เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม

สาร สพว.

สานักพัฒนาวิชาการ
www.academic.hcu.ac.th โทร. 0-2312-6300 ต่อ 1136

ปี ที่ 2 ฉบั บ ที่ 4 กั น ยายน – พฤศจิ ก ายน 2555
35 หมุ่ 3 เทคโนธานี คลองห้า อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120

ฉบับนี้เป็นฉบับที่เปิดตัวหน่วยงานใหม่ในสานักพัฒนาวิชาการ คือ หน่วยสหกิจศึกษา จึงขอ
นาเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับสหกิจศึกษา พร้อมทั้งแนะนาบุคลากรใหม่ของสานักพัฒนาวิชาการ 3 ท่าน
สาระน่ารู้เกี่ยวกับ TQF
ต่อจากฉบับที่ผ่านมา
แจ้งข่าวงานวิจัยและตาราที่ได้ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
แนะนาหนังสือใหม่จากโครงการ
สานักพิมพ์ มฉก.
และขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รบั แต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 ราย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ ทองก้อน
รักษาการผู้ช่วยผู้อานวยการสานักพัฒนาวิชาการ

คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทั้งปวง
คนที่เป็นกาลังสาคัญในฐานะปัจจัยนาเข้าของการพัฒนาจะต้องมี“คุณภาพ” การผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและมีคุณภาพ ต้อง
เป็นส่วนหนึ่งของความเป็นเลิศที่สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งมุ่งมั่น จึงได้แสวงหาและพัฒนาวิธีการที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว
โดยการจัดให้มีประสบการณ์วิชาชีพเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา เริ่มต้นจาก วิชาชีพหลายสาขาที่เน้นการเป็นวิชาชีพเชิงปฏิบัติ
(Practicing Profession) ได้กาหนดให้ผู้ที่ศึกษาในสาขาดังกล่าว ต้องมีการ “ฝึกหัด” ปฏิบัติการวิชาชีพในสถานประกอบการ เป็น
ส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษา ก่อนสาเร็จการศึกษา อาทิ สาขาแพทยศาสตร์ กาหนดให้มีการปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ในรูปแบบ
แพทย์ฝึกหัด (Internship) สาขาศึกษาศาสตร์ จะต้องผ่านการฝึกสอนในสถานศึกษา (Practice Teaching) หรือปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา เป็ นต้ น หรือมิฉะนั้ น ก็กาหนดให้มี การดู งานและฝึกงานระยะสั้น เพิ่ มเติมในสถานประกอบการ เป็น ส่ วนหนึ่ ง ของ
การศึกษา ต่อมาได้ขยายไปสู่การผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาต่างๆ กว้างขว้างขึ้น โดยมีการพัฒนาวิธีการจัดเป็นแบบ “สหกิจศึกษา”
(Cooperative Education) ซึ่งเป็นวิธีการจัดการศึกษารูปแบบหนึ่งเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตที่นิยมทากันทั่วโลก
แนวคิดหลักในการจัดสหกิจศึกษา แนวคิดหลักที่ทาให้เกิดรูปแบบของการดาเนินการงานสหกิจ ศึกษา ประกอบด้วย
1) การตระหนักถึงความสาคัญของการเตรียมความพร้อมด้านการประกอบอาชีพ (Career Development) และการเข้าสู่ระบบการ
ทางานของบัณฑิต (Employability) ก่อนสาเร็จการศึกษา และ 2) การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามความต้องการของตลาดแรงงาน
คาว่า สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เป็นศัพท์บัญญัติที่ ศ.ดร.วิจิตร ศรีสะอ้าน ได้พาระบบนี้เข้ามาใช้ใน
ประเทศไทย โดยมีความหมายถึง ระบบการศึกษาที่จัดให้มีการเรียนการสอนในสถานศึกษาสลับกับการไปหาประสบการณ์ตรงจาก
การปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการอย่างมีระบบ ด้วยความร่วมมือจากสถานประกอบการและทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง เป็นระบบ
การศึกษาที่ผสมผสานการเรียนกับการปฏิบัติงาน (Work Integrated Learning)
วัตถุประสงค์ของสหกิจศึกษา 1) เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษา ด้วยการพัฒนาอาชีพ (Career Development)
พร้อมเสริมทักษะและประสบการณ์ใ ห้พร้อมที่จะเข้าสู่ระบบการทางาน 2) เพิ่มเติมประสบการณ์ทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และการ
พัฒนาตนเองแก่นักศึกษา ในรูปแบบที่มีคุณค่าเหนือกว่าการฝึกงาน 3) เปิดโอกาสให้สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ได้มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบั ณฑิต 4) ได้เกิดการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัย ได้มาตรฐานและตรงกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้น 5) เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานประกอบการและสถาบันอุดมศึกษาผ่านนักศึกษาสหกิจ
และคณาจารย์นิเทศ อันนาไปสู่ความร่วมมือที่กว้างขวางยิ่งขึ้น (ที่มา:ประมวลสาระชุดฝึกอบรมสหกิจศึกษา เล่ม 1.2555 : 5-8)

มุ่ ง มั่ น พั ฒ นางานวิ ช าการ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ด้ ว ยจิ ต ใจบริ ก าร . . . . .

นางสาวอุไรรัตน์ ตั้งตน (หนิง)
วุฒิการศึกษา บธ.บ.
(อุตสาหกรรมการบริการ
สาขาวิชาประกันภัย)
ม.รามคาแหง
ตาแหน่ง
นักวิชาการการศึกษา
หน่วยสหกิจศึกษา
โทร. 1550

แนะนาน้ อ งใหม่ สพว. .....
นางนภาพันธ์ ทองสัมฤทธิ์ (กวาง)
วุฒิการศึกษา สส.บ.
ม.หัวเฉียวเฉลิมพะเกียรติ
ตาแหน่ง นักวิชาการการศึกษา
หน่วยสหกิจศึกษา
โทร. 1550

นางสาวหทัยรัตน์ ทับทอง (ปุม้ )
วุฒิการศึกษา บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)
มศว.ประสานมิตร
ตาแหน่ง
นักวิชาการการศึกษา
แผนก
พัฒนางานวิชาการ
โทร. 1511

ฉบับที่แล้วนั้น ได้กล่าวถึงมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ซึ่งเป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิตทุกคนในทุกระดับคุณวุฒิ
โดยแต่ละด้านจะมีระดับความซับซ้อนเพิ่มขึ้น เมื่อระดับคุณวุฒิสูงขึ้น ทักษะและความรู้จะเป็นการสะสมจากระดับคุณวุฒิทตี่ ากว่
่ าสูร่ ะดับ
ที่สูงขึ้น ดังนั้น มาตรฐานผลการเรียนรู้ของระดับคุณวุฒิใดคุณวุฒิหนึ่งจะรวมมาตรฐานผลการเรียนรู้ในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันของระดับ
คุณวุฒิที่ต่ากว่าด้วย และในฉบับนี้ จะกล่าวถึงมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ซึ่งมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น
มีรายละเอียด ดังนี้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพโดยใช้ดลุ ยพินิจทางค่านิยม ความรู้สึกของผู้อื่น ค่านิยม
พื้นฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม อาทิ มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์
สุจริต เสียสละ เป็นแบบอย่างที่ดี เข้าใจผู้อื่น และเข้าใจโลก เป็นต้น
2. ด้านความรู้
มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ ตระหนัก รู้หลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง สาหรับ
หลักสูตรวิชาชีพ มีความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้านในสาขาวิชา และตระหนัก ถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่
เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ ส่วนหลักสูตรวิชาชีพที่เน้นการปฏิบัติ จะต้องตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ
กฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์
3. ด้านทักษะทางปัญญา
สามารถค้น หาข้ อเท็ จ จริ ง ทาความเข้ า ใจและสามารถประเมิ นข้ อมูล แนวคิ ด และหลั กฐานใหม่ ๆ จากแหล่ งข้อมู ล ที่
หลากหลาย และใช้ข้อมูลที่ได้ในการแก้ไขปัญหาและงานอื่นๆด้วยตนเอง สามารถศึกษาปัญหาที่ค้อนข้างซับซ้อ นและเสนอแนะ
แนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์โดยคานึงถึงความรู้ทางทฤษฎี ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการ
ตัดสินใจ สามารถใช้ทักษะและความเข้าใจอันถ่องแท้ในเนื้อหาสาระทางวิชาการและวิชาชีพ สาหรับหลักสูตรวิชาชีพ นักศึกษา
สามารถใช้วิธีการปฏิบัติงานประจาและหาแนวทางใหม่ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มีส่วนช่วยและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นผู้นาหรือสมาชิกของกลุ่ม สามารถแสดงออกซึ่ง
ภาวะผู้นาในสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนและต้องใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหา มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุ่ม รับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาตนเองและอาชีพ
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถศึกษาและทาความเข้าใจในประเด็นปัญหา สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็ บ
รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนาเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างสม่าเสมอ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช้รูปแบบของการนาเสนอที่เหมาะสมสาหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้
ที่มา : เอกสารกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552.2552 : 9-10
สาร สพว. หน้า 2

ขอแสดงความยิน ดีก ับ ผู ้ช ่ว ยศาสตราจารย์ค นใหม่ข อง มฉก. สภามหาวิท ยาลัย หัว เฉีย วเฉลิม พระเกีย รติใ นการประชุม
ครั ้ง ที่ 5/2555 เมื ่อ วัน ที ่ 6 กัน ยายน พ.ศ.2555 และคณะกรรมการพิจ ารณาต าแหน่ง ทางวิช าการของมหาวิท ยาลัย ในการประชุม
ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 4 กันยายนพ.ศ. 2555 มีมติเห็นชอบแต่งตั้งให้อาจารย์ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 2 ราย คือ
อาจารย์เมตตา โพธิ์กลิ่น อาจารย์ประจาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดารงตาแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเชี่ยวชาญสรีรวิทยา ตั้งแต่วันที่ 16
มีนาคม พ.ศ.2555 เป็นต้นไป

อาจารย์ ดร.ดรุณวรรณ สมใจ อาจารย์ประจาคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ดารง
ตาแหน่ง ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์สาขาวิชาสาธารณสุข ศาสตร์ สาขาวิช าเชี่ยวชาญเศรษฐศาสตร์
สาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป

สาร สพว. ฉบับที่ผ่านมา (ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 มิถุนายน – สิงหาคม 2555) ได้ประชาสัมพันธ์
โครงการวิจัยและงานเรียบเรียงตาราที่ได้รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยฯ ในปีการศึกษา 2554
โดยได้เสนอรายละเอียดโครงการวิจัยและงานเรียบเรียงตาราไปแล้ว จานวน 8 คณะวิชา ในฉบับนี้
ขอประชาสัมพันธ์คณะวิชาที่ได้รับทุนอีก 2 คณะวิชา ดังนี้ค่ะ

โครงการวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์
1.เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมการดูแลตนเอง การควบคุมระดับน้าตาลในเลือดและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย
เบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลหัวเฉียว ผศ.อรพินท์ สีขาว หัวหน้าโครงการ ได้รับทุนอุดหนุนจานวน 30,260 บาท
2. เรื่อง ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านความรู้ การรับรู้ และพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีในจังหวัดสมุทรปราการและ
ปริมณฑล อ.กนกวรรณ ฉันธนะมงคล หัวหน้าโครงการ ได้รับทุนอุดหนุนจานวน 21,820 บาท
3. เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างอาการปวด ข้อฝืด ความสามารถในการใช้ข้อกับการทรงตัวของผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมในชุมชน
เทศบาลตาบลบางเสาธง อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ อ.วิญญ์ทัญญู บุญทัน หัวหน้าโครงการ ได้รับทุนอุดหนุนจานวน 29,100 บาท
4. เรื่อง ปัจจัยทานายการละเว้นเพศสัมพันธ์ของนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา (สมุทรปราการ) เขต 6 อ.ดร.ปิ่นหทัย ศุภเมธาพร หัวหน้าโครงการ ได้รับทุนอุดหนุนจานวน 56,730 บาท
5. เรื่อง การสอนภาคปฏิบัติของพยาบาลพี่เลี้ยงและแนวทางการพัฒนาระบบพยาบาลพี่เลี้ยง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ผศ.ดร.รัชนี นามจันทรา หัวหน้าโครงการ ได้รับทุนอุดหนุนจานวน 27,370 บาท
6. เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านนักศึกษาและด้านการจั ดการเรียนการสอนกับความสุขในการเรียน รู้รายวิชาปฏิบัติการ
การพยาบาลพื้นฐานของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รศ.พรศิริ พันธสี หัวหน้าโครงการ
ได้รับทุนอุดหนุนจานวน 19,750 บาท
7. เรื่อง ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนแบบนาตนเองเพื่อสร้างศักยภาพการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลทางคลินิก : กรณีศึกษา
รายวิชาการรักษาเบื้องต้น คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อ.จริยา ทรัพย์เรือง หัวหน้าโครงการ ได้รับทุนอุดหนุน
จานวน 18,930 บาท

โครงการวิจัยคณะเภสัชศาสตร์
1. เรื่ อ ง การพัฒ นาวิธ ีว ิเ คราะห์ห าปริม าณเฟนิล เอฟริ น ไฮโดรคลอไรด์แ ละบรอมเฟนิร ามีน มาลีเ อตในยาเม็ด สูต รผสม
ผศ.ดร.วิชาญ จันทร์วิทยานุชิต หัวหน้าโครงการ ได้รับทุนอุดหนุนจานวน 73,500 บาท
2. เรื่อง ภาวะการพัฒนาระบบปฏิบัติการและประเมินผลลัพธ์การบริบาลทางเภสัชกรรมสาหรับผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 กรณีศึกษา
คลินิกเบาหวาน แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลบางบ่อ ผศ.ดร.นิตยาวรรณ กุลณาวรรณ หัวหน้าโครงการ ได้รับทุนอุดหนุนจานวน 32,350 บาท
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โครงการสานักพิมพ์ มฉก.
ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีนโยบายส่งเสริมให้คณาจารย์ได้จัดทาตาราและหนังสือวิชาการที่มีมาตรฐานเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ
โดยผ่านการจัดพิมพ์จากโครงการสานักพิมพ์ของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งสาร สพว. ฉบับนี้ขอประชาสัมพันธ์หนังสือ ที่ดาเนินการจัดพิมพ์แล้วเสร็จในเดือน
พฤษภาคม ถึงมิถุนายน 2555 จานวน 5 เรื่อง ดังนี้
หลักการตลาด
ผู้เขียน : อาจารย์สุเมษ เลิศจริยพร และคณะ คณะบริหารธุรกิจ
หนังสือเล่มนี้จัดทาขึ้นเพื่อให้นักศึกษา และผู้สนใจศึกษาด้านการตลาด โดยรวบรวมความรู้และเรียบเรียงเป็นตาราโดย
คณาจารย์ที่สอนวิชาหลักการตลาด ในสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เพื่อใช้เป็น
แหล่งความรู้ในการศึกษาในศาสตร์ของการตลาดต่อไป
การเงินธุรกิจ
ผู้เขียน : อาจารย์สมนึก อัศดรวิเศษ และคณะ คณะบริหารธุรกิจ
วัตถุประสงค์ของการจัดทาหนังสือเล่นนี้เพื่อให้นักศึกษา ผู้บริหาร ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ได้เข้าใจศาส ตร์พื้นฐาน
ทางด้านการบริหารการเงิน ทั้งภาคทฤษฎี และการนาไปประยุกต์ใช้เพื่อรับมือกับความผันผวนของสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ
รวมถึงเพื่อใช้ค้นคว้าและอ่านเป็นพื้นฐานในการศึกษาหาความรู้ทางด้านการเงินในระดับสูงขึ้นไป
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
ผู้เขียน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณวรรณ สมใจ คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
ตาราเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข เล่มนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น เพื่อเป็นการปูพื้นสาหรับนักศึกษา
โดยเป็นการประยุกต์เศรษฐศาสตร์เข้ากับงานด้านสาธารณสุข ซึ่งเนื้อหาจะมีตั้งแต่สินค้าและบริการสุขภาพ อุปสงค์ และอุปทาน
ด้านสาธารณสุข การคลังสาธารณสุข รวมถึงการประเมินผลทางด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าใจ
และนาความรู้ไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานต่อไป
การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อนทางอายุรกรรม นรีเวช และศัลยกรรม
ผู้เขียน : อาจารย์ กนกวรรณ ฉันธนะมงคล คณะพยาบาลศาสตร์
ตาราการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อนทางอายุรกรรม นรีเวชและศัลยกรรมเล่มนี้ ผู้เขียนเขียนขึ้นด้วย
ความตั้งใจจากประสบการณ์การเป็นอาจารย์ผู้ร่วมสอนรายวิชาการพยาบาลมารดาและทารก เนื้อหาในตาราเล่มนี้จะเน้นไปทาง
สาระความรู้เรื่องโรค ด้วยความเชื่อมั่นว่าการมีความรู้ที่กว้างขวางและลึกซึ้งจะช่วยให้สามารถค้นหาประเด็นปัญหาสุขภาพได้
ถูกต้อง เพื่อนาไปสู่การดูแลให้สตรีตั้งครรภ์ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัยทั้งต่อสตรีตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ โดยหวัง
ว่าตาราเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านในการนาความรู้ไปใช้ในการดูแลมารดาและทารก
การอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาไทย
ผู้เขียน : อาจารย์จันทร์สุดา ไชยประเสริฐ คณะศิลปศาสตร์
ตาราเล่มนี้เกิดและพัฒนาขึ้นจากการเรียนการสอนที่ผู้เขียนมีโอกาสได้สอนการอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาไทยให้ชาว
ต่างประเทศ ซึ่งผู้เขียนพบเห็นปัญหาของผู้เรียนและผู้สอนหลายประการ เช่น การอ่านตัวหนังสือที่มีลักษณะพิเศษในพาดหัว
ข่าวหรือในโฆษณาต่าง ๆ ได้ไม่ชัดเจน เป็นต้น เนื้อหาในแต่ละบทผู้เขียนเริ่มต้นด้วยการให้คาศัพท์พื้นฐานประจาแต่ละบททั้ง
ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ ส่ ว นค าศั พ ท์ ใ นแต่ ล ะข่ า ว ผู้ เ ขี ย นอธิ บ ายความหมายเฉพาะภาษาไทยโดยมิ ไ ด้ ใ ห้ ค าศั พ ท์
ภาษาอังกฤษไว้ด้วย เนื่องจากประสงค์จะให้ผู้อ่านฝึกการอ่านและแปลภาษาไทยเป็นไทย โดยมีบริบทในเนื้อหาข่าวเป็นตัวช่วย
กองบรรณาธิการ สาร สพว.
ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ทองก้อน หัวหน้ากองบรรณาธิการ
ธราวดี อัครลิขิต
หัวหน้าแผนกพัฒนางานวิชาการ
ปวีณา ธนะพงศ์เพชร
หัวหน้าแผนกหลักสูตร
และมาตรฐานการศึกษา
นงนุช โพธิ์ปัทมะ
เลขานุการ สพว.
ทัศนีย์ สาหร่ายสังข์
เลขานุการ สาร สพว.
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