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หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

 
 

รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 
รหัสวิชา THG4113   รายวิชา วรรณกรรมแบบเรียนภาษาไทย  (Thai Textbooks Literature) 
สาขาวิชาภาษาไทย  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ภาคการศกึษา ๒  ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

 

หมวดท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป 
๑.  รหัสและชือ่รายวิชา    

รหัสวิชา   THG4113     

ชื่อรายวิชาภาษาไทย วรรณกรรมแบบเรียนภาษาไทย   

ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Thai Textbooks Literature 

 

๒.  จํานวนหนวยกิต        ๓  หนวยกิต  (๓ – ๐ – ๖)      

        

๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     

      ๓.๑  หลักสูตร       ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย   

      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา    วิชาเฉพาะดาน 

 

๔.  อาจารยผูรับผิดชอบรายวชิาและอาจารยผูสอน     

      ๔.๑  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา     อาจารยวรุณญา อัจฉริยบด ี

      ๔.๒  อาจารยผูสอน   อาจารยวรุณญา อัจฉริยบด ี

                

๕.  สถานที่ติดตอ    หอง ๓๕๔๗   / E – Mail warunya.aj@ssru.ac.th  

 

๖.  ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน   

๖.๑ ภาคการศึกษาที่   ๒  /  ชั้นปที่ ๑ 

๖.๒ จํานวนผูเรยีนที่รับได   ประมาณ ๘๐ คน 

 

๗.  รายวิชาทีต่องเรียนมากอน (Pre-requisite)  (ถาม)ี ไมมี 

 

๘.  รายวิชาทีต่องเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) ไมมี   

 

๙.  สถานที่เรียน    หองเรียน ๓๕๖๑  อาคาร ๓๕ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ออนไลน Google  

    Meet และ Google Classroom 
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๑๐.วันที่จัดทําหรือปรับปรุง   วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ 

     รายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด 

 
 

หมวดท่ี ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 

๑.   จุดมุงหมายของรายวชิา 
   เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวรรณกรรมแบบเรียนภาษาไทย 
๒.   วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
   เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนใหนาสนใจและทันสมัยมากขึ้น 
 

หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 
 

๑. คําอธิบายรายวิชา 
  ประวัติ แนวคิด พัฒนาการของแบบเรียนในสมัยตางๆของสังคมไทย เลือกเรียนแบบเรียนเลมสําคัญ  
 Hisory, concept and development of Thai textbook in different period; study some selected important 
textbooks. 
 
๒. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 

(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 

(ชั่วโมง) 

การฝกปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝกงาน (ชั่วโมง) 

การศึกษาดวยตนเอง 

(ชั่วโมง) 

บรรยาย ๕๑ ชั่วโมง     

ตอภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความ
ตองการของนักศึกษา 

ฝกปฏิบัติ ๐ ชั่วโมง 
ตอภาคการศึกษา/หรือตามความ

ตองการของนักศึกษา 

การศึกษาดวยตนเอง 
๑๐๒  ชั่วโมง 

 
๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหทีอ่าจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
  

 ๓.๑ ปรึกษาดวยตนเองที่หองพกัอาจารยผูสอน  หอง ๓๕๔๗  ชั้น ๔ อาคาร ๓๕  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 ๓.๒ ปรึกษาผานโทรศัพทที่ทํางาน / มือถือ  หมายเลข ๑๓๐๒ 

 ๓.๓ ปรึกษาผานจดหมายอเิล็กทรอนกิส (E-Mail)  warunya.aj@ssru.ac.th  

 ๓.๔ ปรึกษาผานเครือขายสังคมออนไลน (Facebook/Twitter/Line)........................................................................... 

 ๓.๕ ปรึกษาผานเครือขายคอมพิวเตอร (Internet/Webboard) https://elfhs.ssru.ac.th/warunya_aj/ 
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หมวดท่ี ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 
 
๑. คุณธรรม  จริยธรรม 

๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา 

 (๑)  มีทัศนคตทิี่ดีตอการงานและมีความรับผิดชอบตอหนาที ่

    (๒)  ซื่อสัตย สุจริต และมีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบยีบขอบงัคับขององคกรและสังคม 

  (๓)  จิตสํานกึและพฤติกรรมทีคํ่านึงถึงผลประโยชนสวนรวมและสังคมที่มีคุณธรรมมากกวาประโยชนสวนตัว 

  (๔)  ภูมิใจในภาษาไทย ความเปนไทยและมีเจตคติที่ดีตอวัฒนธรรมไทย  
๑.๒   วิธกีารสอน 

(๑)  บรรยาย  สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมที่ตองการพัฒนาในขณะสอน  เชน ความมีวินัย  การเคารพและ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ  

(๒) นักศึกษาฝกความรับผิดชอบดวยการศึกษาคนควา และนําเสนองานตามที่ไดรับมอบหมาย 
(๓) นักศึกษาทํางานกลุม  ฝกความสามารถในการแกปญหา  ความเปนผูนําผูตาม  การแสดงความคิดเห็นและการ

ยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น  
๑.๓    วธิีการประเมินผล 

(๑)  ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน (การแตงกาย  การตรงตอเวลาและมารยาทในสังคม)   
(๒)  ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการมีสวนรวมในชั้นเรียน   
(๓)  ประเมินจากการเขาพบปรกึษางานกับอาจารยผูสอน   
(๔)  ประเมินจากการทํางานกลุม    

๒. ความรู 
๒.๑   ความรูทีต่องพฒันา 

  (๑)  มีความรอบรูในภาษาและวัฒนธรรมไทย 

 (๒)  มีความรูที่เกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตรตางๆ ที่เกีย่วของ 

  (๓)  มคีวามรูแ้ละความสามารถพฒันาความรูด้า้นภาษาและวฒันธรรมไทยใหเ้พิม่พนูยิง่ขึน้   

๒.๒   วิธกีารสอน 
(๑)  บรรยาย  
(๒)  ศึกษาเอกสารประกอบการเรยีน   
(๓)  อภิปรายกลุมยอยรวมกับผูสอน 
(๔)  ศึกษาคนควาดวยตนเอง 

๒.๓    วธิีการประเมินผล 
(๑)  ประเมินจากการทดสอบกลางภาค  ปลายภาค   
(๒)  สังเกตจากการปรึกษางานกับอาจารยผูสอน   
(๓)  ประเมินจากผลการศึกษาคนควา   

๓. ทักษะทางปญญา 

๓.๑   ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 

  (๑)  สามารถคิดวิเคราะหและประเมินคา 

 (๒)  สามารถประยุกตใชความรูใหเปนหลักในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิผล 
๓.๒   วิธกีารสอน 
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(๑)  รวมอภิปรายในชั้นเรียน 
(๒)  อภิปรายกลุมยอยรวมกับผูสอน  
(๓)  การทํางานกลุมและนําเสนอรายงานจากการคนควา   

๓.๓    วธิีการประเมินผล 
(๑)  สังเกตจากการพบปรึกษางานกับอาจารยผูสอน  
(๒)  ประเมินผลจากการนําเสนอผลการศึกษาคนควา   
(๓)  ประเมินจากการทดสอบกลางภาค  ปลายภาค    

๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
๔.๑   ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา 

  (๑)  มีมนุษยสัมพันธดี สามารถทํางานรวมกับผูอื่นและปรับตัวเขากับวัฒนธรรมองคกรไดเปนอยางดี  
๔.๒   วิธกีารสอน 

(๑)  อภิปรายในชั้นเรียน 
(๒)  อภิปรายกลุมยอยรวมกับผูสอน 
(๓)  ทํางานกลุมและนําเสนอ 

๔.๓    วธิีการประเมินผล 
(๑)  สังเกตจากการรวมอภิปรายในชั้นเรียน 
(๒)  สังเกตจากการพบปรึกษางานกับอาจารยผูสอน  
(๓)  ประเมินผลจากการนําเสนอผลการศึกษาคนควา   

๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๑   ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา 

  (๑)  สามารถใชภาษาไทย ในการฟง การพูด การอาน การเขียน และการสรุปประเด็นไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 (๒)  สามารถส่ือสารขามวัฒนธรรมไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ   

        (๓)  สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอส่ือสารอยางสรางสรรค 

        (๔)  สามารถใชเทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาคนควาวิจัยทั้งเชงิคุณภาพและเชิงปริมาณ 

๕.๒   วิธกีารสอน 
(๑)  บรรยาย 
(๒)  ศึกษาเอกสารประกอบการเรยีน   
(๓)  อภิปรายกลุมยอยรวมกับผูสอน 
(๔)  ศึกษาคนควาดวยตนเอง 

๕.๓    วธิีการประเมินผล 
(๑)  ทดสอบกลางภาค  ปลายภาค   
(๒)  สังเกตจากการปรึกษางานกับอาจารยผูสอน   
(๓)  ประเมินผลจากผลการศึกษาคนควา   

๖. ดานอ่ืนๆ 
 
หมายเหตุ 

สัญลักษณ  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  
สัญลักษณ  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง  
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เวนวาง หมายถึง ไมไดรับผิดชอบ 
ซ่ึงจะปรากฏอยูในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 
หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน  

สัปดาหที่ หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน
(ชม.) 

รูปแบบการ
เรียนการสอน 

โปรแกรม/วิธีการ
สอน 

การจัดการเนื้อหา การวัดผล 

๑ อธิบายแนวการสอน 
ชี้แจงกฎระเบียบของ
ชั้นเรียน  
ค ว า ม รู เ บื้ อ ง ต น
เกี่ยวกับแบบเรียน 

๓ Onsite Google Classroom 
 

PowerPoint 
Mentimeter 

 

ลงชื่อเขาชั้นเรียน 
การพูดอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

๒ สภาพการศึกษาและ
แบบเรียนภาษาไทยใน
สมัยสุโขทัย 

๓ Onsite 
On Demand 

Google Classroom PowerPoint 
เอกสารประกอบการ

สอน 
YouTube 

ลงชื่อเขาชั้นเรียน 
นักศึกษานําลักษณะสภาพ
การศึกษาและแบบเรียน 
มาแลกเปลี่ยนและรวม
อภิปรายกัน 
นักศึกษาแลกเปลี่ยนและ
แสดงความคิดเห็น 

๓ – ๔  สภาพการศึกษาและ
แบบเรียนภาษาไทยใน
สมัยอยุธยา 

๖ Onsite 
On Demand 

Google Classroom PowerPoint 
เอกสารประกอบการ

สอน 
YouTube 

ลงชื่อเขาชั้นเรียน 
นักศึกษานําลักษณะสภาพ
การศึกษาและแบบเรียน 
มาแลกเปลี่ยนและรวม
อภิปรายกัน 
นักศึกษาแลกเปลี่ยนและ
แสดงความคิดเห็น 

๕ – ๖ สภาพการศึกษาและ
แบบเรียนภาษาไทยใน
ส มั ย รั ต น โ ก สิ น ท ร
ตอนตน 

๖ Onsite 
On Demand 

Google Classroom PowerPoint 
เอกสารประกอบการ

สอน 
YouTube 

ลงชื่อเขาชั้นเรียน 
นักศึกษานําลักษณะสภาพ
การศึกษาและแบบเรียน 
มาแลกเปลี่ยนและรวม
อภิปรายกัน 
นักศึกษาแลกเปลี่ยนและ
แสดงความคิดเห็น 

๗ สภาพการศึกษาสมัย
รั ช ก า ล ท่ี  5  แ ล ะ
แบบเรียนหลวง  สมัย
ปฏิรูปการศึกษา  

๓ Onsite 
On Demand 

Google Classroom PowerPoint 
เอกสารประกอบการ

สอน 
YouTube 

ลงชื่อเขาชั้นเรียน 
นักศึกษานําลักษณะสภาพ
การศึกษาและแบบเรียน 
มาแลกเปลี่ยนและรวม
อภิปรายกัน 
นักศึกษาแลกเปลี่ยนและ
แสดงความคิดเห็น 

๘ สอบกลางภาค ๓ Onsite    
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สัปดาหที่ หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน
(ชม.) 

รูปแบบการ
เรียนการสอน 

โปรแกรม/วิธีการ
สอน 

การจัดการเนื้อหา การวัดผล 

๙ – ๑๐ สภาพการศึกษาสมัย
รั ช ก า ล ท่ี  5  แ ล ะ
แบบเรียนหลวง  สมัย
ปฏิรูปการศึกษา 

๖ Onsite 
On Demand 

Google Classroom PowerPoint 
เอกสารประกอบการ

สอน 
YouTube 

ลงชื่อเขาชั้นเรียน 
นักศึกษานําลักษณะสภาพ
การศึกษาและแบบเรียน 
มาแลกเปลี่ยนและรวม
อภิปรายกัน 
นักศึกษาแลกเปลี่ยนและ
แสดงความคิดเห็น 

๑๑ – ๑๒ แ บ บ เ รี ย น ห ลั ง
แบบเรียนหลวง 

๖ Onsite 
On Demand 

Google Classroom 
 

PowerPoint 
เอกสารประกอบการ

สอน 
YouTube 

ลงชื่อเขาชั้นเรียน 
นักศึกษารวมอภิปราย 
นักศึกษาแลกเปลี่ยนและ
แสดงความคิดเห็น 

๑๓ แบบเรียนหลังสยาม
ไวยากรณ 

๓ Onsite 
On Demand 

Google Classroom PowerPoint 
เอกสารประกอบการ

สอน 
YouTube 

ลงชื่อเขาชั้นเรียน 
นักศึกษารวมอภิปราย 
นักศึกษาแลกเปลี่ยนและ
แสดงความคิดเห็น 

๑๔ – ๑๖  แบบเรียนสมัย
พระราชบัญญัติ
ประถมศึกษา – 
ปจจุบัน 

๙ Onsite 
On Demand 

Google Classroom PowerPoint 
เอกสารประกอบการ

สอน 
YouTube 

ลงชื่อเขาชั้นเรียน 
นักศึกษารวมอภิปราย 
นักศึกษาแลกเปลี่ยนและ
แสดงความคิดเห็น 

๑๗ สอบปลายภาค ๓ Onsite 
 

   

 
 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
  

ผลการเรียนรู วีธีการประเมินผลการเรียนรู สัปดาหที่ประเมิน 
สัดสวน 

ของการประเมินผล  

๑.๑,     ๒.๑, 
๓.๑,     ๔.๑, 

    ๕.๑ 

สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

๘ 
๑๗ 

 
๒๕% 
๒๕% 

 

๑.๑,     ๒.๑,   
๓.๑,     ๔.๑, 

    ๕.๑  

 
การอภิปราย  การศึกษาคนควาและการนําเสนอหนา
ช้ันเรียน (งานกลุม)  
 

๑ – ๗  
๘ – ๑๖  

๓๐% 

๑.๑,     ๒.๑,   
๓.๑,     ๔.๑, 

    ๕.๑ 

การทดสอบยอยและการทําแบบฝกหัดตามที่ไดรับ
มอบหมาย (งานเด่ียว)  
 

ตลอดภาค
การศึกษา 

๑๐% 
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๑.๑,     ๒.๑, 
๓.๑,     ๔.๑, 

    ๕.๑       
การมสีวนรวมในช้ันเรียน   

ตลอดภาค
การศึกษา 

๑๐% 

 

 
หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
๑.  เอกสารและตําราหลัก 
เบ็ญจวรรณ สนุทรากูล. (๒๕๑๘). วิวัฒนาการของแบบเรียนไทย. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย 
            รามคําแหง. 
 
๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ 
 

จินดามณี เลม ๑ และ จินดามณี ฉบับใหญ บริบูรณ. (๒๕๕๘). กรุงเทพฯ: สํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรม 
ศิลปากร. 

นิยะดา เหลาสุนทร. (๒๕๕๒). วัตนาการของแบบเรียนภาษาไทย. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพลายคํา. 
ธวัช ปุณโณทก. (๒๕๓๘). วิวัฒนาการหนังสือแบบเรียนภาษาไทย. พิมพครั้งที่ ๗.กรงุเทพฯ:  
            มหาวิทยาลัยรามคาํแหง. 
สิริศิระ  โชคทวีกิจ. (๒๕๖๑). วิวัฒนาการหนังสือแบบเรยีนวิชาภาษาไทย. พิมพครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ:  

มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 
อัมพร  แกวสุวรรณ. (๒๕๒๗). วิเคราะหแบบเรียนภาษาไทย. นครปฐม : คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

พระราชวังสนามจันทร.  
 

๓.  เอกสารและขอมูลแนะนํา 
สุนันท อัญชลนุีกูล. (๒๕๔๘). การศึกษาพฒันาการของหลักภาษาไทย : รายงานผลการวิจัย. กรงุเทพฯ:  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรบัปรุงการดําเนนิการของรายวชิา 
๑.  กลยทุธการประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

๑. การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน   
๒. การประเมินการสอนจากแบบสอบถามทายคาบเรียน 

 
๒. กลยุทธการประเมินการสอน  

๑. ผลการเรียนของนักศึกษา   

๒. การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู   

๓. การสังเกตจากการเขารวมกิจกรรม   
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๓.  การปรับปรุงการสอน 

๑. ศึกษาขอมูลเพิม่เติมในการปรบัปรุงการสอน 
๒. สัมมนาการจัดการเรยีนการสอน  
๓. สัมมนาการจัดทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรยีน 

 
๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 มีกรรมการวิชาการตรวจสอบผลการเรียนรูของนักศึกษา  และสุมสัมภาษณนักศึกษาเกี่ยวกับวิธีการสอน เนื้อหา การวัดผล 
 
๕.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธผิลของรายวิชา 
 ปรับปรุงรายวิชาตามขอเสนอแนะและผลทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาวรรณกรรมแบบเรียนภาษาไทย 
 
 

*********************** 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
ตามที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

 

รายวิชา 

คุณ
ธร

รม
จร

ิยธ
รร

ม 

คว
าม

รู 

ปญ
ญ

า 

ทัก
ษะ

คว
าม

สัม
พัน

ธร
ะห

วา
ง

บค
คล

แล
ะค

วา
มร

ับผ
ิดช

อบ
 

ทัก
ษะ

กา
รวิ

เค
รา

ะห
   

   
   

   

เชิ
งตั

วเ
ลข

กา
รส

ื่อส
าร

  แ
ละ

กา
รใ

ชเ
ทค

โน
โล

ยี 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๑ ๑ ๒ ๓ ๔ 

THL4113  วรรณกรรมแบบเรียน

ภาษาไทย 

 (Thai Textbooks Literature) 

              

ความรับผิดชอบในแตละดานสามารถเพิ่มลดจํานวนไดตามความรับผิดชอบ 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) ผลการเรยีนรูในตารางมีความหมายดงันี ้
         ๓.๑  คุณธรรม จรยิธรรม 
                ๓.๑.๑  มีทัศนคติที่ดีตอการงานและมีความรับผิดชอบตอหนาที ่
                ๓.๑.๒  ซื่อสัตย สุจริต และมีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบยีบขอบงัคับขององคกรและสังคม 
                ๓.๑.๓  จิตสํานึกและพฤติกรรมที่คํานึงถงึผลประโยชนสวนรวมและสังคมที่มีคุณธรรมมากกวาประโยชนสวนตวั 
                ๓.๑.๔  ภูมิใจในภาษาไทย ความเปนไทยและมีเจตคติที่ดีตอวัฒนธรรมไทย  
                 
         ๓.๒  ความรู 
                     ๓.๒.๑   มีความรอบรูในภาษาและวัฒนธรรมไทย 
                     ๓.๒.๒   มีความรูทีเ่กิดจากการบรูณาการความรูในศาสตรตางๆ ที่เกีย่วของ 
                     ๓.๒.๓   มีความรูและความสามารถพัฒนาความรูดานภาษาและวัฒนธรรมไทยใหเพิ่มพูนยิ่งขึ้น   
 
       ๓.๓  ทักษะทางปญญา 
                     ๓.๓.๑   สามารถคิดวเิคราะหและประเมินคา 
                     ๓.๓.๒  สามารถประยุกตใชความรูใหเปนหลักในการดําเนนิชีวิตและการประกอบอาชพีไดอยางมีประสิทธผิล 
                      
         ๓.๔  ทกัษะความสัมพนัธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
                     ๓.๔.๑   มีมนุษยสัมพันธดี สามารถทํางานรวมกับผูอื่นและปรับตัวเขากับวัฒนธรรมองคกรไดเปนอยางดี  
                      
        ๓.๕  ทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การส่ือสาร  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                    ๓.๕.๑   สามารถใชภาษาไทย ในการฟง การพูด การอาน การเขียน และการสรุปประเดน็ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
                    ๓.๕.๒   สามารถส่ือสารขามวัฒนธรรมไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ   
                    ๓.๕.๓   สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการตดิตอส่ือสารอยางสรางสรรค 
                    ๓.๕.๔  สามารถใชเทคนิคพื้นฐานทางคณติศาสตรและสถิติในการศึกษาคนควาวิจัยทัง้เชงิคุณภาพและเชิงปริมาณ 
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