทางหลักสูตรจะทําการประเมินบัณฑิตโดยผูใช
บัณฑิต ท่ีครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 5 ดาน คือ (1) ดานคุณธรรม จริยธรรม
(2) ดานความรูความสามารถทางวิชาการ (3) ดานทักษะทางปญญา (4) ดาน ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ (5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือนําผล
การประเมินมาวิเคราะหและปรับปรุงการพัฒนาหลักสูตรและบัณฑิตตอไป
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3. นิสิต

3.1 การรับนิสิตและการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา
 การรับนิสิต

มีระบบการรับนิสิตท่ีสอดคลองกับนโยบายการรับนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและคณะ มี
คุณสมบัติเบื้องตนของผูสมัครเขาเรียนในหลักสูตรและคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคระบุไวอยางชัดเจนใน
มคอ.2 คือ

1. กําหนดเปาหมายจํานวนรับนิสิต โดยในแตละปการศึกษาตามแผนการรับนิสิตของหลักสูตร
2. มีกระบวนการคัดเลือกนิสิตท่ีจะเขาเรียนในหลักสูตรใหมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนสําเร็จ

การศึกษาตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด
 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา

หลักสูตรสนับสนุนใหนิสิตใหมไดรับการเตรียมความพรอมในการใชชีวิตในมหาวิทยาลัยไดอยางมีความสุข
ดวยการเขารวมกิจกรรมในโครงการของมหาวิทยาลัยและคณะ โดยทางมหาวิทยาลัยไดสงเสริมใหนิสิตรวมโครงการ
ปฐมนิเทศของนิสิตใหม เพ่ือเตรียมความพรอมในดานตางๆ ท้ังการเรียนและการใชชีวิตเพ่ือใหนิสิตใหมของ
หลักสูตรไดมีโอกาสรูจักอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูสอน อาจารยท่ีปรึกษา คณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน โดยประธานหลักสูตรแนะนําแนวทางการศึกษา การใชชีวิตในมหาวิทยาลัย พรอมท้ังใหคําแนะนํา
เก่ียวกับแผนการเรียน และขอกําหนดตางๆ

3.2 การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนิสิตปริญญาตรี
ใชระบบการจัดเก็บขอมูลของมหาวิทยาลัย  ซึ่งมีขอมูลดานการเรียน ดานครอบครัว และขอมูลของนิสิตซึ่ง

สามารถติดตอเม่ือนิสิตมีปญหา ประสานงานใหความชวยเหลือ มีการกําหนดใหมีการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษา โดย
กําหนดใหนิสิตทุกคนตองมีอาจารยท่ีปรึกษา ท้ังนี้อาจารยท่ีรับหนาท่ีเปนอาจารยท่ีปรึกษาจะตองเขาประชุมเตรียม
ความพรอมการเปนอาจารยท่ีปรึกษาและรับมอบคูมืออาจารยท่ีปรึกษาของมหาวิทยาลัย เพ่ือใชเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติหนาท่ี

มีการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตท้ังในและนอกหองเรียนตลอดหลักสูตร มีการจัดสรรงบประมาณและ
กําหนดกิจกรรม/โครงการดานการพัฒนานิสิตไวในแผนปฏิบัติการประจําปของคณะ ใหสอดคลองกับคุณลักษณะ
ของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) มีอาจารยท่ีปรึกษาโครงการ
เพ่ือแนะแนวการจัดกิจกรรมแกนิสิตตลอดจนควบคุมใหนิสิตเรียนรูกระบวนการ PDCA ในการจัดกิจกรรม มีการ
ประเมินผลการจัดกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป โดยคณะกรรมการงานพัฒนาศักยภาพนิสิต แลว
เสนออาจารยประจําหลักสูตรและท่ีประชุมภาควิชา เพ่ือนําผลการประเมินท้ังหมดไปปรับปรุงการจัดโครงการ
พัฒนานิสิตตอไป

ท้ังนี้ หลักสูตรมุงพัฒนาใหนิสิตมีสมรรถนะสําคัญและจําเปนในศตวรรษท่ี 21 โดยมีกิจกรรมเสริมสราง
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 และกลยุทธการสอนโดยเนนนิสิตเปนศูนยกลาง เนนทักษะ ความรูและความ
เชี่ยวชาญท่ีเกิดกับนิสิต ใหมีสวนรวมมีปฏิสัมพันธจนสามารถสรางความรูดวยตนเอง โดยมีการระบุอยางชัดเจนใน
วัตถุประสงคและวิธีการจัดการเรียนการสอนใน มคอ.3
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3.3 มีกระบวนการหรือผลการดําเนินงานของหลักสูตร
 การคงอยู การสําเร็จการศึกษา

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประชุม ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานการคงอยูของนิสิต และ
การสําเร็จการศึกษา อยางสมํ่าเสมอ โดยผานระบบอาจารยท่ีปรึกษา

 ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต
หลักสูตรไดสอบถามและใหนิสิตประเมินความพึงพอใจเก่ียวกับหลักสูตรในดานตางๆ เปนประจําทุกป เชน

การรับนิสิต การสงเสริมและพัฒนานิสิต การจัดการขอรองเรียนตางๆของนิสิต เพ่ือนํามาพัฒนาและควบคุมการ
บริหารหลักสูตรใหมีคุณภาพ โดยมีระบบและกลไกการรับเรื่องรองเรียนของนิสิต ดังนี้

1. ชองทางการจัดการรับเรื่องรองเรียนจากนิสิตโดยผานอาจารยท่ีปรึกษา หรือ อาจารยประจําหลักสูตร
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หรือหัวหนาภาควิชา

2. เม่ือมีเรื่องรองเรียนท่ีเก่ียวของโดยตรงกับการบริหารหลักสูตร ประธานหลักสูตรจะนําเรื่องรองเรียนเขา
หารือในท่ีประชุมอาจารย ผูรับผิดชอบหลักสูตรไดรับทราบและพิจารณาหาทางแกไข หากขอรองเรียนเก่ียวของถึง
ระดับภาควิชาและคณะอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จะดําเนินการมอบหมายใหประธานหลักสูตรนําขอรองเรียน
ดังกลาว ดําเนินการโดยนําเขาประชุมเพ่ือพิจารณาในระดับภาควิชา หรือ ระดับคณะตอไป

3. มีการติดตามขอรองเรียน เพ่ือรับฟงความพึงพอใจตอผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต

4. อาจารย

4.1 มีการบริหารและพัฒนาอาจารยตั้งแตระบบการรับอาจารยใหมและมีกลไกการคัดเลือกอาจารยท่ี
เหมาะสม โปรงใส

ภายใตการบริหารของภาควิชา โดยมีหัวหนาภาควิชาและทีมผูบริหารกํากับดูแลและติดตามการบริหารงาน
และการพัฒนาอาจารยใหสอดคลองกับแผนกลยุทธของคณะ มีการวางแผนระยะยาวดานอัตรากําลังอาจารย การ
ประเมินความตองการดานขีดความสามารถของแตละหลักสูตร โดยมีการประชุมของคณาจารยภาควิชา มีการ
วิเคราะหอัตรากําลังประกอบการคัดเลือกบุคลากรใหมใหตรงกับความตองการของหลักสูตรและสาขาวิชา มีการ
สรรหาจางงาน บรรจุ บุคลากรใหม ตามระเบียบของคณะและมหาวิทยาลัยซึ่งมีระบบการรับและข้ันตอน ดังนี้

1. ภาควิชามีการวิเคราะหอัตรากําลังและสงเรื่องขออัตรากําลังตามเกณฑผานคณะและมหาวิทยาลัย ตาม
ระบบ

2. เม่ือไดอัตราอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรวมประชุมกับอาจารยประจําของภาควิชา เพ่ือพิจารณาสาขา
ท่ีตองการรับหรือสาขาขาดแคลน โดยพิจารณาจากแผนอัตรากําลัง และกําหนดคุณสมบัติของผูสมัครอาจารยใหม
เพ่ือใหมีจํานวนอาจารยท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา เสริมสรางความเขมแข็งของหลักสูตร

3. ประกาศรับอาจารยตามระเบียบของคณะและมหาวิทยาลัยฯ โดยมีการคัดเลือกอาจารยท่ีเหมาะสมตาม
คุณสมบัติท่ีกําหนด

4. แตงตั้งคณะกรรมการสัมภาษณอาจารยใหม โดยกําหนดใหกรรมการสัมภาษณประกอบดวยอาจารยใน
สาขาท่ีรับเขาอยางนอย 1 คน หัวหนาภาควิชา และผูบริหารของคณะ

5. อาจารยใหมจะไดรับคําแนะนําในดานการเรียนการสอน ดานการทํางานในองคกร และดานอ่ืน ๆ ตาม
ภารกิจของภาควิชา/คณะ นอกจากนั้นอาจารยใหมยังตองเขารับการอบรมสัมมนาจากทางมหาวิทยาลัย เพ่ือให
ความรูและฝกทักษะการสอน อีกท้ังยังทําใหอาจารยใหมไดมีเครือขายรูจักกันระหวางคณะ อาจารยใหมจะไดรับ
มอบหมายใหเขาสอนรวมกับอาจารยประจํารายวิชา/อาจารยพ่ีเลี้ยง
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6. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามภาระงานท้ังหมด 5 ดาน ไดแก งานดานการเรียนการสอน งานดานวิจัย
งานดานการบริการวิชาการแกสังคม งานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และงานดานอ่ืน ๆ โดยกรรมการประเมิน
ระดับภาควิชา และระดับคณะพรอมท้ังใหขอเสนอแนะ

7. มีการแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรโดยผานการเสนอฝายวิชาการคณะ และกรรมการประจําคณะ
เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการวิชาการ โดยสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติ ตามลําดับ แลวแจงสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือรับทราบตอไป

4.2 คุณสมบัติท่ีเหมาะสมของอาจารยในหลักสูตร
อาจารยในหลักสูตรมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม มีความรู ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา ซึ่งเปนสวนท่ีมาจากการรับ

สมัคร การคัดกรองตามข้ันตอน และระเบียบของมหาวิทยาลัย
 ความกาวหนาในการผลิตผลงานทางวิชาการ

1. มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารยเปนประจําทุกป มีการควบคุม กํากับ สงเสริมให
อาจารยพัฒนาตนเองในการสรางผลงานทางวิชาการ และมีการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาจารยทาง
วิชาการอยางตอเนื่อง

2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรดําเนินการพัฒนาตนเองตามความตองการ
3. ประเมินผลการพัฒนาตนเองของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร โดยติดตาม

ผลการพัฒนา และการนําความรูไปใชประโยชน
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน

5.1 มีการออกแบบหลักสูตร ควบคุม กํากับการจัดทํารายวิชาตางๆ ใหมีเนื้อหาท่ีทันสมัย
หลักสูตรมีการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาดังนี้
1. แตงตั้งคณะกรรมการราง/พัฒนาหลักสูตรเพ่ือจัดทําหลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิ/

มาตรฐานของสภาวิชาชีพ (ถามี) และสอดคลองกับนโยบายการศึกษาชาติและมหาวิทยาลัยเพ่ือกําหนดปรัชญา
วิสัยทัศน จุดประสงคและโครงรางของหลักสูตร

2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวิเคราะหหลักสูตรเดิม และนําขอมูลจากการสํารวจความคิดเห็นของศิษย
เกาและการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต โดยสอบถามถึงคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 5 ดาน มาประกอบการพิจารณา learning outcome กําหนดรายวิชา
สาระรายวิชาในหลักสูตรและแผนการเรียน

3. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอนประชุมรวมกัน เพ่ือพิจารณามาตรฐานผลการเรียนรู
(curriculum mapping) ในภาพรวมอีกครั้งเพ่ือใหหลักสูตรครอบคลุม learning outcome และจัดแผนการ เรียน
รวมกัน

4. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรยกรางหลักสูตรฉบับปรับปรุงใหม และจัดการวิพากษหลักสูตรโดย
ผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาซึ่งมีตัวแทนจากสภาวิชาชีพ(ถามี)/ผูใชบัณฑิต เขามารวมเปนกรรมการ
เพ่ือใหไดขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเก่ียวกับทิศทางการจัดทําหลักสูตร และลักษณะของรายวิชาท่ีทันสมัย รวมท้ังการ
จัดการเรียนการสอนท่ีพัฒนาศักยภาพของผูเรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

5. เสนอความเห็นชอบตามลําดับข้ันตอนในมหาวิทยาลัย และสงให สกอ.รับทราบหลักสูตร
6. นําหลักสูตรไปดําเนินการและกํากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน (มคอ.3 - 6)
7. สรุปผลการดําเนินการประจําป (มคอ.7)
8. มีการนําผลการประเมิน มคอ.7 มาปรับปรุงพัฒนาในปการศึกษาตอไป
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9. ประเมินความคิดเห็นของนิสิตเก่ียวกับหลักสูตร และความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต และนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงหลักสูตรตอไป

5.2 มีการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชา
1. คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนระดับภาควิชา จัดทํารางรายการวิชาตามแผนการศึกษาของนิสิต

เพ่ือใหอาจารยประจําหลักสูตรพิจารณาความถูกตองและประสานงานกับผูท่ีเก่ียวของ
2. มีการประชุมคณาจารยเพ่ือพิจารณากําหนดผูสอน ตามความรูความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาและ

ประสบการณการทํางานของแตละคนใหเหมาะสมกับสาระรายวิชาท่ีไดรับมอบหมาย
3. คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนระดับภาควิชารวบรวมขอมูล เพ่ือนําเขาประชุมภาควิชาโดยมี

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเขารวมประชุม เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้ง นอกจากนี้หลักสูตรไดมีการเชิญ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก หรือผูเชี่ยวชาญมาเปนอาจารยพิเศษในบางหัวขอ/บางรายวิชา กําหนดใหอาจารย
ผูรับผิดชอบรายวิชาจัดทํา มคอ.3/มคอ.4 กอนเปดภาคการศึกษา

4. อาจารยผูสอนชี้แจงแผนการเรียนเกณฑการวัดและประเมินผลใหนิสิตทราบในวันแรกของการเรียนการ
สอน

5. หลังปดภาคการศึกษา นิสิตประเมินการสอนของอาจารย
6. คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนและอาจารยประจําหลักสูตรทุกหลักสูตรรวมกันกําหนดแนวทางใน

การกําหนดอาจารยผูสอนในแตละปการศึกษา

5.3 มีการประเมินผูเรียน กํากับใหมีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินท่ีหลากหลาย
 การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4)

1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสงคําอธิบายรายวิชาและแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) ใหอาจารยผูสอน เพ่ือใหอาจารยผูสอนแต
ละรายวิชานําไปเปนขอมูลสําหรับเขียนจุดประสงคการเรียนรูรายวิชาใน มคอ.3 และ มคอ.4 พรอมท้ังกําหนด
กิจกรรมการเรียนรู

2. มหาวิทยาลัยมีกลไกกําหนดใหอาจารยผูสอนจะตองสง มคอ.3/มคอ.4 กอนเปดภาคการศึกษา
3. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตรวจสอบรายงาน มคอ.3/มคอ.4 ของแตละรายวิชาในหลักสูตร เพ่ือ

พิจารณาดูความสอดคลองตามคําอธิบายรายวิชาท่ีมีอยูใน มคอ.2 แลวจึงนําขอมูลข้ึนเผยแพรกับนิสิต
4. หลังจากครบกําหนดการเพ่ิม/ถอนรายวิชา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจะแจงตอภาควิชาเพ่ือ

ดําเนินการปดรายวิชาหากไมมีนิสิตลงทะเบียนในรายวิชานั้นเพ่ือไมใหมีปญหาในการกํากับติดตาม มคอ.5/มคอ.6
5. กําหนดใหมีการประเมินการสอนโดยนิสิต ใหผูสอนนําเสนออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาวา

ควรปรับปรุงรายวิชาหรือปรับปรุง มคอ.3/มคอ.4 อยางไรในปการศึกษาถัดไป
 การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

1. หลักสูตรมีการกําหนดวิธีการประเมินไวใน มคอ.2
2. อาจารยผูสอนพิจารณาน้ําหนักองคประกอบในการประเมินสอดคลองกับจุดเนนของรายวิชา ใน มคอ. 2

มีการกําหนดวิธีการท่ีใชในการประเมินและเกณฑการประเมินใน มคอ.3/มคอ.4 ของแตละรายวิชา
3. อาจารยผูสอนรวมกันพิจารณาขอสอบและนํามาปรับปรุงแกไข และตัดสินผลการเรียนตามเกณฑท่ี

กําหนดไวแลวเสนอภาควิชาและคณะ
4. หลักสูตรกําหนดใหมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดย

การทําแบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามมาตรฐานการเรียนรูและการพิจารณา ตัดสินผลการ
เรียนรวมกันในท่ีประชุมภาควิชา
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5. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีการประชุมพิจารณาผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต ตามรายวิชาท่ี
เปดสอน เพ่ือประเมินผลการเรียนรูใหครบถวนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และให
หลักสูตรครอบคลุม learning outcome โดยกําหนดใหมีการรายงานวิธีการท่ีใชในการประเมิน เกณฑการ
ประเมิน และผลการประเมิน เพ่ือหาแนวทางพัฒนาตอไป

 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนิสิต
1. อาจารยผูสอนรายวิชาเสนอวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู
2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน ตามมาตรฐานการเรียนรู
3. อาจารยผูสอนชี้แจงการตัดสินผลการเรียน โดยเฉพาะรายวิชาท่ีมีการแกไขเกรดของนิสิต
4. มีการปรับปรุงการตัดสินผลการเรียนตามขอเสนอแนะของท่ีประชุมภาควิชา แลวนําเขาท่ีประชุม

กรรมการประจําคณะเห็นชอบกอนมีการแกไขเกรด
5. หลักสูตรนําขอมูลการประเมินผลการเรียนรูมาจัดทํา มคอ.7

5.4 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
หลักสูตรจัดการเรียนการสอนท่ีตอบสนองตอความตองการของตลาดแรงงาน มุงเนนใหนิสิตมีความคิดริเริ่ม

สรางสรรค สามารถสรางองคความรูใหม และสามารถนําองคความรูจากงานวิจัยไปใชประโยชนและแกไขปญหาไดจริง
จัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง นอกจากนี้ หลักสูตรยังมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยการฝก
ประสบการณดานวิชาการและวิชาชีพใหแกนิสิต เพ่ือใหนิสิตสามารถปฏิบัติงานไดจริงเม่ือจบการศึกษา

5.5 มีผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
 การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)

1. มหาวิทยาลัยมีกลไกกําหนดใหอาจารยผูสอนจะตองสง มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังสิน้สุดภาคการศึกษา
2. หลักสูตรภายใตการบริหารงานของภาควิชามีการกําหนดใหมีคณะกรรมการงานวิชาการ กํากับใหผูสอน

จัดทํา มคอ.5/มคอ.6
3. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตรวจสอบรายงาน มคอ.5/มคอ.6 ของแตละรายวิชาในหลักสูตร เพ่ือ

พิจารณาดูความสอดคลองตามคําอธิบายรายวิชาท่ีมีอยูใน มคอ.2
4. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีการประชุมรวมกันเพ่ือจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตาม

แบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังปการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตร
5. เสนอท่ีประชุมภาคพิจารณาเพ่ือนําขอเสนอแนะมาปรับปรุง/พัฒนาผลการดําเนินงานตอไป

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
6.1 มีระบบการดําเนินงานของภาควิชา คณะ สถาบัน

มีระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยการมีสวนรวมของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือ
ความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ท้ังความพรอมทางกายภาพและความพรอมของอุปกรณเทคโนโลยีและสิ่ง
อํานวยความสะดวก หรือทรัพยากรท่ีเอ้ือตอการเรียนรูผานกระบวนการเสนอของบประมาณประจําป ดังนี้

1. สํารวจความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประชุมรวมกันเพ่ือพิจารณาสรุปความตองการของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู

ท่ีเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน จากผลการสํารวจความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู

3. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเสนอความตองการสิ่งสนับสนุนการเรียนรูไปยังภาควิชา เพ่ือรวบรวมเขาท่ี
ประชุมภาควิชา



85

4. ภาควิชาดําเนินการจัดทํารางคําของบประมาณประจําปสงไปยังคณะ สําหรับการจัดซื้อครุภัณฑ การ
ปรับปรุงอาคารสถานท่ีและการจัดโครงการสนับสนุนการเรียนรู โดยการมีสวนรวมของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรเพ่ือรวมพิจารณาการจัดลําดับความจําเปนในการดําเนินการเสนอของบประมาณสําหรับการจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูตางๆ

6.2 มีจํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน
ภาควิชา/หลักสูตรดําเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีสอดคลองอยางเพียงพอเหมาะสมและสามารถ

ตอบสนองความตองการและความจําเปนพ้ืนฐานดานการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการทางวิชาการแกสังคม

6.3 มีการดําเนินการปรับปรุงจากผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู

มีการสํารวจความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ในแตละปการศึกษา เพ่ือ
นําเสนอท่ีประชุมภาควิชาเพ่ือพิจารณาปรับปรุงหรือใหขอเสนอแนะ หากภาควิชาไมสามารถดําเนินการไดจะ
ประสานงานตอไปยังคณะและติดตามผลการดําเนินการ

7. ตัวบงช้ีผลการดําเนินงานในแตละป (Key Performance Indicators)
ตัวบงชี้และเปาหมาย ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5

1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการวางแผนติดตามและ
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร




   

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบมคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ
หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถาม)ี

    

3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ
มคอ.3 และมคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทกุรายวิชา

    

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ
ภาคสนาม (ถาม)ี ตามแบบมคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังส้ินสุดภาคการศึกษาที่เปด
สอนใหครบทุกรายวิชา

    

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบมคอ.7 ภายใน 60 วันหลังส้ินสุดป
การศึกษา

    

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4(ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา

    

ตัวบงชี้และเปาหมาย ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธการสอนหรือการประเมินผลการ
เรียนรูจากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานในมคอ.7 ปที่แลว ซ่ึงไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจําคณะใหดําเนนิการ

    

8. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรคนใหม (ถาม)ี ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศ โดยเฉพาะ
เปาประสงคของหลักสูตรหรือคําแนะนาํดานการจัดการเรียนการสอน

    

9. อาจารยประจําทกุคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพที่เกี่ยวของกับศาสตรที่
สอนหรือเทคนิคการเรียนการสอนอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง

    

10. บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนทุกคนที่ทําหนาที่ถายทอดความรูใหกบันิสิต (ถาม)ี
ไดรับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชพี ภายใตความรับผิดชอบของสวนงานตนสังกัด และมี
การนําผลไปปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการทาํงาน

    

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพการบริหารหลักสูตร
โดยรวมเฉล่ียไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

* * *  

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหมเฉล่ียไมนอยกวา 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0

* * * * 

*เปนการประเมินตัวชีว้ัดตอเนื่องจากหลักสูตรเลมกอนหนานี้
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน

1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
กระบวนการท่ีจะใชในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตรท่ีวางแผนไวเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนนั้น

พิจารณาจากตัวผูเรียนโดยอาจารยผูสอนจะตองประเมินความเขาใจของผูเรียนในทุกๆ หัวขอ โดยอาจประเมินจาก
การทดสอบยอย รายงานยอย การสังเกตพฤติกรรมของนิสิต การอภิปรายโตตอบจากนิสิต การตอบคําถามของนิสิต
ในชั้นเรียน หากไมไดผลท่ีนาพอใจ ก็ตองปรับเปลี่ยนวิธีสอน การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน เพ่ือให
สามารถชี้ไดวาผูเรียนมีความเขาใจอยางเหมาะสม หากพบวามีปญหาก็จะตองมีการดําเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอนในโอกาสตอไป

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
ใหนิสิตประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดาน ท้ังดานทักษะกลยุทธการสอน และการใชสื่อ

อิเล็กทรอนิกสในทุกรายวิชา

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 นิสิตปจจุบันและบัณฑิตใหม

จัดประชุมนิสิตปจจุบันเพ่ือรับฟงปญหาของนิสิตในการจัดการเรียนการสอนและการดําเนินการของ
หลักสูตร และใหบัณฑิตประเมินหลักสูตรโดยใชแบบสอบถามหรืออาจจะจัดประชุมตามโอกาสท่ีเหมาะสม

2.2 ผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือ ผูประเมินภายนอก
เชิญผูทรงคุณวุฒิมาใหความเห็นหรือจากขอมูลในรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร หรือจากรายงาน

ของการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน
2.3 ผูใชบัณฑิต และ/หรือ ผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืนๆ

ดําเนินการโดยสัมภาษณจากสถานประกอบการท่ีนิสิตไปฝกงานหรือใชวิธีการสงแบบสอบถามไปยัง
ผูใชบัณฑิต

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน ในแตละป

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
จากการรวบรวมขอมูลในขอ 2.2 จะทําใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรท้ังในภาพรวม และในแต

ละรายวิชา กรณีท่ีพบปญหาของรายวิชาก็สามารถท่ีจะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ไดทันทีซึ่งเปนการปรับปรุง
ยอย ท้ังนี้ในการปรับปรุงยอยควรทําเม่ือพบปญหา สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรท้ังฉบับ จะดําเนินการทุก 5 ป
เพ่ือใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิตและความเปลี่ยนแปลงของวงวิชาการ


