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๒ 

 

สารบญั 
 

                              หน้า   
หมวดที� ๑  ขอ้มลูทั �วไป             ๓   
หมวดที� ๒  ขอ้มลูเฉพาะของหลกัสตูร          ๑๐ 
หมวดที� ๓  ระบบการจดัการศกึษา  การดาํเนินการ และโครงสรา้งของหลกัสตูร    ๑๒   
หมวดที� ๔  ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอนและการประเมนิผล        ๕๑ 
หมวดที� ๕  หลกัเกณฑใ์นการประเมนิผลนกัศกึษา        ๕๗ 
หมวดที� ๖  การพฒันาคณาจารย ์          ๕๗ 
หมวดที� ๗  การประกนัคณุภาพหลกัสตูร         ๕๘ 
หมวดที� ๘  การประเมนิและปรบัปรงุการดาํเนินการของหลกัสตูร      ๖๒ 
 
เอกสารแนบ 
ภาคผนวก ก   คาํอธบิายรายวชิา          ๖๔ 
ภาคผนวก ข   แผนที�แสดงการกระจายความรบัผดิชอบต่อผลการเรยีนรู ้    

        จากหลกัสตูรสูร่ายวชิา  และแผนที�แสดงการกระจายความรบัผดิชอบ 
ต่อผลการเรยีนรูข้องหลกัสตูรต่อค่านิยมองคก์ร มหาวทิยาลยัมหดิล    ๑๐๗ 

ภาคผนวก ค   การปรบัปรงุแกไ้ขหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ      
           สาขาวชิาภาษาไทย          ๑๒๒ 
ภาคผนวก  ง ขอ้บงัคบัว่าดว้ยการศกึษาระดบัอนุปรญิญาและปรญิญาตร ี      

พ.ศ. ๒๕๕๒            ๑๕๖ 
ภาคผนวก  จ รายละเอยีดอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร       ๑๖๙ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 

 

หลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.๒๕๕๖ 

 
ชื,อสถาบนัอดุมศึกษา มหาวทิยาลยัมหดิล 
วิทยาเขต / คณะ / ภาควิชา คณะศลิปศาสตร ์สาขาวชิาภาษาไทย 
 

หมวดที, ๑  ข้อมลูท ั ,วไป 
๑. ชื,อหลกัสูตร 

ภาษาไทย  หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษาไทย 
ภาษาองักฤษ  Bachelor of Arts Program in Thai 

๒. ชื,อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื�อเตม็  ศลิปศาสตรบณัฑติ (ภาษาไทย) 

Bachelor of Arts (Thai) 
ชื�อย่อ  ศศ.บ. (ภาษาไทย) 

B.A. (Thai) 
๓. วิชาเอก (ถ้ามี) 

   ไมม่ ี
๔. จาํนวนหน่วยกิตที,เร ียนตลอดหลกัสูตร 

     จาํนวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสตูร ไม่น้อยกว่า ๑๓๙ หน่วยกติ 
๕. รปูแบบของหลกัสูตร 

๕.๑ รปูแบบ  
เป็นหลกัสูตรระดบัปรญิญาตร ี(๔ ปี) ตามประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรื�อง มาตรฐานคุณวุฒิระดบั
ปรญิญาตร ีสาขาวชิาภาษาไทย พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๕.๒ ภาษาที,ใช้  
ใชภ้าษาไทยและภาษาองักฤษในการจดัการเรยีนการสอน 

๕.๓ การรบัเข้าศ ึกษา  
๑) นกัศกึษาไทย  
๒) นกัศกึษาต่างชาตทิี�มผีลการประเมนิว่าสามารถอ่าน เขยีนและพดูภาษาไทยไดใ้นระดบัดมีาก  

๕.๔ ความรว่มมือกบัสถาบนัอื,น  
เป็นหลกัสตูรเฉพาะของสาขาวชิาภาษาไทย คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 

๕.๕ การให้ปริญญาแก่ผ ูส้าํเรจ็การศึกษา  
ใหป้รญิญาเพยีงสาขาวชิาเดยีว 
 

๖. สถานภาพของหลกัสูตรและการพิจารณาอนุมตัิ / เหน็ชอบหลกัสูตร 
๖.๑  หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ.๒๕๕๖ ปรบัปรุงจากหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษาไทย (หลกัสตูร 
       ปรบัปรุงพ.ศ.๒๕๕๑) เริ�มใชใ้นภาคการศกึษาที� ๑ ปีการศกึษา ๒๕๕๖ เป็นตน้ไป 
๖.๒  คณะกรรมการวชิาการประจาํคณะฯ ใหค้วามเหน็ชอบหลกัสตูรในการประชมุครั Xงที� ๓/๒๕๕๕ วนัที� ๗ 
       กนัยายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ 



๔ 

 

 
๖.๓  คณะกรรมการพจิารณากลั �นกรองหลกัสตูร พจิารณาหลกัสตูรนีXในการประชมุ  ครั Xงที� ๑๗/๒๕๕๕ 

    วนัที�.....๒๕..... เดอืน......กนัยายน....  พ.ศ. ...๒๕๕๕....... 
๖.๔  ที�ประชุมคณบดมีหาวทิยาลยัมหดิล อนุมตัหิลกัสตูรในการประชุม ครั Xงที�  ๙/๒๕๕๖ 
       วนัที�.....๘.... เดอืน.....พฤษภาคม...........  พ.ศ. .๒๕๕๖... 
๖.๕  ที�ประชุมสภามหาวทิยาลยัมหดิล  อนุมตัหิลกัสตูรในการประชุมครั Xงที� ๔๗๒ 

     วนัที�.....๑๕....เดอืน......พฤษภาคม..... พ.ศ. .๒๕๕๖... 
 
๗. ความพรอ้มในการเผยแพรห่ลกัสูตรที,ม ีคณุภาพและมาตรฐาน 

หลกัสตูรมคีวามพรอ้มในการเผยแพร่ว่าเป็นหลกัสตูรที�มคุีณภาพและมมีาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๒ ภายในปีการศกึษา ๒๕๖๐ (หลงัจากเปิดสอนเป็นเวลา ๔ ปี) 

 
๘. อาชีพที,สามารถประกอบได้หลงัสาํเรจ็การศึกษา 

นกัศกึษาที�จบหลกัสตูร จะเป็นผูม้คีวามรูค้วามเชี�ยวชาญดา้นภาษาไทย วรรณคดไีทย และคตชินวทิยา 
และมคีวามรอบรูใ้นศาสตรอ์ื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง มทีกัษะการเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเอง ตลอดจนสามารถใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศไดอ้ย่างเหมาะสม สามารถประยุกต์และบูรณาการความรูไ้ปใชใ้นการปฏบิตัิงานที�เน้นการใชท้กัษะ
การสื�อสารและการถ่ายทอดองคค์วามรูใ้นหน่วยงานทั Xงภาครฐั ภาคเอกชน 

เมื�อนกัศกึษาเรยีนจบหลกัสตูรนีXแลว้สามารถประกอบอาชพีต่างๆ ได ้เช่น  
๑) คร ูอาจารย ์นกัวชิาการ 
๒) งานฝ่ายบุคคล ฝ่ายประชาสัมพันธ์ หรือฝ่ายการตลาดในบริษัท หน่วยงาน หรือองค์กรภาครัฐและ 
    เอกชน 
๓) การประกอบอาชพีอสิระ อาท ินกัเขยีน นกัพดู มคัคุเทศก ์ 
๔) งานในแวดวงสื�อสารมวลชนแขนงต่างๆ อาท ินกัหนงัสอืพมิพ ์ผูป้ระกาศรายการ ผูป้ระกาศขา่ว        

    นกัจดัรายการวทิยุ และพธิกีร และในสื�ออื�นๆ อาท ิบรรณาธกิาร  
 

นอกจากนีXนักศกึษายงัมพีืXนความรู้เพยีงพอที�จะใช้ศกึษาต่อในระดบับณัฑติศกึษาสาขาต่างๆ ได้ อาท ิ
สาขาภาษาไทย วรรณคดไีทย วรรณคดเีปรยีบเทยีบ ภาษาศาสตร ์ คตชินวทิยา นิเทศศาสตร ์ ครุศาสตร ์หรอื
สาขาอื�นที�เกี�ยวขอ้ง 

 
๙. ชื,อ-นามสกลุ เลขประจาํตวัประชาชน ตาํแหน่ง และคณุวฒุิการศึกษาของอาจารยผ์ ูร้บัผิดชอบหลกัสูตร 
 

(๑) อาจารย ์ผศ.ดร.อภลิกัษณ์  เกษมผลกลู เลขประจาํตวัประชาชน ๓๒๓๐๑๐๐๔๐ x-xx-x 
ตําแหน่ง ผูช้่วยศาตราจารย ์
คุณวุฒกิารศกึษา กศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวทิยาลยับรูพา (พ.ศ.๒๕๔๕) 

อ.ม. (วรรณดคไีทย) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (พ.ศ.๒๕๔๘) 
อ.ด. (วรรณคดไีทย) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (พ.ศ.๒๕๕๓) 

 
  

 



๕ 

 

 (๒) อาจารย ์ดร.ชนกพร พวัพฒันกุล  เลขประจาํตวัประชาชน  ๓๑๐๒๐๐๐๖๓ x-xx-x 
ตําแหน่ง อาจารย ์
คุณวุฒกิารศกึษา อ.บ. เกยีรตนิิยมอนัดบั ๒ (ภาษาไทย) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั      

(พ.ศ.๒๕๔๕) 
อ.ม. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (พ.ศ.๒๕๔๖) 
อ.ด. (ภาษาไทย) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (พ.ศ.๒๕๕๗) 

 
(๓) อาจารย ์ดร.อญัชล ี ภู่ผะกา     เลขประจาํตวัประชาชน ๓๗๕๙๙๐๐๓๑ x-xx-x 

ตําแหน่ง อาจารย ์
คุณวุฒกิารศกึษา ศษ.บ.(ภาษาไทย)  มหาวทิยาลยัศลิปากร (๒๕๔๒) 
 ศศ.ม.(ภาษาไทย)  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (๒๕๔๖) 
 อ.ด.(ภาษาไทย)  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (๒๕๕๔) 

 
 (๔)  อาจารยณ์รงศกัดิ ̀สอนใจ   เลขประจาํตวัประชาชน ๓๑๐๐๙๐๒๖๑ x-xx-x 

ตําแหน่ง อาจารย ์
คุณวุฒกิารศกึษา ศศ.บ (ภาษาไทย) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(พ.ศ.๒๕๔๑) 

อ.ม. (ภาษาไทย) มหาวทิยาลยัศลิปากร (พ.ศ.๒๕๔๖) 
 
(๕) อาจารยว์ศวรรษ สบายวนั เลขประจาํตวัประชาชน ๓๑๔๙๙๐๐๑๑ x-xx-x 

ตําแหน่ง อาจารย ์
คุณวุฒกิารศกึษา อ.บ. เกยีรตนิิยมอนัดบั ๒ (ภาษาไทย) มหาวทิยาลยัศลิปากร  

(พ.ศ.๒๕๔๗) 
อ.ม. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (พ.ศ.๒๕๕๒) 

 
 

๑๐. สถานที,จดัการเรียนการสอน 
คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล วทิยาเขตศาลายา  

 
๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรอืการพฒันาที,จาํเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลกัสูตร 

๑๑.๑ สถานการณ์หรอืการพฒันาทางเศรษฐกิจ 
ปัจจยัภายใน - ศกัยภาพทางเศรษฐกิจต้องพึ,งภาคบริการและเศรษฐกิจสรา้งสรรค ์ 

ในช่วงที�ผ่านมาอุตสาหกรรมที�ใช้แรงงานเขม้ข้นในประเทศไทยได้สูญเสยีความสามารถในการแข่งขนัให้แก่
ประเทศที�มตี้นทุนการผลติที�ราคาถูกกว่า การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมเริ�มมขีอ้จํากดัจากกฎระเบยีบดา้นสิ�งแวดล้อม 
การยอมรบัจากชุมชน และการดาํเนินการตามขั Xนตอนของรฐัธรรมนูญซึ�งยงัไม่มกีลไกที�ครบถว้น การผลติของภาคเกษตร
ได้ รับผลกระทบจากแรงงานภาค เกษตรและพืX นที� การเกษ ตรที� มีแนวโน้ มลดลง ทรัพยากรธรรมชาต ิ
ที�เสื�อมโทรม และต้นทุนการผลติที�สงูขึXน ส่งผลใหภ้าคบรกิารและการท่องเที�ยวมบีทบาทสาํคญัในการขบัเคลื�อนและฟืXนฟู
เศรษฐกิจของประเทศ และมีโอกาสพัฒนาเป็น “ศูนย์กลางการบรกิารและการท่องเที�ยว” ของภูมิภาค เนื�องจากการ
รวมกลุ่มเศรษฐกจิในอนุภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ รวมถงึการเปลี�ยนแปลงโครงสรา้งประชากรโลกสูส่งัคมผูส้งูอายุ 
จะเป็นโอกาสของไทยเนื�องจากมีความพร้อมของทรพัยากรการท่องเที�ยวที�จะรองรบันักท่องเที�ยวกลุ่มนีX นอกจากนีX 



๖ 

 

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ยังมีบทบาทมากขึXนในการขับเคลื�อนเศรษฐกิจทั Xงสินค้าและบริการที�มีการสร้างสรรค ์
เพื�อเพิ�มมลูค่ามากขึXน และการทาํธุรกจิที�ตอ้งใชค้วามสรา้งสรรคส์งูโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ 
 

ปัจจยัภายนอก - โลกในศตวรรษที, ๒๑: สงัคมเศรษฐกิจฐานความร ูแ้ละการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
การเปลี�ยนแปลงดา้นต่าง ๆ ในโลกรวมถงึวกิฤตเศรษฐกจิที�ผ่านมาจะสง่ผลใหเ้กดิการปรบัเปลี�ยนกฎระเบยีบ

ในการบรหิารจดัการเศรษฐกจิโลกและการดําเนินเศรษฐกจิในระบบทุนนิยม ซึ�งครอบคลุมถึงกฎระเบยีบด้านการค้า 
การลงทุน การเงนิ สิ�งแวดลอ้มและด้านสงัคม ประเทศกําลงัพฒันามกัจะเสยีเปรยีบในการต่อรองและไม่รูเ้ท่าทนัการ
รกัษาผลประโยชน์ที�พงึไดร้บัอย่างเป็นธรรม เนื�องจากการขาดความรู ้ประสบการณ์ และศกัยภาพในการเจรจาต่อรอง 
ดว้ยเหตุนีXจงึไดเ้กดิการรวมกลุ่มกนัในภูมภิาคเอเชยี โดยกรอบการคา้เสรขีองอาเซยีนกบัจนี ญี�ปุ่น และอนิเดยี และการ
เป็นประชาคมอาเซยีนในปี ๒๕๕๘ อนัจะนําไปสูค่วามร่วมมอืในดา้นต่างๆ และการเปิดตลาดการคา้เสร ีทาํใหก้ารตดิต่อ
ธุรกจิการคา้ระหว่างประเทศจะขยายตวักวา้งขวางยิ�งขึXน และมกีารแขง่ขนักนัมากขึXน 

เพื�อใหเ้กดิโครงสรา้งพืXนฐานทางปัญญาที�แขง็แกร่งและพรอ้มรบัมอืกบัการเปลี�ยนแปลงดงักล่าว จําเป็นต้องมี
การปฏิรูประบบการสร้างความรู้ การจดัการความรู้ การพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ทนัสมัย การพัฒนา
ศักยภาพคนไทยให้มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ และจินตนาการ เป็นแรงงานที�มีความรู้
ความสามารถ มองปัญหาในลกัษณะบรูณาการ สามารถทํางานร่วมกบัผูอ้ื�นได ้โดยมคีวามรบัผดิชอบและรูบ้ทบาทของ
ตนเองในองค์กรและสงัคม มคีวามเขา้ใจ ยอมรบัและอดทนต่อความแตกต่างทางวฒันธรรม มกีระบวนการคดิที�เป็น
ระบบ ลดความขดัแย้งด้วยกระบวนการสนัติ พร้อมที�จะปรบัตวัเขา้กบัสิ�งแวดล้อม มคีวามสามารถในการเรยีนรูแ้ละ
พฒันาตนเองไดอ้ย่างต่อเนื�อง มคีวามรูท้างเทคโนโลยแีละเทคโนโลยสีารสนเทศ และมคีวามรูค้วามสามารถในภาษาที�
เป็นสากล เช่น ภาษาองักฤษ ขณะเดยีวกนักจ็ะต้องมคีวามรูค้วามสามารถในการใชภ้าษาประจําชาติและท้องถิ�นเพื�อ
สื�อสารกบักลุ่มบุคคลที�แตกต่างหลากหลายในสงัคมไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  
 

๑๑.๒ สถานการณ์หรอืการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม 
เศรษฐกิจและสงัคมโลกที�ได้ปรบัเปลี�ยนจาก “สงัคมเกษตรกรรม” สู่ “สังคมอุตสาหกรรม” และ “สังคม

ฐานความรู้” ผนวกกบัความเจรญิก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ การสื�อสารและกระแสโลกาภิวตัน์ ทําให ้
วถิีชีวติ ทศันคติ ความเชื�อ ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรยีนรู้ และพฤติกรรมการบรโิภคของคนไทย 
ในปัจจุบนัเกดิการเปลี�ยนแปลงและเชื�อมโยงเขา้กบัวฒันธรรมจากนานาประเทศจนมคีวามหลากหลายมากขึXน การสรา้ง
เครอืข่ายทางสงัคมผ่านโลกไซเบอรแ์ละสื�อสาธารณะมบีทบาทสาํคญัที�ทําใหเ้กดิเป็นวฒันธรรมย่อยร่วมสมยัและกลุ่ม
ทางสงัคมมากมายในรูปแบบของการรวมกลุ่มของบุคคลที�สนใจเรื�องเดยีวกนั จงึจําเป็นที�คนในสงัคมจะต้องเข้าใจ 
ยอมรบั และสามารถจดัการกบัความแตกต่างทางวฒันธรรมและความแตกต่างทางความคดิหรอืทศันคตใินเรื�องต่างๆ 
และอยู่ร่วมกนัในสงัคมได้อย่างมคีวามสุข ขณะเดยีวกนักจ็ําเป็นจะต้องมกีารศกึษาและถ่ายทอดองค์ความรู้เกี�ยวกบั
สงัคม วฒันธรรมและภูมปัิญญาของไทย เพื�อธาํรงรกัษาเอกลกัษณ์ของความเป็นไทยที�ดงีามไว ้ไม่ใหถู้กกลนืหายไปใน
กระแสโลกาภิวตัน์ที�เปิดโอกาสให้มกีารลื�นไหลของวฒันธรรมอย่างไร้พรมแดน รู้จกัใชทุ้นทางวฒันธรรมในการสรา้ง
มลูค่าเพิ�มทางเศรษฐกจิ และใชว้ฒันธรรมเป็นองคป์ระกอบหนึ�งของทุนทางสงัคมในการยดึโยงคนไทยใหเ้ป็นเอกภาพ
และสรา้งสงัคมสขุภาวะ  
  
๑๒. ผลกระทบจากข้อ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกี,ยวข้องกบัพนัธกิจของสถาบนั 

๑๒.๑ การพฒันาหลกัสูตร  
เมื�อสถานการณ์ทางเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรมกําลงัดาํเนินไปในทศิทางดงักล่าวขา้งต้น การพฒันาหลกัสตูร

นีXจงึใหค้วามสาํคญัต่อการผลติบณัฑติที�มคุีณภาพมาตรฐาน เป็นผูม้คีวามรูท้ ั Xงเชงิกวา้ง คอื สามารถบูรณาการศาสตรอ์ื�นที�



๗ 

 

เกี�ยวขอ้งกบัสาขาวชิาภาษาไทยได้ และเชงิลกึ คอื มคีวามรูจ้รงิในสาขาวชิา สามารถสื�อสารและเขา้ใจความคดิจติใจ
ของคนไทยที�แสดงออกผ่านทางภาษาไดเ้ป็นอย่างด ีมคีวามรู ้ความเขา้ใจความหลากหลายทางวฒันธรรมในสงัคมไทย 
เหน็คุณค่าและเคารพวฒันธรรมและภูมปัิญญาของคนกลุ่มต่างๆ สามารถปรบัตวัเขา้กบัผูอ้ื�นและทํางานร่วมกบัเพื�อน
ร่วมวิชาชีพตลอดจนบุคลากรสาขาวิชาชีพอื�นได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข สามารถใช้ภาษาไทย 
ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื�อการตดิต่อสื�อสาร การคน้ควา้วจิยั การประกอบอาชพี และการพฒันา
ตนเองไดเ้ป็นอย่างด ี

 
๑๒.๒ ความเกี,ยวขอ้งกบัพนัธกิจของสถาบนั 
พนัธกจิหลกัของมหาวทิยาลยัมหิดลคอื “สร้างความเป็นเลศิทางด้านสุขภาพ ศาสตร์ ศลิป์ และนวตักรรมบน

พืXนฐานของคุณธรรม เพื�อสงัคมไทยและประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาต”ิ โดยมยีุทธศาสตรท์ี�สาํคญัคอืการประสานให้
เกดิความกลมกลนืระหว่างความหลากหลายของสาขาวชิาและพฒันาใหเ้กดิชุมชนที�อยู่ด้วยกนัดว้ยความกลมเกลยีว
และสมานฉนัท ์ขณะเดยีวกนักจ็ะตอ้งพฒันาหลกัสตูรใหเ้ป็นสากลดว้ย  

พนัธกจิของคณะศลิปศาสตร ์คอื 
f. ขบัเคลื�อนการศกึษาทางดา้นศลิปศาสตร ์(Liberal Arts Education) ในมหาวทิยาลยัมหดิล ผลติบณัฑติศลิป

ศาสตร์ที�มีคุณภาพ มีคุณลักษณะตามค่านิยมและอัตลักษณ์ขององค์กร เป็นบัณฑิตที�พึงประสงค์ เป็นผู้นําการ
เปลี�ยนแปลง สามารถแขง่ขนัไดใ้นระดบัชาตแิละระดบันานาชาต ิ

l. วจิยั ผลติผลงานวชิาการ และให้บรกิารวชิาการด้านศลิปศาสตรท์ี�เป็นประโยชน์ทั Xงในเชงิวชิาการและเชิง
พาณิชย ์เสรมิสรา้งทุนมนุษย ์ทุนสงัคม และทุนวฒันธรรมเพื�อการพฒันาที�ยั �งยนื 

m. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านการศึกษา วิจัย วิชาการ การบรหิาร และศิลปวัฒนธรรม กับ
หน่วยงานทั Xงภายในประเทศและต่างประเทศร่วมขบัเคลื�อนมหาวทิยาลยัมหดิลสูค่วามเป็นสากล 

n. เป็นต้นแบบของการดาํเนินงานดา้นการสบืสานทํานุบํารุงศลิปะ วฒันธรรมและการแลกเปลี�ยนเรยีนรูร่้วมกนั
กบัชุมชน 

o. ร่วมขบัเคลื�อนมหาวทิยาลยัมหดิลสูค่วามเป็นสากล มเีครอืขา่ยความร่วมมอืทางดา้นการศกึษา วจิยั วชิาการ 
การบรหิาร และศลิปวฒันธรรมกบัหน่วยงานทั Xงภายในประเทศและต่างประเทศ 

p. มกีารบรหิารงานจดัการที�มปีระสทิธภิาพตามหลกัธรรมาภบิาล เป็นองคก์รสขุภาวะ (Happy Workplace) และ
ขบัเคลื�อนพนัธกจิทุกดา้นโดยคาํนึงถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

 

หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษาไทย นับว่าเป็นหลกัสตูรที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัพนัธกจิของสถาบนั 
เพราะมุ่งผลติบณัฑิตที�เขา้ใจธรรมชาติของการศกึษาในเชงิศลิปศาสตร์ มคีวามรู้ลกึซึXงในศาสตร์ด้านหลกัภาษาไทย 
ภาษาไทยเพื�อการสื�อสาร ภาษาศาสตร์ภาษาไทย วรรณกรรมไทย และคติชนวทิยา สามารถสื�อสารภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้ดี มีความรู้ ความเข้าใจความหลากหลายทางวฒันธรรมในสงัคมไทย เห็นคุณค่าและเคารพ
วฒันธรรมและภูมปัิญญาของคนทุกกลุ่ม  รอบรูศ้าสตรต่์างๆ  โดยอาศยัความร่วมมอืในการจดัการเรยีนการสอนร่วมกบั
คณะและสาขาวชิาอื�นๆ ในมหาวทิยาลยั สามารถประสานและนําความรูไ้ปประยุกตก์บัการดาํเนินชวีติเพื�อประโยชน์ของ
ตนเอง ชุมชน และสงัคมได ้  
๑๓. ความสมัพนัธก์บัหลกัสูตรอื,นที,เปิดสอนในคณะ / ภาควิชาอื,นของสถาบนั 

๑๓.๑ รายวิชาในหลกัสูตรที,สอนให้แก่หลกัสูตรอื,น 
รายวิชาศึกษาทั ,วไป  

จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
ศศภท ๑๐๐ ศลิปะการใชภ้าษาไทยเพื�อการสื�อสาร ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 100 Art of Using Thai  Language in Communication   



๘ 

 

จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
ศศภท ๑๐๑ ภาษาและวฒันธรรมเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตท้ี�สมัพนัธก์บัไทย ๓ (๓-๐-๖)    
LATH 101 SEA Languages and Cultures in Relation to Thai   
ศศภท ๑๐๒ การพดูและการฟังอย่างมวีจิารณญาณ ๒ (๑-๒-๓)    
LATH 102 Speaking and Critical Listening   
ศศภท ๑๐๓ พุทธมณฑลศกึษา ๒ (๒-๐-๔) 
LATH 103 Phutthamonthon Studies   
ศศภท ๑๒๐ ภาษาไทย ๑ (สาํหรบัชาวต่างชาต)ิ ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 120 Thai Level 1   
ศศภท ๑๒๑ ภาษาไทย ๒ (สาํหรบัชาวต่างชาต)ิ ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 121 Thai Level 2   
ศศภท ๑๒๒ ภาษาไทย ๓ (สาํหรบัชาวต่างชาต)ิ ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 122 Thai Level 3   
     
     

 
รายวิชาโท 

นักศกึษาที�เลอืกเรยีนวชิาโทในสาขาวชิาภาษาไทย จะต้องเรยีนรายวชิาต่างๆ ในหลกัสูตรไม่น้อยกว่า ๑๘ 
หน่วยกติ แบ่งเป็นรายวชิาบงัคบั ๑๒ หน่วยกติ และรายวชิาบงัคบัเลอืก อย่างน้อย ๖ หน่วยกติ โดยมรีายวชิาบงัคบั
สาํหรบันกัศกึษาวชิาโท ดงันีX 

จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
 

ศศภท ๒๒๒ หลกัและศลิปะการฟังและการอ่าน ๒ (๑-๒-๓) 
LATH 222 Principles and Art of Listening and Reading   
ศศภท ๒๒๓ หลกัและศลิปะการเขยีน ๒ (๑-๒-๓) 
LATH 223 Principles and Art  of Writing   
ศศภท ๒๒๔ หลกัและศลิปะการพดู ๒ (๑-๒-๓) 
LATH 224 Principles and Art  of Speaking   
ศศภท ๒๒๕ ลกัษณะภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 225 Characteristics of the Thai Language   
ศศภท ๓๒๑ ววิฒันาการวรรณคดไีทย ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 321 Evolution of Thai Literature   

 
รายวิชาเล ือกเสร ี

นักศึกษาคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลยัมหิดล สามารถเลือกเรยีนรายวชิาในหมวดเลือกเสร ีที�เปิดสอนโดย
สาขาวชิาภาษาไทย หรอืรายวชิาหมวดอื�นๆ ในหลกัสตูร ที�เปิดใหเ้ลอืกเป็นวชิาเลอืกเสรใีนแต่ละภาคการศกึษาได ้ทั XงนีX
ขึXนอยู่กบัเงื�อนไขที�แต่ละคณะกาํหนด 

จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
ศศภท ๑๐๖ อารมณ์ขนักบัภาษาและวรรณกรรมไทย ๒ (๒-๐-๔) 
LATH 106 Humor in Thai language and Literature   



๙ 

 

จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
ศศภท ๑๐๗ ภาษากบัภมูปัิญญาไทย ๒ (๒-๐-๔) 
LATH 107 Language and Thai Wisdom   
ศศภท ๑๐๘ ภาษากบัสงัคมไทย ๒ (๒-๐-๔) 
LATH 108 Language and Thai Society   
ศศภท ๑๐๙ ภาษาและวรรณกรรมทอ้งถิ�นในประเทศไทยกบัการพฒันาประเทศ  ๒ (๒-๐-๔) 
LATH 109 Local Language and Local Literature in Thailand and Country Development   
ศศภท ๑๑๐ ภาษาไทยในเพลง ๒ (๒-๐-๔) 
LATH 110 Thai Language in Songs   
ศศภท ๑๒๓ ภาษากบัการจดัการความขดัแยง้ ๒ (๒-๐-๔) 
LATH 123 Language and Conflict Management   
ศศภท ๑๒๔ เทคนิคการสื�อสารภาษาไทยในอาชพี ๒ (๑-๒-๓) 
LATH 124 Technique for Thai Communication in Careers   
ศศภท ๑๒๕ ศลิปะการอ่านออกเสยีงรอ้ยแกว้และรอ้ยกรอง ๒ (๑-๒-๓) 
LATH 125 Art of Pronouncing Prose and Verse   
ศศภท ๑๒๖ การพดูในที�ชมุนุมชน ๒ (๑-๒-๓) 
LATH 126 Public Speaking   
ศศภท ๑๑๕ การฟังและพดูนําเสนอทางวชิาการ ๒ (๑-๒-๓) 
LATH 115 Academic Listening and Oral Presentation   
ศศภท ๑๑๖ วรรณกรรมไทยกบัภาพยนตร ์ ๒ (๒-๐-๔) 
LATH 116 Thai Literary Works and Film   
ศศภท ๑๑๗ การต์ูนศกึษา ๒ (๒-๐-๔) 
LATH 117 Comics Studies   
ศศภท ๑๑๘ กฬีาและการละเล่นในฐานะคตชิน ๒ (๒-๐-๔) 
LATH 118 Sports and Recreations as Folklore   
ศศภท ๑๑๙ คตชินกบัศลิปะพืXนถิ�นไทย ๒ (๒-๐-๔) 
LATH 119 Folklore and Thai Folk Art   
ศศภท ๑๒๐ ภาษาไทย ๑ (สาํหรบัชาวต่างชาต)ิ ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 120 Thai Level 1   
ศศภท ๑๒๑ ภาษาไทย ๒ (สาํหรบัชาวต่างชาต)ิ ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 121 Thai Level 2   
ศศภท ๑๒๒ ภาษาไทย ๓ (สาํหรบัชาวต่างชาต)ิ ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 122 Thai Level 3   

 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 

๑๓.๒ รายวิชาในหลกัสูตรที,สอนโดยคณะอื,น 
รายวิชาศึกษาทั ,วไป กล ุม่วิชาแกน (มนุษยศาสตร ์ สงัคมศาสตร)์ 

                                                                                           จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
 

มมศท ๑๐๑ การศกึษาทั �วไปเพื�อการพฒันามนุษย ์ ๒ (๑-๒-๓) 
MUGE 101 General Education for Human Development   
มมศท ๑๐๒ สงัคมศกึษาเพื�อการพฒันามนุษย ์ ๓ (๒-๒-๕) 
MUGE 102 Social Studies for Human Development   
มมศท ๑๐๓ ศลิปะวทิยาการเพื�อการพฒันามนุษย ์ ๒ (๑-๒-๓) 
MUGE 103 Arts and Sciences for Human Development   

 
รายวิชาศึกษาทั ,วไป  

  นั ก ศึ ก ษ าส าม ารถ เลื อ ก เรีย น ราย วิช า ใน ห ม วดวิช าศึ ก ษ าทั �ว ไป ที� เปิ ด สอน โด ย ค ณ ะต่ างๆ  
ในมหาวทิยาลยัมหดิลได ้ทั XงนีXจะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบของคณะกรรมการหลกัสตูรฯ ก่อน 
 
รายวิชาเล ือกเสร ี
 นักศึกษาสามารถเลอืกเรยีนรายวชิาในสาขาใดๆ ก็ได้ ที�เปิดสอนในคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
รายวชิาในหมวดวชิาศกึษาทั �วไป หรอืรายวชิาที�เปิดสอนในคณะอื�นๆ ในมหาวทิยาลยัมหดิล โดยความเหน็ชอบจาก
คณะกรรมการหลกัสตูรฯ 

 
 

หมวดที, ๒ ข้อมลูเฉพาะของหลกัสตูร 
 
๑. ปรชัญา ความสาํคญั และวตัถปุระสงคข์องหลกัสูตร 

๑.๑ ปรชัญาของหลกัสูตร 
หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษาไทยมุ่งสรา้งบณัฑติศลิปศาสตรท์ี�มคีวามรูภ้าษาไทย และมทีกัษะ

การใชภ้าษาเพื�อการสื�อสาร ที�มปีระสทิธภิาพและเหมาะสมแก่ยุคสมยั มคีวามรอบรู ้ใฝ่รูแ้ละพฒันาตนเองตลอดชวีติ มี
ความคดิสรา้งสรรค ์สามารถประยุกต์และบูรณาการความรูไ้ปใชใ้นสงัคมได ้ตลอดจนเป็นบุคลากรที�มคุีณค่าต่อองคก์ร 
มคุีณภาพ คุณธรรม จรยิธรรมและจรรยาบรรณวชิาชพี เป็นกาํลงัสาํคญัในการพฒันาประเทศในดา้นต่างๆ  

 
๑.๒ ความสาํคญั 

สาขาวชิาภาษาไทยเป็นสาขาวชิาดา้นมนุษยศาสตรท์ี�มลีกัษณะสาํคญั คอื เป็นศาสตรท์ี�ทําใหผู้เ้รยีนมคีวามรู้
ภาษาไทยอย่างถ่องแท ้มคีวามรูร้กัษ์ภาษาไทย มคีวามภาคภูมใิจในวฒันธรรมไทย เป็นคนมเีหตุมผีล และมโีลกทศัน์
เชงิบวก ขอบเขตขององคค์วามรูข้องสาขาวชิานีXครอบคลุม หลกัภาษาไทย ภาษาศาสตร ์การใชภ้าษา วรรณคด ีภาษา
และวรรณกรรมที�สมัพนัธก์บัสงัคมและวฒันธรรม บณัฑติในสาขาวชิานีXเป็นผูม้คีวามรูท้ ั Xงเชงิกวา้ง คอื สามารถบูรณา-
การศาสตรอ์ื�นที�เกี�ยวขอ้งกบัสาขาวชิาภาษาไทยได ้และเชงิลกึ คอื มคีวามรูจ้รงิในสาขาวชิา สามารถสื�อสารและเขา้ใจ
ความคดิจติใจของคนไทยที�แสดงออกทางภาษาไดอ้ย่างด ีบณัฑติในสาขานีXสามารถปฏบิตังิานที�เน้นการใชท้กัษะการ
สื�อสารอย่างมปีระสทิธภิาพในหน่วยงานทั Xงภาครฐัและเอกชน 



๑๑ 

 

 
๑.๓ วตัถปุระสงคข์องหลกัสูตร 
เพื�อสร้างบณัฑิตสาขาวชิาภาษาไทยที�มคีวามรู้ความสามารถ ทกัษะ และเจตคติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัปรญิญาตร ีสาขาวชิาภาษาไทย และเน้นคุณสมบตัดิงัต่อไปนีX 
(๑) เขา้ใจธรรมชาติของการศกึษาในเชงิศลิปศาสตร ์มคีวามรูล้กึซึXงในศาสตรด์า้นหลกัภาษาไทย ภาษาไทย
เพื�อการสื�อสาร ภาษาศาสตร์ภาษาไทย วรรณกรรมไทย และคติชนวทิยา รอบรู้ศาสตร์ที�เกี�ยวขอ้ง สามารถ
นําไปประยุกตก์บัการดาํเนินชวีติเพื�อประโยชน์ของตนเอง ชุมชน และสงัคมได ้
(๒) รูห้ลกัการสื�อสาร สามารถสื�อสารไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพในทุกสถานการณ์ ทั Xงการสื�อสารในชวีติประจําวนั
และการประกอบอาชพี สามารถเลอืกใชร้ปูแบบของการสื�อสารที�เหมาะสมสาํหรบักลุ่มบุคคลที�แตกต่างกนัได ้ 
(๓) มทีกัษะการจบัใจความ คดิวเิคราะห ์สงัเคราะห ์ตคีวาม คดิอย่างมเีหตุผลและมวีจิารณญาณ คดิอย่างเป็น
ระบบ คดิรเิริ�มสรา้งสรรค ์คดิแกปั้ญหา คดิเชงิประยุกตแ์ละคดิเชงิบรูณาการได ้
(๔) มคีวามรู ้ความเขา้ใจความหลากหลายทางวฒันธรรมในสงัคมไทย เหน็คุณค่าและเคารพวฒันธรรมและภูมิ
ปัญญาของคนกลุ่มต่างๆ 
(๕) เขา้ถงึ ตระหนกัและซาบซึXงคุณค่าเชงิสนุทรยีภาพของศลิปะและวฒันธรรม เพื�อจรรโลงใจ และนําไปสู่การ
พฒันาคุณภาพชวีติของตนเองและผูอ้ื�น 
(๖) สามารถประยุกต์องค์ความรู้ในอดีตและปัจจุบัน มาใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต แก้ไขปัญหา 
คน้ควา้วจิยั ตลอดจนพฒันาตนเอง ชุมชน และสงัคมได ้
(๗) มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ด้านหลกัภาษาไทย ภาษาไทยเพื�อการสื�อสาร ภาษาศาสตร์
ภาษาไทย วรรณกรรมไทย และคตชินวทิยากบัศาสตรแ์ขนงอื�นๆ ไดอ้ย่างเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ 
(๘) มทีกัษะการเรยีนรูต้ลอดชวีติ หมั �นศกึษาหาความรูเ้พื�อพฒันาตนเองอย่างต่อเนื�อง สามารถใชภ้าษาไทย 
ภาษาต่างประเทศและเพื�อให้รูเ้ท่าทนัโลกและยุคสมยั สามารถต่อยอดงานวจิยัเพื�อให้เกดิองค์ความรูใ้หม่และ
สนบัสนุนการสื�อสารภาษาไทยไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 
๒. แผนพฒันาปรบัปรงุหลกัสูตร 

หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ เทคโนโลยสีารสนเทศเพื�อการคน้ควา้วจิยั ตดิตามความกา้วหน้าทางวชิาการและ
การเปลี�ยนแปลงในดา้นต่างๆ  
สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  มีแผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรที�คาดว่าจะ

ดาํเนินการแลว้เสรจ็ภายใน ๕ ปี นบัจากเปิดการเรยีนการสอนตามหลกัสตูร ดงันีX 
 

การพฒันา/ปรบัปรงุ กลยุทธ ์ หลกัฐาน / ตวัชีHวดั 
ปรบัปรุงหลกัสตูรใหส้อดคลอ้งกบั
สภาพเศรษฐกจิ สงัคมและวฒันธรรม
ในปัจจุบนัและอนาคต และสอดคลอ้ง
กบัคุณลกัษณะบณัฑติที�พงึประสงค์
ของมหาวทิยาลยัมหดิล 

- ยกเลิกแผนการศึกษาเอกเดี�ยว 
กําหนดให้นักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาไทยทุกคนจะต้องเรยีนวชิา
โทภาษาต่างประเทศอย่างน้อย  
๑ ภาษา 

ตวับ่งชีH:  
๑. การเลอืกรายวชิาหมวดศกึษา
ทั �วไป/เปิดรายวชิาหมวดวชิาเฉพาะที�
มเีนืXอหาเชงิบรูณาการอย่างน้อย ๑ 



๑๒ 

 

การพฒันา/ปรบัปรงุ กลยุทธ ์ หลกัฐาน / ตวัชีHวดั 
- เพิ�ม/ปรับปรุงรายวิชาบังคับให้มี

เนืXอหาที�เชื�อมโยงกบัศาสตร์อื�นๆ 
และมีความเป็นสากลมากขึXน /  
เ น้ น ก า ร คิ ด วิ เ ค ร า ะ ห์  คิ ด
สร้างสรรค์ การสื�อสารในบริบท
สังคมวัฒ นธรรมไทยและการ
สื�อสารข้ามวัฒนธรรม ตลอดจน
การทําความเข้าใจความแตกต่าง
หลากหลายในสงัคมปัจจุบนั 

วชิาใน ๑ ภาคการศกึษา 
๒. นกัศกึษาทุกคนตอ้งไดเ้รยีนวชิา
ภาษาต่างประเทศอย่างน้อย ๒๑ 
หน่วยกติภายใน ๔ ปี 
๓. นกัศกึษาพงึพอใจในระดบัดถีงึ 
ดมีากรอ้ยละ ๘๐ 
หลกัฐาน: 
๑. ตารางสอนและแผนการสอน 
๒. ประมวลรายวชิา 
๓. รายงานผลการประเมนิ 

ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ เรียนและผู้ ใช้
บณัฑติ 

- สร้าง เค รือข่ ายกับ ห น่ วย งาน
ภาครฐัและเอกชน 

- สาํรวจความต้องการและความพงึ
พอใจของผูเ้รยีนและผูใ้ชบ้ณัฑติ 

- ปรบัปรุงรายวิชาบงัคับเลือกให้มี
ความหลากหลายและสอดคล้อง
กบัความต้องการของผู้เรียนและ
ผูใ้ชบ้ณัฑติมากขึXน 

ตวับ่งชีH:  
๑. จาํนวนครั Xงในการประชมุร่วมกบั
หน่วยงานที�เป็นเครอืขา่ยมไีม ่
น้อยกว่า ๒ ครั Xง ภายในรอบ ๕ ปี 
๒. จาํนวนครั Xงในการสาํรวจมไีมน้่อย 
กว่า ๒ ครั Xง ภายในรอบ ๕ ปี 
๓. การเปิดรายวชิาบงัคบัเลอืกและ
เลอืกเสรทีี�สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของผูเ้รยีน อย่างน้อย  
๒ กลุ่มวชิาใน ๑ ภาคการศกึษา 
๔.นกัศกึษาพงึพอใจในระดบัดถีงึ 
ดมีากรอ้ยละ ๘๐ 
หลกัฐาน:   
๑. รายงานการประชมุ 
๒. รายงานผลการสาํรวจ 
๓. ตารางสอนและแผนการสอน 
๔. รายงานผลการประเมนิ 

 - เพิ� ม รายวิช าเลือก เสรี เพื� อ ให้
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยได้
เลือกเรียนตามความสนใจ และ
ให้บริการวิชาการแก่นักศึกษา
สาขาวชิา/คณะอื�นๆ 

 
หมวดที, ๓ ระบบการจดัการศึกษา การดาํเนินการ และโครงสร้างหลกัสตูร 

 
๑. ระบบการจดัการศึกษา 

๑.๑ ระบบ  
เป็นระบบทวภิาคตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศกึษา โดยปีการศกึษาหนึ�งๆ ให้แบ่งเป็น ๒ ภาค

การศกึษา คอื ภาคการศกึษาที� ๑ และภาคการศกึษาที� ๒ แต่ละภาคการศกึษามเีวลาศกึษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สปัดาห ์
โดยอาจแบ่งช่วงได ้ 

 
 



๑๓ 

 

๑.๒ การจดัการศึกษาภาคฤดรูอ้น  
ภาคการศึกษาฤดูร้อนอาจจัดได้ตามความจําเป็นของแต่ละคณะ และให้มีเวลาศึกษาไม่ น้อยกว่า  

๖ สปัดาห ์ทั XงนีX ตอ้งมชีั �วโมงศกึษาของแต่ละรายวชิาเท่ากบัชั �วโมงศกึษาในภาคการศกึษาปกต ิ
๑.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
                   ไมม่ ี

 
๒. การดาํเนินการหลกัสูตร 

๒.๑ วนั-เวลาในการดาํเนินการเรียนการสอน  
        การจดัการเรยีนการสอนภาคปกต ิทั Xงภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิ 
        ในวนัจนัทรถ์งึวนัศุกร ์เวลา ๐๘:๐๐ – ๑๖:๓๐ น.  
        สาํหรบัการจดัการเรยีนการสอนภาคพเิศษ จะจดันอกเวลาราชการตามตารางที�คณะศลิปศาสตรก์าํหนด 

๒.๒ คณุสมบตัิของผ ูเ้ข้าศ ึกษา 
(๑) ผูส้มคัรต้องจบการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย (ม.๖) หรอืเทยีบเท่า และมคุีณสมบตัิตามระเบยีบ
การสอบคดัเลอืกบุคคลเขา้ศกึษาในสถาบนัอุดมศกึษาของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศกึษา และ/หรอืตาม
ระเบยีบการสอบคดัเลอืกของโครงการพเิศษของคณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล และ/หรอืตามระเบยีบการ
สอบคดัเลอืกของโครงการพเิศษของมหาวทิยาลยัมหดิล 
(๒) มคีวามประพฤตดิ ี มสีขุภาพสมบรูณ์ทั Xงร่างกายและจติใจ ไม่เจบ็ป่วยหรอืเป็นโรคตดิต่อรา้ยแรงหรอืมคีวาม
ผดิปกตทิี�เป็นอุปสรรคต่อการศกึษา และ/หรอืต่อการประกอบวชิาชพี 
(๓) มคุีณสมบตัอิื�นครบถว้นตามที�มหาวทิยาลยักาํหนด 
๒.๓ ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า   
นกัศกึษาบางคนอาจมขีอ้จาํกดัทางเรื�องความสามารถทางภาษาต่างประเทศและการใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

ในการสื�อสาร 
๒.๔ กลยุทธใ์นการดาํเนินการเพื,อแก้ไขปัญหา / ข้อจาํกดัของนักศึกษาในขอ้ ๒.๓   
(๑) จดัหลกัสตูรสอนเสรมิเพื�อพฒันาความสามารถทางภาษาใหแ้ก่นกัศกึษา / กาํหนดตารางเวลาและจดั

กจิกรรมใหน้กัศกึษาฝึกฝนความสามารถภาษาต่างประเทศ 
(๒) จดัใหม้หีอ้งปฏบิตักิารภาษาและหอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอรใ์หม้จีาํนวนเหมาะสมกบัผูเ้รยีน 
(๓) สนบัสนุนใหผู้ส้อนใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัการเรยีนการสอนตามความเหมาะสม 
(๔) จดัอาจารยท์ี�ปรกึษาใหแ้ก่นกัศกึษา เพื�อใหค้าํปรกึษาทั Xงทางวชิาการและวชิาชพี 

  
๒.๕   แผนการรบันักศึกษาและผ ูส้าํเรจ็การศึกษาในระยะ ๕ ปี  
 
 ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
 จาํนวนที�คาดว่าจะรบัชั Xนปีที� ๑ ๙๕ ๙๕ ๙๕ ๙๕ ๙๕ 
 ชั Xนปีที� ๒ - ๙๕ ๙๕ ๙๕ ๙๕ 
 ชั Xนปีที� ๓ - - ๙๕ ๙๕ ๙๕ 
 ชั Xนปีที� ๔ - - - ๙๕ ๙๕ 
 จาํนวนที�คาดว่าจะจบ ๙๕ ๑๙๐ ๒๘๕ ๓๘๐ ๓๘๐ 
 จาํนวนสะสม    ๙๕ ๙๕ 

 



๑๔ 

 

 ๒.๖   งบประมาณตามแผน 
 งบประมาณค่าใช้จ่ายในการผลิตบณัฑิต (บาท/ปี) 
 ค ่าใช้จ่ายในการผลิตบณัฑิต ระดบัปริญญาตรี 

ที, รายจา่ย บาท/ปี 

๑ ค่าตอบแทนอาจารยแ์ละบุคลากรทางการศกึษา         ๔,๘๘๐,๔๕๒  
๒ ค่าสอนรายวชิา           ๔๕๔,๗๒๑  
๓ ค่าครุภณัฑก์ารศกึษา             ๒๐๑,๙๑๓ 
๔ ค่าวสัดุการศกึษา ๖๐๘,๖๔๐  
๕ ค่าสาธารณูปโภค            ๒๙๙,๓๐๐  

๖ ค่าเช่าสถานที� ๑,๙๓๑,๗๘๒  
๗ ค่าเช่าสถานที�-คา้งจ่าย          ๑,๕๔๐,๐๐๒  
๘ รวมรายจ่ายทั XงสิXน (นกัศกึษา ๑๘๙ คน)         ๙,๙๑๖,๘๑๐  
๙ ค่าใชจ้่ายในการผลติบณัฑติเฉลี�ย ๑ คน/ปี           ๕๒,๔๖๙ 
  

 
 
รายได้จากคา่ธรรมเนียมการศึกษา 

 

๑ รายไดจ้ากการจดัการศกึษา (ศศ.บ)        ๓,๓๑๒,๙๒๖  
๒ รายไดจ้ากการจดัการศกึษาเฉลี�ย ๑ คน/ปี              ๑๗,๕๒๘  

 
๒.๗  ระบบการจดัการศึกษา 

 แบบชั Xนเรยีน 
 แบบทางไกลผ่านสื�อสิ�งพมิพเ์ป็นหลกั 
 แบบทางไกลผ่านสื�อแพร่ภาพและเสยีงเป็นหลกั  
 แบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นสื�อหลกั (E-learning)  
 แบบทางไกลทางอนิเทอรเ์น็ต 
 อื�นๆ (ระบุ)    

๒.๘   การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลยั (ถ้ามี) 
เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัมหดิลว่าดว้ยการศกึษาระดบัอนุปรญิญาและปรญิญาตร ีพ.ศ.๒๕๕๒ 
 

๓. หลกัสูตรและอาจารยผ์ ูส้อน 
๓.๑ หลกัสูตร 

๓.๑.๑ จาํนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร ๑๓๙ หน่วยกิต 
๓.๑.๒ โครงสรา้งหลกัสูตร แบง่เป็นหมวดวชิาสอดคลอ้งกบัที�กาํหนดไวใ้นเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร 

 กระทรวงศกึษาธกิาร ดงันีX 
 (ก) หมวดวิชาศึกษาทั ,วไป ๓๐ หน่วยกิต 

 กลุ่มวชิาแกน (มนุษยศาสตร ์สงัคมศาสตร)์ ๗ หน่วยกติ 



๑๕ 

 

 กลุ่มวชิาภาษา ๙ หน่วยกติ 
 กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร ์มนุษยศาสตร ์ ๖ หน่วยกติ 
 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์ ๖ หน่วยกติ 
 กลุ่มวชิาสขุภาพและนนัทนาการ ๒ หน่วยกติ 
      

(ข) หมวดวิชาเฉพาะ ๑๐๓ หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาบงัคบั
เฉพาะคณะศิลปศาสตร ์  ๒๔ หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาเอก
 ๖๑ หน่วยกิต 
o รายวชิาบงัคบั        ๔๐ หน่วยกติ 
o รายวชิาบงัคบัเลอืก        ๒๑ หน่วยกติ 

 กลุ่มวิชาโท
 ๑๘ หน่วยกิต 

 (ค) หมวดวิชาเลอืกเสรี ๖ หน่วยกิต 
(๓.๑.๓) รายวิชาในหลกัสูตร 

รายวชิาต่อไปนีXเรยีงลาํดบัตามหมวดวชิา กล่าวคอื หมวดวชิาศกึษาทั �วไป หมวดวชิาเฉพาะ   
 และหมวดวชิาเลอืกเสร ี

� หมวดวิชาศึกษาทั ,วไป เรยีงลาํดบัรายวชิาตามรหสัตวัอกัษรและตวัเลข   
� หมวดวิชาเฉพาะ และ หมวดวิชาเล ือกเสรี เรยีงลาํดบัตามรหสัตวัเลขหลกัสบิ ซึ�งแสดงถงึ

กลุ่มวชิา  
        หน่วยกิตของแต่ละรายวิชา ระบุตัวเลขหน่วยกิตรวมไว้หน้าวงเล็บ ส่วนตัวเลขใน
วงเล็บแสดงจํานวนชั �วโมงของการจดัการเรียนการสอนภาคทฤษฎี ภาคปฏิบตัิ และการ 
ศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองต่อสปัดาหต์ลอดภาคการศกึษา เช่น 

๓ (๒-๒-๕)  หมายถึง รายวิชา ๓ หน่วยกิต มีการเรียนการสอนภาคทฤษฎี ๒ 
ชั �วโมง/สปัดาห์ ภาคปฏบิตั ิ๒ ชั �วโมง/สปัดาห์ และศกึษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง ๕ ชั �วโมง/สปัดาห ์

 

หมายเหต ุความหมายรหสัรายวิชาในหลกัสูตร 
รหสัรายวชิาในหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษาไทย ประกอบดว้ยสญัลกัษณ์ ๗ ตวั 

             ๔ ตวัแรกเป็นตวัอกัษร ๓ ตวัหลงัเป็นตวัเลข 
ก. ตวัอกัษร ๔ หลกั มคีวามหมายดงันีX 

 ตวัอกัษร ๒ หลกัแรก เป็นอกัษรย่อชื�อมหาวทิยาลยั/คณะ/สถาบนัที�รบัผดิชอบจดัการเรยีนการ
สอน ไดแ้ก่ 

ศศ และ LA หมายถงึ คณะศลิปศาสตร ์
    Faculty of Liberal Arts 
ศร และ SI หมายถงึ คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 

Faculty of Medicine Siriraj Hospital 



๑๖ 

 

วท และ SC หมายถงึ คณะวทิยาศาสตร ์
Faculty of Science 

 

 ตวัอกัษร ๒ หลกัหลงั เป็นชื�อรายวชิา / ภาควชิา / สาขาวชิา / โครงการ ที�รบัผดิชอบจดัการ
เรยีนการสอนโดยมหีลกัในการยอ่แบบใดแบบหนึ�ง ดงัต่อไปนีX 

o ใชอ้กัษร ๒ ตวัแรกของชื�อรายวชิา ภาควชิา หรอืโครงการ 
o ใชอ้กัษร ๒ ตวั ตามเสยีงที�เน้นของชื�อรายวชิา ภาควชิา หรอืโครงการ 
o ใชอ้กัษรตวัแรกและตวัสดุทา้ยของชื�อรายวชิา ภาควชิา หรอืโครงการ 
อกัษรย่อ ชื,อเตม็ภาควิชา / โครงการ 
ไทย องักฤษ ไทย-องักฤษ 
ภท TH ภาษาไทย Thai 
ภอ EN ภาษาองักฤษ English 
พฐ FE พืXนฐาน 
บศ SR บงัคบัศลิปศาสตร ์
ภฝ FR ภาษาฝรั �งเศส French 
ภญ JP ภาษาญี�ปุ่น Japanese 
ภจ CH ภาษาจนี Chinese 

ข. ตวัเลข ๓ หลกั มคีวามหมายดงันีX 
 ตวัเลขหลกัแรก  (ใชเ้ลข ๑-๒-๓-๔) แสดงระดบัชั Xนปีที�กาํหนดใหศ้กึษารายวชิานั Xนๆ หรอื
แสดงความหมายอื�นๆ ตามที�คณะผูร้บัผดิชอบรายวชิากาํหนด 
 เลขตวัที,สองและสาม (ใชเ้ลข ๒๑-๔๙) แสดงกลุ่มรายวชิาและลาํดบัรายวชิา หรอืแสดง
ความหมายอื�นๆ ตามที�คณะผูร้บัผดิชอบรายวชิากาํหนด ดงันีX 
กลุ่มวิชาศึกษาทั ,วไป ใชเ้ลข ๐๐ – ๔๔  
 
กล ุ่มวิชาเฉพาะ 
 กลุ่มวชิาบงัคบัเฉพาะของคณะศลิปศาสตร ์ ใชเ้ลข ๐๐ – ๑๑ 
 กลุ่มวชิาบงัคบั ใชเ้ลข ๒๑ – ๙๔ 
 กลุ่มวชิาบงัคบัเลอืก ใชเ้ลข ๓๑ – ๕๙ 

 
ก. หมวดวชิาศกึษาทั �วไป                  ๓๐ หน่วยกติ 
 

กลุ่มวชิาแกน (มนุษยศาสตร ์ สงัคมศาสตร)์                                                  ๗ หน่วยกติ 
                                                                                        จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 

มมศท ๑๐๑ การศกึษาทั �วไปเพื�อการพฒันามนุษย ์ ๒ (๑-๒-๓) 
MUGE 101 General Education for Human Development   
มมศท ๑๐๒ สงัคมศกึษาเพื�อการพฒันามนุษย ์ ๓ (๒-๒-๕) 
MUGE 102 Social Studies for Human Development   
มมศท ๑๐๓ ศลิปวทิยาการเพื�อการพฒันามนุษย ์ ๒ (๑-๒-๓) 
MUGE 103 Arts and Sciences for Human Development   
 



๑๗ 

 

กลุ่มวชิาภาษา                  ๙ หน่วยกติ 
  นักศึกษาต้องเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนีXให้มีหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต โดยกําหนดให้เรียนวิชา

ภาษาไทย ๑ วชิา และวชิาภาษาองักฤษอย่างน้อย ๒ วชิา รายวชิาอื�นๆ โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการหลกัสูตรฯ 
หรอืตามเงื�อนไขที�มหาวทิยาลยักาํหนด 

 
                                                                                            จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
ศศภท ๑๐๐ ศลิปะการใชภ้าษาไทยเพื�อการสื�อสาร ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 100 Art of Using Thai Language in Communication   
ศศภอ ๑๐๓ ภาษาองักฤษระดบั ๑   ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 103 English Level 1   
ศศภอ ๑๐๔ ภาษาองักฤษระดบั ๒ ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 104 English Level 2   
ศศภอ ๑๐๕ ภาษาองักฤษระดบั ๓ ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 105 English Level 3   
ศศภอ ๑๐๖ ภาษาองักฤษระดบั ๔ ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 106 English Level 4   

( * วิชากลุ่มภาษา วิชาภาษาอังกฤษ จํานวน ๒ รายวิชา รวม ๖ หน่วยกิต จัดกลุ่มการเรียนตามระดับ
ความสามารถทางภาษาองักฤษของนกัศกึษา เป็นรายวชิาภาษาองักฤษระดบั ๑-๔ ) 

 
 
กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร ์มนุษยศาสตร ์                              ๖ หน่วยกติ 

  นกัศกึษาตอ้งเลอืกเรยีนรายวชิาต่อไปนีX หรอืรายวชิาอื�นๆ โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการหลกัสตูรฯ ให้
มหีน่วยกติรวมไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกติ (๒-๓ รายวชิา)  

                                                               จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
กญศท ๒๖๐ การบรหิารและการจดัการองคก์าร ๓ (๓-๐-๖) 
KAGE 260 Administration and Organization Management   
ดศสว ๑๐๑ ดนตรวีจิกัษ์ ๒ (๒-๐-๔) 
MSID 101 Music Appreciation   
สวศท ๑๐๓ เศรษฐศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั ๒ (๒-๐-๔) 
ENGE 103 Economics in Everyday Life   
สมสค ๑๐๕ เศรษฐกจิการเมอืงไทยและสงัคมโลก ๒ (๒-๐-๔) 
SHSS 105 Thai Economy and Politics and Global Society   
ดศดน ๑๐๗ ภาพยนตรว์จิกัษ์ ๒ (๒-๐-๔) 
MSMS 107 Film Appreciation   
สมสค ๑๐๙ บรูณาการกฎหมายและการเมอืงการปกครองไทย ๒ (๒-๐-๔) 
SHSS 109 Integration of Thai Politics and Law   
สมสค ๑๒๕ หลกัรฐัศาสตรก์ารเมอืงและการปกครองไทย ๒ (๒-๐-๔) 
SHSS 125 Principles of Political Science and Thai Politics   
สมสค ๑๔๐ จติวทิยาทั �วไป ๒ (๒-๐-๔) 



๑๘ 

 

SHSS 140 General Psychology   
ศศพฐ ๑๔๓ การจดัการปัญหาและขอ้ขดัแยง้ ๓ (๓-๐-๖) 
LAFE 143 Problems and Conflict Management   
ศศพฐ ๑๔๗ จติวทิยาเพื�อพฒันาคุณภาพชวีติ ๓ (๓-๐-๖) 
LAFE 147 Psychology for Quality of Life   
ศศพฐ 
LAFE 
 

๑๕๔ 
154 

ศลิปะกบัชวีติไทย 
Atrs and Thai Life 

๓ 
 

(๓-๐-๖) 
 

กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์                               ๖ หน่วยกติ 
  นกัศกึษาตอ้งเลอืกเรยีนรายวชิาต่อไปนีX หรอืรายวชิาอื�นๆ โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการหลกัสตูรฯ ให้

มหีน่วยกติรวมไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกติ (๒-๓ รายวชิา) 
                                                                       จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 

สวศท ๑๐๐ โลกและธรรมชาต ิ ๓ (๓-๐-๖) 
ENGE 100 The Earth and Nature   
วทคร ๑๐๑ วทิยาศาสตรเ์ชงิบรูณาการ ๓ (๓-๐-๖) 
SCID 101 Integrated Science   
สวศท ๑๐๔ ภยนัตรายและความปลอดภยัในชวีติประจาํวนั ๓  (๓-๐-๖) 
ENGE 104 Danger and Safety in Daily Life   
สวศท ๑๐๕ บรูณาการสขุภาพและสิ�งแวดลอ้ม ๓ (๓-๐-๖) 
ENGE 105 Integrating Health and Environment   
วทคณ ๑๗๐ คณิตศาสตรแ์ละสถติศิาสตรพ์ืXนฐานประยุกต ์ ๒ (๒-๐-๔) 
SCMA 170 Applicable Basic Mathematics and Statistics 

 
  

นกัศกึษาตอ้งเลอืกเรยีนรายวชิาต่อไปนีX หรอืรายวชิาอื�นๆ โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการหลกัสตูรฯ ให้
มหีน่วยกติรวมไม่น้อยกว่า ๒ หน่วยกติ (๑-๒ รายวชิา)  

                                                                                        จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
วกศท  ๑๐๑ แอโรบกิเพื�อสขุภาพ ๑ (๐-๒-๑) 
SPGE  101 Aerobics for Health   
วกศท  ๑๐๒ โยคะเพื�อสขุภาพ ๑ (๐-๒-๑) 
SPGE  102 Yoga for Health   
วกศท  ๑๐๓ เสรมิสรา้งสมรรถภาพทางกาย ๑ (๐-๒-๑) 
SPGE  103 Body Conditioning   
วกศท  ๑๐๔ เทนนิส ๑ (๐-๒-๑) 
SPGE  104 Lawn Tennis   
วกศท  ๑๐๕ ฟุตบอล ๑ (๐-๒-๑) 
SPGE  105 Soccer   
วกศท  ๑๐๙ ว่ายนํXา ๑ (๐-๒-๑) 
SPGE  109 Swimming   

กลุ่มวชิาสขุภาพและนนัทนาการ                               ๒ หน่วยกติ 



๑๙ 

 

                                                                                        จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
วกศท  ๑๑๐ บาสเกตบอล ๑ (๐-๒-๑) 
SPGE  110 Basketball   
วกศท  ๑๑๑ วอลเลยบ์อล ๑ (๐-๒-๑) 
SPGE  111 Volleyball   
วกศท  ๑๑๒ ลลีาศ ๑ (๐-๒-๑) 
SPGE  112 Social Dance   
วกศท  ๑๑๓ เทเบลิเทนนิส ๑ (๐-๒-๑) 
SPGE  113 Table Tennis   
วกศท  ๑๑๔ แบดมนิตนั ๑ (๐-๒-๑) 
SPGE  114 Badminton   
วกศท ๑๑๙ สขุภาพเพื�อชวีติ ๒ (๒-๐-๔) 
SPGE 119 Health for Life   
 
ข. หมวดวชิาเฉพาะ                           ๑๐๓ หน่วยกติ 
 
กลุ่มวชิาบงัคบัเฉพาะคณะศลิปศาสตร ์                                                                ๒๔ หน่วยกติ                                                         
                                                                                         จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 

ศศบศ ๑๐๐ มนุษยก์บัอารยธรรม ๓ (๓-๐-๖) 
LASR 100 Man and Civilization    
ศศบศ ๑๐๔ ประวตัศิาสตรไ์ทย ๓ (๓-๐-๖) 
LASR 104 History of Thailand    
ศศบศ ๑๐๖ การศกึษาสงัคมโลก: สงัคม การเมอืง เศรษฐกจิ และสื�อต่าง ๆ ๓ (๓-๐-๖) 
LASR 106 Global Studies: Society, Politics, Economics and Media   
ศศบศ ๑๐๗ ประวตัศิาสตรโ์ลก ๓ (๓-๐-๖) 
LASR 107 History of the World    
ศศบศ ๑๐๘ มนุษยก์บัศลิปะ ๓ (๓-๐-๖) 
LASR 108 Man and Art   
ศศบศ ๑๐๙ ปรทิศัน์ภาษา ๓ (๓-๐-๖) 
LASR 109 Perspectives on Language   
ศศบศ ๑๑๐ ปรทิศัน์วรรณคด ี ๓ (๓-๐-๖) 
LASR 110 Perspectives on Literature   
ศศบศ ๑๑๑ ปรชัญาและมนุษย ์ ๓ (๓-๐-๖) 
LASR 111 Philosophy and Man   
 

กลุ่มวชิาเอก                  ๖๑ หน่วยกติ 
  ๑.๑ รายวิชาบงัคบั ม ี ๑๕  รายวชิา นกัศกึษาตอ้งเรยีนทุกรายวชิา รวม ๔๐ หน่วยกติ  

 
                                                                                     จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 



๒๐ 

 

                                                                                     จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
ศศภท ๒๒๑ ภาษากบัความคดิ ๒ (๑-๒-๓) 
LATH 221 Language and Thought   
ศศภท ๒๒๒ หลกัและศลิปะการฟังและการอ่าน ๒ (๑-๒-๓) 
LATH 222 Principles and Arts of Listening and Reading 

  
  

ศศภท ๒๒๓ หลกัและศลิปะการเขยีน ๒ (๑-๒-๓) 
LATH 223 Principles and Art of Writing   
ศศภท ๒๒๔ หลกัและศลิปะการพดู ๒ (๑-๒-๓) 
LATH 224 Principles and Art of Speaking   
ศศภท ๒๒๕ ลกัษณะภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 225 Characteristics of the Thai Language   
ศศภท ๒๒๖ คตชินวทิยา ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 226 Folklore    
ศศภท ๒๒๗ ภาษาไทยในงานสื�อสารมวลชน ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 227 Thai Language in Mass Media   
ศศภท ๒๒๘ หลกัการศกึษาภาษาและภาษาศาสตร ์ ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 228 Principles of the Studies of Language and Linguistics   
ศศภท ๒๒๙ หลกัการศกึษาวรรณกรรมไทย  ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 229 Principles of the Studies of Thai Literary Works   
ศศภท ๓๒๑ ววิฒันาการวรรณคดไีทย ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 321 Evolution of Thai Literature     
ศศภท ๓๒๒ การอ่านและเขยีนเชงิวชิาการ ๒ (๑-๒-๓) 
LATH 322 Academic Reading and Writing   
ศศภท ๓๒๓ วรรณกรรมไทยร่วมสมยั ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 323 Contemporary Thai Literary Works   
ศศภท ๓๒๔ วรรณกรรมวจิารณ์ ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 324 Literary Criticism   
ศศภท ๔๙๓ บรูณาการภาษาและวรรณกรรมไทยเพื�อการพฒันา ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 493 Integrated Thai Language and Literature for Development   
ศศภท ๔๙๔ สมัมนาภาษาและวรรณกรรมไทย ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 494 Seminar on Thai Language and Literature   
 

๑.๒ รายวิชาบ ังค ับเล ือก  มี ๕๓ รายวิชา นักศึกษาต้องเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนีXให้มีหน่วยกิตรวม 
ไม่น้อยกว่า  ๒๑ หน่วยกติ  

                                                                                           จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
ศศภท ๒๓๑ วรรณกรรมไทยกบัศลิปะการแสดง   ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 231 Thai Literary Works and Performing Arts   
ศศภท ๒๓๒ ภาษาไทยกบัการสื�อสารในสื�อใหม่ ๓ (๒-๒-๕) 



๒๑ 

 

                                                                                           จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
LATH 232 The Thai Language for New Media   
ศศภท ๒๓๓ การพดูแบบพธิกีร ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 233 Master of Ceremony Speaking   
ศศภท ๒๓๔ การเขยีนขา่วและคอลมัน์ในสื�อสิ�งพมิพ ์ ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 234 News and Column Writing in Printed Media   
ศศภท ๒๓๕ ภาษาไทยเพื�อการท่องเที�ยว ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 235 Thai Language for Tourism   
ศศภท ๓๓๑ อทิธพิลวรรณกรรมต่างประเทศในวรรณกรรมไทย ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 331 The Influence of Foreign Literary Works on Thai Literary Works   
ศศภท ๓๓๒ ภาษาไทยสมยัต่างๆ ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 332 Thai Language in Different Periods   
ศศภท ๓๓๓ แบบเรยีนภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 333 Thai Textbooks   
ศศภท ๓๓๔ วทิยาภาษาไทยถิ�น ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 334 Thai Dialectology   
ศศภท ๓๓๕ ภาษาศาสตรส์งัคม ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 335 Sociolinguistics   
ศศภท ๓๓๖ วรรณกรรมไทยโดยประเภท ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 336 Specific Genres of Thai Literary Work   
ศศภท ๓๓๗ นิทานพืXนบา้น ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 337 Folktale   
ศศภท ๓๓๘ การเขยีนบท ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 338 Script Writing    
ศศภท ๓๓๙ การพดูแบบสาระบนัเทงิ ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 339 Docu-entertainment Speaking   
ศศภท ๓๔๐ ภาษาในการประชาสมัพนัธอ์งคก์ร ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 340 Language in Organization Public Relation   
ศศภท ๓๔๑ สาํนวนในภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 341 Styles in Thai Language   
ศศภท ๓๔๒ การอ่านและเขยีนสารคด ี ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 342 Non-Fiction Reading and Writing   
ศศภท ๓๔๓ วาทศลิป์และวาทนิพนธ ์ ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 343 Rhetoric and Speech Composition   
ศศภท ๓๔๔ ภาษาบาลแีละสนัสกฤตที�สมัพนัธก์บัภาษาและวรรณคดไีทย ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 344 Pali and Sanskrit in Relation to Thai Language and Literature   
ศศภท ๓๔๕ ภาษาต่างประเทศที�สมัพนัธก์บัภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 345 Foreign Languages in Relation to Thai   
ศศภท ๓๔๖ ภาษากบัการสื�อสารขา้มวฒันธรรม ๓ (๓-๐-๖) 



๒๒ 

 

                                                                                           จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
LATH 346 Language and Cross-cultural Communication   
ศศภท ๓๔๗ อกัขรวธิไีทย ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 347 Thai Orthography   
ศศภท ๓๔๘ วรรณคดเีอกสมยัสโุขทยั ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 348 Masterpieces of Sukhothai Literature   
ศศภท ๓๔๙ วรรณคดเีอกสมยัอยุธยา ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 349 Masterpieces of Ayutthaya Literature   
ศศภท ๓๕๐ วรรณคดเีอกสมยัรตันโกสนิทร ์ ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 350 Masterpieces of Rattanakosin Literature   
ศศภท ๓๕๑ หลกัและศลิปะการประพนัธร์อ้ยกรอง ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 351 Verse Composing   
ศศภท ๓๕๒ สมัมนากวเีอกของไทย ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 352 Seminar on Thai Prominent Poets   
ศศภท ๓๕๓ แนวคดิและทฤษฎคีตชินวทิยาเบืXองตน้ ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 353 Introduction to Principles and Theories of Folklore   
ศศภท ๓๕๔ การศกึษาภาคสนามทางคตชินวทิยา ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 354 Field Method in Folklore Study   
ศศภท ๓๕๕ เพลงพืXนบา้น ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 355 Folk Song   
ศศภท ๓๕๖ คตชินกบัความเชื�อและศาสนา ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 356 Folklore, Beliefs and Religions   
ศศภท ๓๕๗ คตชินกบัวรรณกรรมทอ้งถิ�น ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 357 Folklore and Local Literature   
ศศภท ๓๕๘ สทัศาสตรแ์ละสรวทิยาภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 358 Thai Phonetics and Phonology   
ศศภท ๓๕๙ อรรถศาสตรภ์าษาไทย ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 359 Thai Semantics   
ศศภท ๔๓๑ การสอนภาษาไทยใหช้าวต่างประเทศ ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 431 Teaching Thai for Foreigners   
ศศภท ๔๓๒ ทกัษะการใชภ้าษาไทยเพื�อการสื�อสารเชงิธุรกจิ ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 432 Thai Language Skills for Business Communication    
ศศภท ๔๓๓ การอ่านและเขยีนเชงิสรา้งสรรค ์ ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 433 Creative Reading and Writing   
ศศภท ๔๓๔ ภาษาไทยกบัเพศสภาวะ ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 434 Thai Language and Gender   
ศศภท ๔๓๕ สมัพนัธสาร ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 435 Discourse Analysis   
ศศภท ๔๓๖ วจันปฏบิตัศิาสตรภ์าษาไทย ๓ (๓-๐-๖) 



๒๓ 

 

                                                                                           จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
LATH 436 Thai Pragmatics   
ศศภท ๔๓๗ วรรณกรรมไทยกบัสื�อสมยัใหม ่ ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 437 Thai Literary Works and Modern Media   
ศศภท ๔๓๘ วรรณกรรมไทยกบัสงัคม ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 438 Thai Literary Works and Society   
ศศภท ๔๓๙ ตํานานพืXนบา้น ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 439 Local Myth   
ศศภท ๔๔๐ เทคนิคการพดูเพื�อการฝึกอบรม ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 440 Speaking Technique in Training   
ศศภท ๔๔๑ การศกึษาอสิระ ๓ (๐-๖-๓) 
LATH 441 Independent Study    
ศศภท ๔๔๒ การเขยีนวรรณกรรมสาํหรบัเดก็ ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 442 Writing Literature for Children   
ศศภท ๔๔๓ ภาษาไทยกบัการแปล ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 443 Thai Language and Translation   
ศศภท ๔๔๔ คตชินกบัอนิเทอรเ์น็ต ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 444 Folklore and Internet   
ศศภท ๔๔๕ คตชินกบัอาหาร ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 445 Folklore and Foodlore   
ศศภท ๔๔๖ คตชินกบัการแพทยพ์ืXนบา้น ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 446 Folklore and Folk Medicine   
ศศภท ๔๔๗ ร่างกายและเรื�องเพศกบัวฒันธรรมไทย ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 447 Body and Gender in Thai Culture   
ศศภท ๔๔๘ คตชินในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตเ้ชงิเปรยีบเทยีบ ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 448 Comparative Folklore in South East Asia   
ศศภท ๔๔๙ คตชินวทิยาและวถิชีวีติพืXนบา้น ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 449 Folklore and Folklife   

 
ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาในสาขาวิชาโท สาขาใดก็ได้ที� เปิดสอนในคณ ะศิลปศาสตร์

มหาวทิยาลยัมหดิล ตามขอ้กําหนดของแต่ละหลกัสตูร อาท ิสาขาวชิาภาษาองักฤษ หรอืสาขาวชิาอื�นๆ ที�จะเปิดเป็น
วชิาโทในอนาคต โดยกลุ่มวชิาโทตอ้งมจีาํนวนหน่วยกติไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกติ  
 

กล ุ่มวิชาโทสาขาวิชาภาษาองักฤษ  

หมายเหตุ : ก่อนเรยีนรายวชิาต่อไปนีXตอ้งเรยีนและผ่านวชิาภาษาองักฤษระดบั ๓ โดยไดเ้กรดไม่ตํ�ากว่า B 

รายวชิาบงัคบั ๔ รายวชิา       รวม ๑๒ หน่วยกติ 

กลุ่มวิชาโท ๑๘ หน่วยกิต 



๒๔ 

 

                                                                                       จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
ศศภอ  ๒๑๒ การเขยีนระดบัอุดมศกึษา ๑ ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 212 College Writing 1   
ศศภอ ๒๑๖ การสื�อสารดว้ยวาจาเป็นภาษาองักฤษ ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 216 English Oral Communication   
ศศภอ ๒๗๓ การแปลภาษาองักฤษเพื�อชวีติและการทาํงาน ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 273 English Translation for Life and Work   
ศศภอ ๔๔๒ ภาษาองักฤษเพื�อการเตรยีมสูว่ชิาชพี ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 442 English for Career Preparation   
 

รายวชิาบงัคบัเลอืกสาขาวชิาโทภาษาองักฤษ นักศึกษาต้องเลือกไม่ตํ�ากว่า ๒ รายวิชา รวม ๖ หน่วยกิต 
นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาบังคับเลือกได้จากวิชาบังคับเลือกของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาองักฤษ 

 
กลุ่มวิชาโทสาขาวิชาภาษาญี,ปุ่ น  
รายวชิาบงัคบั ๔ รายวชิา        รวม ๑๒ หน่วยกติ 

                                                                                        จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
ศศภญ ๑๖๑ ภาษาญี�ปุ่นเบืXองตน้ ๑ ๓ (๒-๒-๕) 
LAJP    161   Elementary Japanese 1   
ศศภญ ๑๖๒ ภาษาญี�ปุ่นเบืXองตน้ ๒ ๓ (๒-๒-๕) 
LAJP    162  Elementary Japanese 2   
ศศภญ ๑๖๓ ภาษาญี�ปุ่นเบืXองตน้ ๓ ๓ (๒-๒-๕) 
LAJP    163 Elementary Japanese 3   
ศศภญ ๑๖๔ ภาษาญี�ปุ่นเบืXองตน้ ๔ ๓ (๒-๒-๕) 
LAJP    164 Elementary Japanese 4   
 

รายวิชาบังคับเลือกสาขาวิชาโทภาษาญี� ปุ่น นักศึกษาต้องเลือกไม่ตํ�ากว่า ๒ รายวิชา รวม ๖ หน่วยกิต 
นกัศกึษาสามารถเลอืกรายวชิาบงัคบัเลอืกไดจ้ากรายวชิาบงัคบัเลอืกต่างๆ ดงัต่อไปนีX  

 
                                                                                       จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 

ศศภญ ๑๖๕ ญี�ปุ่นศกึษา ๓  (๓-๐-๖) 
LAJP    165 Japanese  Studies   
ศศภญ ๑๖๗ ภาษาญี�ปุ่นธุรกจิ ๓  (๓-๐-๖) 
LAJP    167 Business  Japanese   
ศศภญ ๑๖๘ การเขยีนภาษาญี�ปุ่น ๑ ๓  (๓-๐-๖) 
LAJP    168 Japanese  Writing 1   
ศศภญ ๑๖๙ การอ่านภาษาญี�ปุ่น  ๑ ๓  (๓-๐-๖) 
LAJP    169 Japanese  Reading 1   
 



๒๕ 

 

หมวดวชิาเลอืกเสร ี                            ๖ หน่วยกติ 
 

ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวชิาในสาขาใดๆ ก็ได้ ที�เปิดสอนในคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
รายวิชาในหมวดศึกษาทั �วไป หรือรายวิชาที�เปิดสอนในคณะอื�นๆ ในมหาวิทยาลยัมหิดล โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการหลกัสูตรฯ โดยใหเ้ลอืกเรยีน ๖ หน่วยกติ ทั XงนีX หลกัสูตรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษาไทย คณะ
ศลิปศาสตรไ์ดเ้ปิดวชิาในกลุ่มวชิาพืXนฐานใหน้กัศกึษาไดเ้ลอืกเป็นวชิาเลอืกเสรดีว้ย รายชื�อวชิา มดีงัต่อไปนีX 

รายวิชาเล ือกเสรี 
จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 

ศศภท ๑๐๓ พุทธมณฑลศกึษา ๒ (๒-๐-๔) 
LATH 103 Phutthamonthon Studies   
ศศภท ๑๐๖ อารมณ์ขนักบัภาษาและวรรณกรรมไทย ๒ (๒-๐-๔) 
LATH 106 Humor in Thai Language and Literature   
ศศภท ๑๐๗ ภาษากบัภูมปัิญญาไทย ๒  (๒-๐-๔) 
LATH 107 Language and Thai Wisdom   
ศศภท ๑๐๘ ภาษากบัสงัคมไทย ๒  (๒-๐-๔) 
LATH 108 Language and Thai Society   
ศศภท ๑๐๙ ภาษาและวรรณกรรมทอ้งถิ�นในประเทศไทยกบัการพฒันาประเทศ  ๒  (๒-๐-๔) 
LATH 109 Local Language and Local Literature in Thailand and 

Country Development 
  

ศศภท ๑๑๐ ภาษาไทยในเพลง ๒ (๒-๐-๔) 
LATH 110 Thai Language in Songs   
ศศภท ๑๒๓ ภาษากบัการจดัการความขดัแยง้ ๒ (๒-๐-๔) 
LATH 123 Language and Conflict Management   
ศศภท ๑๒๔ เทคนิคการสื�อสารภาษาไทยในอาชพี ๒ (๑-๒-๓) 
LATH 124 Technique for Thai Communication in Careers   
ศศภท ๑๒๕ ศลิปะการอ่านออกเสยีงรอ้ยแกว้และรอ้ยกรอง ๒ (๑-๒-๓) 
LATH 125 Art of Pronouncing Prose and Verse   
ศศภท ๑๒๖ การพดูในที�ชุมนุมชน ๒ (๑-๒-๓) 
LATH 126 Public Speaking   
ศศภท ๑๑๕ การฟังและพดูนําเสนอทางวชิาการ ๒ (๑-๒-๓) 
LATH 115 Academic Listening and Oral Presentation   
ศศภท ๑๑๖ วรรณกรรมไทยกบัภาพยนตร ์ ๒ (๒-๐-๔) 
LATH 116 Thai Literary Works and Films   
ศศภท ๑๑๗ การต์ูนศกึษา ๒ (๒-๐-๔) 
LATH 117 Comics Studies   
ศศภท ๑๑๘ กฬีาและการละเล่นในฐานะคตชิน ๒ (๒-๐-๔) 
LATH 118 Sports and Recreations as Folklore   
ศศภท ๑๑๙ คตชินกบัศลิปะพืXนถิ�นไทย ๒ (๒-๐-๔) 
LATH 119 Folklore and Thai Folk Art   
ศศภท ๑๒๐ ภาษาไทย ๑ (สาํหรบัชาวต่างชาต)ิ ๓ (๒-๒-๕) 



๒๖ 

 

จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
LATH 120 Thai Level 1   
ศศภท ๑๒๑ ภาษาไทย ๒ (สาํหรบัชาวต่างชาต)ิ ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 121  Thai Level 2   
ศศภท ๑๒๒ ภาษาไทย ๓ (สาํหรบัชาวต่างชาต)ิ ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 122 Thai Level 3   
ศศพฐ ๑๑๑ มนุษยก์บัความชื�นชมศลิปะ  ๓ (๓-๐-๖) 
LAFE 111 Man and Arts Appreciation   
ศศพฐ ๑๔๑ หลกัการจดัการเพื�อพฒันาตนเอง    ๓ (๓-๐-๖) 
LAFE  141 Principles of Management for Self - Development   
ศศพฐ ๑๔๔ การคดิและวเิคราะหอ์ยา่งใชเ้หตุผล  ๓ (๓-๐-๖) 
LAFE 144 Critical Thinking and Analysis   
ศศพฐ ๑๔๕ เทคนิคการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง  ๓ (๓-๐-๖) 
LAFE 145 Self – Learning Techniques   
ศศพฐ ๑๔๖ การพฒันาบุคลกิภาพ  ๓ (๓-๐-๖) 
LAFE 146 Personality Development     
ศศพฐ ๑๔๗ จติวทิยาเพื�อพฒันาคุณภาพชวีติ ๓ (๓-๐-๖) 
LAFE 147 Psychology for Quality of Life   
ศศพฐ ๑๕๔ ศลิปะกบัชวีติไทย ๓ (๓-๐-๖) 
LAFE 154 Art and Thai Life   
ศศภฝ  ๑๔๑ ภาษาฝรั �งเศสเบืXองตน้ ๑ ๓ (๒-๒-๕) 
LAFR  141 Elementary French 1   
ศศภฝ  ๑๔๒ ภาษาฝรั �งเศสเบืXองตน้ ๒  ๓ (๒-๒-๕) 
LAFR 142 Elementary French 2   
ศศฝศ  ๑๕๐ หน้าต่างสูฝ่รั �งเศส  ๓ (๓-๐-๖) 
LAFR  150 Windows to France   
ศศภญ  ๑๖๑ ภาษาญี�ปุ่นเบืXองตน้ ๑   ๓ (๒-๒-๕) 
LAJP  161 Elementary Japanese 1    
ศศภญ  ๑๖๒ ภาษาญี�ปุ่นเบืXองตน้ ๒    ๓ (๒-๒-๕) 
LAJP 162 Elementary Japanese 2    
ศศภญ ๑๖๓ ภาษาญี�ปุ่นเบืXองตน้ ๓ ๓ (๒-๒-๕) 
LAJP 163 Elementary Japanese 3   
ศศภญ ๑๖๔ ภาษาญี�ปุ่นเบืXองตน้ ๔   ๓ (๒-๒-๕) 
LAJP      164   Elementary Japanese 4    
ศศภญ ๑๖๕ ญี�ปุ่นศกึษา ๓ (๓-๐-๖) 
LAJP 165 Japanese Studies   
ศศภญ ๑๖๖ ภาษาญี�ปุ่นเพื�อการสื�อสาร ๓ (๒-๒-๕) 
LAJP 166 Japanese  for Communication     
ศศภจ ๑๗๑ ภาษาจนี ๑ ๓ (๒-๒-๕) 



๒๗ 

 

จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
LACH 171 Chinese 1     
ศศภจ ๑๗๒ ภาษาจนี ๒ ๓ (๒-๒-๕) 
LACH 172 Chinese 2   
ศศภจ ๑๗๓ ภาษาจนี ๓  ๓ (๒-๒-๕) 
LACH 173 Chinese 3    
ศศภจ ๒๐๙ การเขยีนภาษาจนีดว้ยพู่กนัจนี ๒ (๑-๒-๓) 
LACH 209 Chinese  Calligraphy     
ศศภจ ๒๑๒ จนีศกึษา ๓ (๓-๐-๖) 
LACH 212 Chinese Studies   
ศศภย ๑๙๑ ภาษาเยอรมนัขั XนพืXนฐาน ๑ ๓ (๒-๒-๕) 
LAGM 191 Elementary German 1   
ศศภย ๑๙๒ ภาษาเยอรมนัขั XนพืXนฐาน ๒ ๓ (๒-๒-๕) 
LAGM 192 Elementary German 2   

 
(๓.๑.๔) แผนการศึกษา 

ปีที, ๑ 
 

ภาคการศึกษาที, ๑ 

จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
มมศท ๑๐๑ การศกึษาทั �วไปเพื�อการพฒันามนุษย ์ ๒ (๑-๒-๓) 

MUGE 101 General Education for Human Development  

มมศท ๑๐๒ สงัคมศกึษาเพื�อการพฒันามนุษย ์ ๓ (๒-๒-๕) 

MUGE 102 Social Studies for Human Development  

มมศท ๑๐๓ ศลิปวทิยาการเพื�อการพฒันามนุษย ์      - 

MUGE 103 Arts and Sciences for Human Development  

ศศบศ ๑๐๙ ปรทิศัน์ภาษา ๓ (๓-๐-๖) 

LASR 109 Perspective on Language  

ศศภอ ๑๐๓-๑๐๖ ภาษาองักฤษ (ระดบั) ๑ รายวชิาจากกลุ่ม ศศภอ ๑๐๓-๑๐๖ ๓ (๒-๒-๕) 

ศศภท ๑๐๐ ศลิปะการใชภ้าษาไทยเพื�อการสื�อสาร - 

LATH 100 Art  of  Using Thai  Language in Communication  

xxxx xxx วชิาศกึษาทั �วไป (กลุ่มวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร)์ ๒-๓ 

xxxx xxx วชิาศกึษาทั �วไป (กลุ่มสขุภาพและนนัทนาการ) ๑-๒ 

    

รวมหน่วยกิต ๑๔-๑๖ หน่วยกิต    



๒๘ 

 

 
หมายเหตุ : รายวชิาต่างๆ ของหลกัสตูรสามารถจดัการเรยีนการสอนไดท้ั Xงในภาคปกตแิละภาคฤดรูอ้น            
               รายวชิา MUGE 101-103  และรายวชิา LATHf��  เป็นรายวชิาที�จดัการเรยีนการสอนตลอดปีการศกึษา 

ปีที, ๑ 
 

ภาคการศึกษาที, ๒ 

จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
ศศบศ ๑๑๑ ปรชัญาและมนุษย ์ ๓ (๓-๐-๖) 

LASR 111 Philosophy and Man  

ศศบศ ๑๑๐ ปรทิศัน์วรรณคด ี ๓ (๓-๐-๖) 

LASR 110 Perspectives on Literature  

มมศท ๑๐๑ การศกึษาทั �วไปเพื�อการพฒันามนุษย ์ - 

MUGE 101 General Education for Human Development  

มมศท ๑๐๒ สงัคมศกึษาเพื�อการพฒันามนุษย ์ - 

MUGE 102 Socia Studies for Human Development  

มมศท ๑๐๓ ศลิปวทิยาการเพื�อการพฒันามนุษย ์ ๒ (๑-๒-๓) 

MUGE 103 Arts and Sciences for Human Development  

ศศภท ๑๐๐ ศลิปะการใชภ้าษาไทยเพื�อการสื�อสาร ๓ (๒-๒-๕) 

LATH 100 Art  of  Using Thai  Language in Communication  

ศศภอ ๑๐๔-๑๐๖ ภาษาองักฤษ (ระดบั) ๑ รายวชิาจากกลุ่ม ศศภอ ๑๐๓-๑๐๖ ๓ (๒-๒-๕) 

xxxx xxx วชิาศกึษาทั �วไป (กลุ่มวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร)์ ๓ (๒-๒-๕) 

xxxx xxx วชิาศกึษาทั �วไป (กลุ่มสงัคมศาสตร ์มนุษยศาสตร)์ ๒-๓ 

xxxx xxx วชิาศกึษาทั �วไป (กลุ่มสขุภาพและนนัทนาการ) ๑-๒ 

    

    

รวมหน่วยกิต ๒๐-๒๒ หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 

 

หมายเหตุ : รายวชิาต่างๆ ของหลกัสตูรสามารถจดัการเรยีนการสอนไดท้ั Xงในภาคปกตแิละภาคฤดรูอ้น            
               รายวชิา MUGE 101-103  และรายวชิา LATHf��  เป็นรายวชิาที�จดัการเรยีนการสอนตลอดปีการศกึษา  
 

ปีที, ๒ 
ภาคการศึกษาที, ๑ 

จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
ศศบศ ๑๐๐ มนุษยก์บัอารยธรรม ๓ (๓-๐-๖) 

LASR 100 Man and Civilization   

xxx xxx วชิาศกึษาทั �วไป (กลุ่มสงัคมศาสตร ์มนุษยศาสตร)์ ๒-๓ 

ศศภท ๒๒๑ ภาษากบัความคดิ ๒ (๑-๒-๓) 

LATH 221 Language and Thought  

ศศภท ๒๒๒ หลกัและศลิปะการฟังและการอ่าน ๒ (๑-๒-๓) 

LATH 222 Principles and Arts of Listening and Reading  

ศศภท ๒๒๓ หลกัและศลิปะการเขยีน ๒ (๑-๒-๓) 

LATH 223 Principles and Art of Writing  

ศศภท ๒๒๔ หลกัและศลิปะการพดู ๒ (๑-๒-๓) 

LATH 224 Principles and Art of Speaking  

ศศภท ๒๒๕ ลกัษณะภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 225 Characteristics of the Thai Language  

xxx xxx วชิาโท ๑ ๓ (๓-๐-๖) 

    

รวมหน่วยกิต ๑๙-๒๐ หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 

 

 
หมายเหตุ : รายวชิาต่างๆ ของหลกัสตูรสามารถจดัการเรยีนการสอนไดท้ั Xงในภาคปกตแิละภาคฤดรูอ้น            
              

ป�ที่ ๒ 

ภาคการศึกษาที่ ๒ 

จํานวนหน�วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิค�นคว�า) 
ศศบศ ๑๐๗ ประวัติศาสตร"โลก ๓ (๓-๐-๖) 

LASR 107 History of the World   

ศศภท ๒๒๖ คติชนวิทยา ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 226 Folklore  

ศศภท ๒๒๗ ภาษาไทยในงานสื่อสารมวลชน ๓ (๒-๒-๕) 

LATH 227 Thai Language in Mass Media  

ศศภท ๒๒๘ หลักการศึกษาภาษาและภาษาศาสตร" ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 228 Principles of the Studies of Language and Linguistics  

ศศภท ๒๒๙ หลักการศึกษาวรรณกรรมไทย ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 229 Principles of the Studies of Thai Literary Works  

ศศภท ๓๒๒ การอ�านและเขียนเชงิวิชาการ ๒ (๑-๒-๓) 

LATH 322 Academic Reading and Writing  

xxx xxx วิชาโท ๒ ๓ 

    

รวมหน�วยกิต ๒๐  หน�วยกติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๑ 

 

 

หมายเหตุ : รายวิชาต�างๆ ของหลักสูตรสามารถจัดการเรียนการสอนได�ทั้งในภาคปกติและภาคฤดูร�อน 
ป�ที่ ๓ 

ภาคการศึกษาที่ ๑ 

จํานวนหน�วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิค�นคว�า) 
ศศบศ ๑๐๔ ประวัติศาสตร"ไทย ๓ (๓-๐-๖) 

LASR 104 History of Thailand   

ศศภท ๓๒๑ วิวัฒนาการวรรณคดีไทย ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 321 Evolution of Thai Literature     

ศศภท xxx วิชาบังคับเลือก ๑ ๓ (๓-๐-๖) 

ศศภท xxx วิชาบังคับเลือก ๒ ๓ (๓-๐-๖) 

ศศภท xxx วิชาบังคับเลือก ๓ ๓ (๓-๐-๖) 

xxx xxx วิชาเลือกเสรี ๑ ๓ 

xxx xxx วิชาโท ๓ ๓ 

รวมหน�วยกิต ๒๐  หน�วยกติ 

  
 
  

ป�ที่ ๓ 

ภาคการศึกษาที่ ๒ 

จํานวนหน�วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิค�นคว�า) 
ศศบศ ๑๐๖ การศึกษาสังคมโลก: สังคม การเมือง เศรษฐกิจ และสื่อต�าง ๆ ๓ (๓-๐-๖) 

LASR 106 Global Studies: Society, Politics, Economics and Media  

ศศบศ ๑๐๘ มนุษย"กับศิลปะ ๓ (๓-๐-๖) 

LASR 108 Man and Art   

ศศภท ๓๒๓ วรรณกรรมไทยร�วมสมัย ๓ (๓-๐-๖) 

LATH 323 Contemporary Thai Literary Works  

ศศภท xxx วิชาบังคับเลือก ๔ ๓ (๓-๐-๖) 

ศศภท xxx วิชาบังคับเลือก ๕ ๓ (๓-๐-๖) 

xxx xxx วิชาโท ๔ ๓ 

    

รวมหน�วยกิต ๑๘   หน�วยกิต 

 
      



๓๒ 

 

 

หมายเหตุ : รายวิชาต�างๆ ของหลักสูตรสามารถจัดการเรียนการสอนได�ทั้งในภาคปกติและภาคฤดูร�อน 
ป�ที่ ๔ 

ภาคการศึกษาที่ ๑ 

จํานวนหน�วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิค�นคว�า) 
ศศภท ๓๒๔ วรรณกรรมวิจารณ" ๓ (๒-๒-๕) 

LATH 324 Literary Criticism  

ศศภท ๔๙๓ บูรณาการภาษาและวรรณกรรมไทยเพื่อการพัฒนา ๓ (๒-๒-๕) 

LATH 493 Integrated Thai Language and Literature for 
Development 

 

ศศภท xxx วิชาบังคับเลือก ๖ ๓ (๓-๐-๖) 

xxx xxx วิชาโท ๕ ๓ 

xxx xxx วิชาเลือกเสรี ๒  ๓ 
 

รวมหน�วยกิต ๑๕  หน�วยกติ 

 
 
 

ปีที, ๔ 
                                    ภาคการศึกษาที, ๒ 

จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 

ศศภท ๔๙๔ สมัมนาภาษาและวรรณกรรมไทย ๓ (๒-๒-๕) 

LATH 494 Seminar on Thai Language and Literature  

xxx xxx วชิาบงัคบัเลอืก ๗ ๓ (๓-๐-๖) 

xxx xxx วชิาโท ๖ ๓ 

รวมหน่วยกิต ๙ หน่วยกิต 

    
 

    
( XXX เป็นรายวิชาที,น ักศึกษาสามารถเล ือกได้ตามความสนใจ โดยเลอืกจากกลุ่มวิชาที,กาํหนดให้ของแต่ละ
กลุ่ม ทั Hง ในหมวดวิชาศึกษาทั ,วไป  หมวดวิชาเฉพาะกลุม่วิชาบงัคบัเล ือก หมวดวิชาโทและหมวดวิชาเล ือกเสรี) 
 
 
 
 



๓๓ 

 

 
หมายเหตุ : รายวชิาต่างๆ ของหลกัสตูรสามารถจดัการเรยีนการสอนไดท้ั Xงในภาคปกตแิละภาคฤดรูอ้น            
 
 (๓.๑.๕) รายวิชาในแต่ละปีและภาคการศึกษา 
 
ปีที, ๑ ภาคการศึกษาที, ๑ 

จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 

 
หมวดวิชาศึกษาทั ,วไป 

 กล ุ่มวิชาแกน (มนุษยศาสตร ์ สงัคมศาสตร ์)  

มมศท ๑๐๑ การศกึษาทั �วไปเพื�อการพฒันามนุษย ์ ๒ (๑-๒-๓) 

มมศท ๑๐๒ สงัคมศกึษาเพื�อการพฒันามนุษย ์ ๓ (๒-๒-๕) 

มมศท ๑๐๓ ศลิปวทิยาการเพื�อการพฒันามนุษย ์ ๒ (๑-๒-๓) 

 กล ุ่มวิชาภาษา  

ศศภท ๑๐๐ ศลิปะการใชภ้าษาไทยเพื�อการสื�อสาร ๓ (๒-๒-๕) 
ศศภอ ๑๐๓ ภาษาองักฤษระดบั ๑   ๓ (๒-๒-๕) 
ศศภอ ๑๐๔ ภาษาองักฤษระดบั ๒ ๓ (๒-๒-๕) 
ศศภอ ๑๐๕ ภาษาองักฤษระดบั ๓ ๓ (๒-๒-๕) 
ศศภอ ๑๐๖ ภาษาองักฤษระดบั ๔ ๓ (๒-๒-๕) 
 กล ุ่มวิชาวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์(เล ือก)  

สวศท ๑๐๐ โลกและธรรมชาต ิ ๓ (๓-๐-๖) 
วทคร ๑๐๑ วทิยาศาสตรเ์ชงิบรูณาการ ๓ (๓-๐-๖) 
สวศท ๑๐๔ ภยนัตรายและความปลอดภยัในชวีติประจาํวนั ๓ (๓-๐-๖) 
สวศท ๑๐๕ บรูณาการสขุภาพและสิ�งแวดลอ้ม ๓ (๓-๐-๖) 
วทคณ ๑๗๐ คณิตศาสตรแ์ละสถติศิาสตรพ์ืXนฐานประยุกต ์ ๒ (๒-๐-๔) 
 กล ุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ (เล ือก)  

วกศท  ๑๐๑ แอโรบกิเพื�อสขุภาพ ๑ (๐-๒-๑) 
วกศท  ๑๐๒ โยคะเพื�อสขุภาพ ๑ (๐-๒-๑) 
วกศท  ๑๐๓ เสรมิสรา้งสมรรถภาพทางกาย ๑ (๐-๒-๑) 
วกศท  ๑๐๔ เทนนิส ๑ (๐-๒-๑) 
วกศท  ๑๐๕ ฟุตบอล ๑ (๐-๒-๑) 
วกศท  ๑๐๙ ว่ายนํXา ๑ (๐-๒-๑) 
วกศท  ๑๑๐ บาสเกตบอล ๑ (๐-๒-๑) 
วกศท  ๑๑๑ วอลเลยบ์อล ๑ (๐-๒-๑) 
วกศท  ๑๑๒ ลลีาศ ๑ (๐-๒-๑) 
วกศท  ๑๑๓ เทเบลิเทนนิส ๑ (๐-๒-๑) 



๓๔ 

 

วกศท  ๑๑๔ แบดมนิตนั ๑ (๐-๒-๑) 
วกศท ๑๑๙ สขุภาพเพื�อชวีติ ๒ (๒-๐-๔) 
หมวดวิชาเฉพาะ  

 กล ุ่มวิชาบงัคบัเฉพาะคณะศิลปศาสตร ์  

ศศบศ ๑๐๙ ปรทิศัน์ภาษา ๓ (๓-๐-๖) 

 
ปีที, ๑ ภาคการศึกษาที, ๒ 

จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
 

หมวดวิชาศึกษาทั ,วไป 

 กล ุ่มวิชาแกน (สงัคมศาสตร ์มนุษยศาสตร)์   

มมศท ๑๐๑ การศกึษาทั �วไปเพื�อการพฒันามนุษย ์ ๒ (๑-๒-๓) 

มมศท ๑๐๒ สงัคมศกึษาเพื�อการพฒันามนุษย ์ ๓ (๒-๒-๕) 

มมศท ๑๐๓ ศลิปวทิยาการเพื�อการพฒันามนุษย ์ ๒ (๑-๒-๓) 

 กล ุ่มวิชาภาษา  

ศศภท ๑๐๐ ศลิปะการใชภ้าษาไทยเพื�อการสื�อสาร ๓ (๒-๒-๕) 
ศศภอ ๑๐๓ ภาษาองักฤษระดบั ๑   ๓ (๒-๒-๕) 
ศศภอ ๑๐๔ ภาษาองักฤษระดบั ๒ ๓ (๒-๒-๕) 
ศศภอ ๑๐๕ ภาษาองักฤษระดบั ๓ ๓ (๒-๒-๕) 
ศศภอ ๑๐๖ ภาษาองักฤษระดบั ๔ ๓ (๒-๒-๕) 
 กล ุ่มวิชาสงัคมศาสตร ์มนุษยศาสตร ์(เล ือก)  

กญศท ๒๖๐ การบรหิารและการจดัการองคก์าร ๓ (๓-๐-๖) 
ดศสว ๑๐๑ ดนตรวีจิกัษ์ ๒ (๒-๐-๔) 
สวศท ๑๐๓ เศรษฐศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั ๒ (๒-๐-๔) 
สมสค ๑๐๕ เศรษฐกจิการเมอืงไทยและสงัคมโลก ๒ (๒-๐-๔) 
ดศดน ๑๐๗ ภาพยนตรว์จิกัษ์ ๒ (๒-๐-๔) 
สมสค ๑๐๙ บรูณาการกฎหมายและการเมอืงการปกครองไทย ๒ (๒-๐-๔) 
สมสค ๑๒๕ หลกัรฐัศาสตรก์ารเมอืงและการปกครองไทย ๒ (๒-๐-๔) 
สมสค ๑๔๐ จติวทิยาทั �วไป ๒ (๒-๐-๔) 
ศศพฐ ๑๔๓ การจดัการปัญหาและขอ้ขดัแยง้ ๓ (๓-๐-๖) 

ศศพฐ ๑๔๗ จติวทิยาเพื�อพฒันาคุณภาพชวีติ ๓ (๓-๐-๖) 
ศศพฐ ๑๕๔ ศลิปะกบัชวีติไทย ๓ (๓-๐-๖) 
 กล ุ่มวิชาวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์(เล ือก)  

สวศท ๑๐๐ โลกและธรรมชาต ิ ๓ (๓-๐-๖) 
วทคร ๑๐๑ วทิยาศาสตรเ์ชงิบรูณาการ ๓ (๓-๐-๖) 
สวศท ๑๐๔ ภยนัตรายและความปลอดภยัในชวีติประจาํวนั ๓ (๓-๐-๖) 



๓๕ 

 

สวศท ๑๐๕ บรูณาการสขุภาพและสิ�งแวดลอ้ม ๓ (๓-๐-๖) 
วทคณ ๑๗๐ คณิตศาสตรแ์ละสถติศิาสตรพ์ืXนฐานประยุกต ์ ๒ (๒-๐-๔) 
 กล ุ่มสุขภาพและนันทนาการ (เล ือก)  

วกศท  ๑๐๑ แอโรบกิเพื�อสขุภาพ ๑ (๐-๒-๑) 
วกศท  ๑๐๒ โยคะเพื�อสขุภาพ ๑ (๐-๒-๑) 
วกศท  ๑๐๓ เสรมิสรา้งสมรรถภาพทางกาย ๑ (๐-๒-๑) 
วกศท  ๑๐๔ เทนนิส ๑ (๐-๒-๑) 
วกศท  ๑๐๕ ฟุตบอล ๑ (๐-๒-๑) 
วกศท  ๑๐๙ ว่ายนํXา ๑ (๐-๒-๑) 
วกศท  ๑๑๐ บาสเกตบอล ๑ (๐-๒-๑) 
วกศท  ๑๑๑ วอลเลยบ์อล ๑ (๐-๒-๑) 
วกศท  ๑๑๒ ลลีาศ ๑ (๐-๒-๑) 
วกศท  ๑๑๓ เทเบลิเทนนิส ๑ (๐-๒-๑) 
วกศท  ๑๑๔ แบดมนิตนั ๑ (๐-๒-๑) 
วกศท ๑๑๙ สขุภาพเพื�อชวีติ ๒ (๒-๐-๔) 
หมวดวิชาเฉพาะ  

 กล ุ่มวิชาบงัคบัเฉพาะคณะศิลปศาสตร ์  

ศศบศ ๑๑๐ ปรทิศัน์วรรณคด ี ๓ (๓-๐-๖) 

ศศบศ ๑๑๑ ปรชัญาและมนุษย ์ ๓ (๓-๐-๖) 

 
ปีที, ๒ ภาคการศึกษาที, ๑ 

จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 

หมวดวิชาศึกษาทั ,วไป 
 กล ุ่มวิชาสงัคมศาสตร ์มนุษยศาสตร ์(เล ือก)  

กญศท ๒๖๐ การบรหิารและการจดัการองคก์าร ๓ (๓-๐-๖) 
ดศสว ๑๐๑ ดนตรวีจิกัษ์ ๒ (๒-๐-๔) 
สวศท ๑๐๓ เศรษฐศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั ๒ (๒-๐-๔) 
สมสค ๑๐๕ เศรษฐกจิการเมอืงไทยและสงัคมโลก ๒ (๒-๐-๔) 
ดศดน ๑๐๗ ภาพยนตรว์จิกัษ์ ๒ (๒-๐-๔) 
สมสค ๑๐๙ บรูณาการกฎหมายและการเมอืงการปกครองไทย ๒ (๒-๐-๔) 
ศศพฐ ๑๑๑ มนุษยก์บัความชื�นชมศลิปะ ๓ (๓-๐-๖) 
สมสค ๑๒๕ หลกัรฐัศาสตรก์ารเมอืงและการปกครองไทย ๒ (๒-๐-๔) 
สมสค ๑๔๐ จติวทิยาทั �วไป ๒ (๒-๐-๔) 
ศศพฐ ๑๔๓ การจดัการปัญหาและขอ้ขดัแยง้ ๓ (๓-๐-๖) 
ศศพฐ ๑๔๗ จติวทิยาเพื�อพฒันาคุณภาพชวีติ ๓ (๓-๐-๖) 
ศศภท ๑๕๒ ภาษากบัสงัคมวฒันธรรมในประเทศไทย ๓ (๓-๐-๖) 



๓๖ 

 

ศศพฐ ๑๕๔ ศลิปะกบัชวีติไทย ๓ (๓-๐-๖) 
 

 

หมวดวิชาเฉพาะ 

 กลุ่มวิชาบงัคบัเฉพาะคณะศิลปศาสตร  ์  

ศศบศ ๑๐๐ 
 

มนุษยก์บัอารยธรรม ๓ (๓-๐-๖) 

 กลุ่มวิชาเอก  

  รายวิชาบงัคบั  

ศศภท ๒๒๑ ภาษากบัความคดิ ๒ (๑-๒-๓) 

ศศภท ๒๒๒ หลกัและศลิปะการฟังและการอ่าน ๒ (๑-๒-๓) 

ศศภท ๒๒๓ หลกัและศลิปะการเขยีน ๒ (๑-๒-๓) 

ศศภท ๒๒๔ หลกัและศลิปะการพดู ๒ (๑-๒-๓) 

ศศภท ๒๒๕ ลกัษณะภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖) 

 กลุ่มวิชาโทภาษาองักฤษ  

ศศภอ  ๒๑๒ การเขยีนระดบัอุดมศกึษา ๑ ๓ (๓-๐-๖) 

ศศภอ ๒๑๖ การสื�อสารดว้ยวาจาเป็นภาษาองักฤษ ๓ (๓-๐-๖) 

ศศภอ ๒๗๓ การแปลภาษาองักฤษเพื�อชวีติและการทาํงาน ๓ (๓-๐-๖) 

ศศภอ ๔๔๒ ภาษาองักฤษเพื�อการเตรยีมสูว่ชิาชพี ๓ (๓-๐-๖) 

 กลุ่มวิชาโทภาษาญี,ปุ่ น  

ศศภญ ๑๖๑ ภาษาญี�ปุ่นเบืXองตน้ ๑ ๓ (๒-๒-๕) 

 
ปีที, ๒ ภาคการศึกษาที, ๒ 

จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
หมวดวิชาเฉพาะ  

 กล ุ่มวิชาบงัคบัเฉพาะคณะศิลปศาสตร ์  

ศศบศ ๑๐๗ ประวตัศิาสตรโ์ลก ๓ (๓-๐-๖) 

 กลุ่มวิชาเอก  

  รายวิชาบงัคบั  

ศศภท ๒๒๖ คตชินวทิยา ๓ (๓-๐-๖) 

ศศภท ๒๒๗ ภาษาไทยในงานสื�อสารมวลชน ๓ (๒-๒-๕) 

ศศภท ๒๒๘ หลกัการศกึษาภาษาและภาษาศาสตร ์ ๓ (๓-๐-๖) 



๓๗ 

 

ศศภท ๒๒๙ หลกัการศกึษาวรรณกรรมไทย ๓ (๓-๐-๖) 

 

  รายวิชาบงัคบัเลอืก  
ศศภท ๒๓๑ วรรณกรรมไทยกบัศลิปะการแสดง   ๓ (๓-๐-๖) 
ศศภท ๒๓๒ ภาษาไทยกบัการสื�อสารในสื�อใหม ่ ๓ (๒-๒-๕) 
ศศภท ๒๓๓ การพดูแบบพธิกีร ๓ (๒-๒-๕) 
ศศภท ๒๓๔ การเขยีนขา่วและคอลมัน์ในสื�อสิ�งพมิพ ์ ๓ (๒-๒-๕) 
ศศภท ๒๓๕ ภาษาไทยเพื�อการท่องเที�ยว ๓ (๒-๒-๕) 

 กลุ่มวิชาโทภาษาองักฤษ  

ศศภอ  ๒๑๒ การเขยีนระดบัอุดมศกึษา ๑ ๓ (๓-๐-๖) 

ศศภอ ๒๑๖ การสื�อสารดว้ยวาจาเป็นภาษาองักฤษ ๓ (๓-๐-๖) 

ศศภอ ๒๗๓ การแปลภาษาองักฤษเพื�อชวีติและการทาํงาน ๓ (๓-๐-๖) 

ศศภอ ๔๔๒ ภาษาองักฤษเพื�อการเตรยีมสูว่ชิาชพี ๓ (๓-๐-๖) 

 กลุ่มวิชาโทภาษาญี,ปุ่ น  

ศศภญ ๑๖๒ ภาษาญี�ปุ่นเบืXองตน้ ๒ ๓ (๒-๒-๕) 

 
 
ปีที, ๓ ภาคการศึกษาที, ๑  

จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
หมวดวิชาเฉพาะ  

 กล ุ่มวิชาบงัคบัเฉพาะคณะศิลปศาสตร ์  

ศศบศ ๑๐๔ ประวตัศิาสตรไ์ทย ๓ (๓-๐-๖) 

 กลุ่มวิชาเอก  

  รายวิชาบงัคบั  

ศศภท ๓๒๑ ววิฒันาการวรรณคดไีทย ๓ (๓-๐-๖) 

ศศภท ๓๒๒ การอ่านและเขยีนเชงิวชิาการ ๒ (๑-๒-๓) 

  รายวิชาบงัคบัเลอืก  

ศศภท ๒๓๑ วรรณกรรมไทยกบัศลิปะการแสดง   ๓ (๓-๐-๖) 
ศศภท ๒๓๒ ภาษาไทยกบัการสื�อสารในสื�อใหม่ ๓ (๒-๒-๕) 
ศศภท ๒๓๓ การพดูแบบพธิกีร ๓ (๒-๒-๕) 
ศศภท ๒๓๔ การเขยีนขา่วและคอลมัน์ในสื�อสิ�งพมิพ ์ ๓ (๒-๒-๕) 
ศศภท ๒๓๕ ภาษาไทยเพื�อการท่องเที�ยว ๓ (๒-๒-๕) 
ศศภท ๓๓๑ อทิธพิลวรรณกรรมต่างประเทศในวรรณกรรมไทย ๓ (๓-๐-๖) 
ศศภท ๓๓๒ ภาษาไทยสมยัต่างๆ ๓ (๓-๐-๖) 



๓๘ 

 

ศศภท ๓๓๓ แบบเรยีนภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖) 
ศศภท ๓๓๔ วทิยาภาษาไทยถิ�น ๓ (๓-๐-๖) 
ศศภท ๓๓๕ ภาษาศาสตรส์งัคม ๓ (๓-๐-๖) 
ศศภท ๓๓๖ วรรณกรรมไทยโดยประเภท ๓ (๓-๐-๖) 

ศศภท ๓๓๗ นิทานพืXนบา้น ๓ (๓-๐-๖) 

ศศภท ๓๓๘ การเขยีนบท ๓ (๒-๒-๕) 

ศศภท ๓๓๙ การพดูแบบสาระบนัเทงิ ๓ (๒-๒-๕) 

ศศภท ๓๔๐ ภาษาในการประชาสมัพนัธอ์งคก์ร ๓ (๓-๐-๖) 

ศศภท ๓๔๑ สาํนวนในภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖) 

ศศภท ๓๔๒ การอ่านและเขยีนสารคด ี ๓ (๒-๒-๕) 

ศศภท ๓๔๓ วาทศลิป์และวาทนิพนธ ์ ๓ (๒-๒-๕) 

ศศภท ๓๔๔ ภาษาบาลแีละสนัสกฤตที�สมัพนัธก์บัภาษาและวรรณคดไีทย ๓ (๓-๐-๖) 

ศศภท ๓๔๕ ภาษาต่างประเทศที�สมัพนัธก์บัภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖) 

ศศภท ๓๔๖ ภาษากบัการสื�อสารขา้มวฒันธรรม ๓ (๓-๐-๖) 

ศศภท ๓๔๗ อกัขรวธิไีทย ๓ (๓-๐-๖) 

ศศภท ๓๔๘ วรรณคดเีอกสมยัสโุขทยั ๓ (๓-๐-๖) 

ศศภท ๓๔๙ วรรณคดเีอกสมยัอยุธยา ๓ (๓-๐-๖) 

ศศภท ๓๕๐ วรรณคดเีอกสมยัรตันโกสนิทร ์ ๓ (๓-๐-๖) 

ศศภท ๓๕๑ หลกัและศลิปะการประพนัธร์อ้ยกรอง ๓ (๒-๒-๕) 

ศศภท ๓๕๒ สมัมนากวเีอกของไทย ๓ (๓-๐-๖) 

ศศภท ๓๕๓ แนวคดิและทฤษฎคีตชินวทิยาเบืXองตน้ ๓ (๓-๐-๖) 

ศศภท ๓๕๔ การศกึษาภาคสนามทางคตชินวทิยา ๓ (๓-๐-๖) 

ศศภท ๓๕๕ เพลงพืXนบา้น ๓ (๓-๐-๖) 

ศศภท ๓๕๖ คตชินกบัความเชื�อและศาสนา ๓ (๓-๐-๖) 

ศศภท ๓๕๗ คตชินกบัวรรณกรรมทอ้งถิ�น ๓ (๓-๐-๖) 

ศศภท ๓๕๘ สทัศาสตรแ์ละสรวทิยาภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖) 

ศศภท ๓๕๙ อรรถศาสตรภ์าษาไทย ๓ (๓-๐-๖) 

 กลุ่มวิชาโทภาษาองักฤษ  

ศศภอ  ๒๑๒ การเขยีนระดบัอุดมศกึษา ๑ ๓ (๓-๐-๖) 

ศศภอ ๒๑๖ การสื�อสารดว้ยวาจาเป็นภาษาองักฤษ ๓ (๓-๐-๖) 

ศศภอ ๒๗๓ การแปลภาษาองักฤษเพื�อชวีติและการทาํงาน ๓ (๓-๐-๖) 



๓๙ 

 

ศศภอ ๔๔๒ ภาษาองักฤษเพื�อการเตรยีมสูว่ชิาชพี ๓ (๓-๐-๖) 

 กลุ่มวิชาโทภาษาญี,ปุ่ น  

ศศภญ ๑๖๓ ภาษาญี�ปุ่นเบืXองตน้ ๓ ๓ (๒-๒-๕) 
หมวดวิชาเลอืกเสรี 
 รายวิชาเล ือกเสรี  
ศศภท ๑๐๖ อารมณ์ขนักบัภาษาและวรรณกรรมไทย ๒ (๒-๐-๔) 
ศศภท ๑๐๗ ภาษากบัภูมปัิญญาไทย ๒ (๒-๐-๔) 
ศศภท ๑๐๘ ภาษากบัสงัคมไทย ๒ (๒-๐-๔) 
ศศภท ๑๐๙ ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ�นในประเทศไทยกับการพัฒนา

ประเทศ  
๒ (๒-๐-๔) 

ศศภท ๑๑๐ ภาษาไทยในเพลง ๒ (๒-๐-๔) 
ศศภท ๑๒๓ ภาษากบัการจดัการความขดัแยง้ ๒ (๒-๐-๔) 
ศศภท ๑๒๔ เทคนิคการสื�อสารภาษาไทยในอาชพี ๒ (๑-๒-๓) 
ศศภท ๑๒๕ ศลิปะการอ่านออกเสยีงรอ้ยแกว้และรอ้ยกรอง ๒ (๑-๒-๓) 
ศศภท ๑๒๖ การพดูในที�ชุมนุมชน ๒ (๑-๒-๓) 
ศศภท ๑๑๕ การฟังและพดูนําเสนอทางวชิาการ ๒ (๑-๒-๓) 
ศศภท ๑๑๖ วรรณกรรมไทยกบัภาพยนตร ์ ๒ (๒-๐-๔) 
ศศภท ๑๑๗ การต์ูนศกึษา ๒ (๒-๐-๔) 
ศศภท ๑๑๘ กฬีาและการละเล่นในฐานะคตชิน ๒ (๒-๐-๔) 
ศศภท ๑๑๙ คตชินกบัศลิปะพืXนถิ�นไทย ๒ (๒-๐-๔) 
ศศภท ๑๒๐ ภาษาไทย ๑ (สาํหรบัชาวต่างชาต)ิ ๓ (๒-๒-๕) 
ศศภท ๑๒๑ ภาษาไทย ๒ (สาํหรบัชาวต่างชาต)ิ ๓ (๒-๒-๕) 
ศศภท ๑๒๐ ภาษาไทย ๓ (สาํหรบัชาวต่างชาต)ิ ๓ (๒-๒-๕) 
ศศพฐ ๑๑๑ มนุษยก์บัความชื�นชมศลิปะ  ๓ (๓-๐-๖) 
ศศพฐ ๑๔๑ หลกัการจดัการเพื�อพฒันาตนเอง    ๓ (๓-๐-๖) 
ศศพฐ ๑๔๔ การคดิและวเิคราะหอ์ยา่งใชเ้หตุผล  ๓ (๓-๐-๖) 
ศศพฐ ๑๔๕ เทคนิคการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง  ๓ (๓-๐-๖) 
ศศพฐ ๑๔๖ การพฒันาบุคลกิภาพ  ๓ (๓-๐-๖) 
ศศพฐ ๑๔๙ การพฒันาความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล ๓ (๓-๐-๖) 
ศศพฐ ๑๕๔ ศลิปะกบัชวีติไทย ๓ (๓-๐-๖) 
ศศภฝ  ๑๔๑ ภาษาฝรั �งเศสเบืXองตน้ ๑ ๓ (๒-๒-๕) 
ศศภฝ  ๑๔๒ ภาษาฝรั �งเศสเบืXองตน้ ๒  ๓ (๒-๒-๕) 
ศศฝศ  ๑๕๐ หน้าต่างสูฝ่รั �งเศส  ๓ (๓-๐-๖) 
ศศภญ  ๑๖๑ ภาษาญี�ปุ่นเบืXองตน้ ๑   ๓ (๒-๒-๕) 
ศศภญ  ๑๖๒ ภาษาญี�ปุ่นเบืXองตน้ ๒    ๓ (๒-๒-๕) 
ศศภญ ๑๖๓ ภาษาญี�ปุ่นเบืXองตน้ ๓ ๓ (๒-๒-๕) 
ศศภญ ๑๖๔ ภาษาญี�ปุ่นเบืXองตน้ ๔   ๓ (๒-๒-๕) 
ศศภญ ๑๖๕ ญี�ปุ่นศกึษา ๓ (๓-๐-๖) 



๔๐ 

 

ศศภญ ๑๖๖ ภาษาญี�ปุ่นเพื�อการสื�อสาร ๓ (๒-๒-๕) 
ศศภจ ๑๗๑ ภาษาจนี ๑ ๓ (๒-๒-๕) 
ศศภจ ๑๗๒ ภาษาจนี ๒ ๓ (๒-๒-๕) 
ศศภจ ๑๗๓ ภาษาจนี ๓  ๓ (๒-๒-๕) 
ศศภจ ๒๐๙ การเขยีนภาษาจนีดว้ยพู่กนัจนี ๒ (๑-๒-๓) 
ศศภจ ๒๑๒ จนีศกึษา ๓ (๓-๐-๖) 
ศศภย ๑๙๑ ภาษาเยอรมนัขั XนพืXนฐาน ๑ ๓ (๒-๒-๕) 
ศศภย ๑๙๒ ภาษาเยอรมนัขั XนพืXนฐาน ๒ ๓ (๒-๒-๕) 

 
ปีที, ๓ ภาคการศึกษาที, ๒ 

จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
หมวดวิชาเฉพาะ  

 กล ุ่มวิชาบงัคบัเฉพาะคณะศิลปศาสตร ์  

ศศบศ ๑๐๖ การศกึษาสงัคมโลก: สงัคม การเมอืง เศรษฐกจิ และสื�อต่าง ๆ ๓ (๓-๐-๖) 

ศศบศ ๑๐๘ มนุษยก์บัศลิปะ ๓ (๓-๐-๖) 

 กลุ่มวิชาเอก  

  รายวิชาบงัคบั  

ศศภท ๓๒๓ วรรณกรรมไทยร่วมสมยั ๓ (๓-๐-๖) 

ศศภท ๓๒๔ วรรณกรรมวจิารณ์ ๓ (๒-๒-๕) 

  รายวิชาบงัคบัเลอืก  

ศศภท ๒๓๑ วรรณกรรมไทยกบัศลิปะการแสดง   ๓ (๓-๐-๖) 
ศศภท ๒๓๒ ภาษาไทยกบัการสื�อสารในสื�อใหม่ ๓ (๒-๒-๕) 
ศศภท ๒๓๓ การพดูแบบพธิกีร ๓ (๒-๒-๕) 
ศศภท ๒๓๔ การเขยีนขา่วและคอลมัน์ในสื�อสิ�งพมิพ ์ ๓ (๒-๒-๕) 
ศศภท ๒๓๕ ภาษาไทยเพื�อการท่องเที�ยว ๓ (๒-๒-๕) 
ศศภท ๓๓๑ อทิธพิลวรรณกรรมต่างประเทศในวรรณกรรมไทย ๓ (๓-๐-๖) 
ศศภท ๓๓๒ ภาษาไทยสมยัต่างๆ ๓ (๓-๐-๖) 
ศศภท ๓๓๓ แบบเรยีนภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖) 
ศศภท ๓๓๔ วทิยาภาษาไทยถิ�น ๓ (๓-๐-๖) 
ศศภท ๓๓๕ ภาษาศาสตรส์งัคม ๓ (๓-๐-๖) 
ศศภท ๓๓๖ วรรณกรรมไทยโดยประเภท ๓ (๓-๐-๖) 

ศศภท ๓๓๗ นิทานพืXนบา้น ๓ (๓-๐-๖) 

ศศภท ๓๓๘ การเขยีนบท ๓ (๒-๒-๕) 

ศศภท ๓๓๙ การพดูแบบสาระบนัเทงิ ๓ (๒-๒-๕) 

ศศภท ๓๔๐ ภาษาในการประชาสมัพนัธอ์งคก์ร ๓ (๓-๐-๖) 



๔๑ 

 

ศศภท ๓๔๑ สาํนวนในภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖) 

ศศภท ๓๔๒ การอ่านและเขยีนสารคด ี ๓ (๒-๒-๕) 

ศศภท ๓๔๓ วาทศลิป์และวาทนิพนธ ์ ๓ (๒-๒-๕) 

ศศภท ๓๔๔ ภาษาบาลแีละสนัสกฤตที�สมัพนัธก์บัภาษาและวรรณคดไีทย ๓ (๓-๐-๖) 

ศศภท ๓๔๕ ภาษาต่างประเทศที�สมัพนัธก์บัภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖) 

ศศภท ๓๔๖ ภาษากบัการสื�อสารขา้มวฒันธรรม ๓ (๓-๐-๖) 

ศศภท ๓๔๗ อกัขรวธิไีทย ๓ (๓-๐-๖) 

ศศภท ๓๔๘ วรรณคดเีอกสมยัสโุขทยั ๓ (๓-๐-๖) 

ศศภท ๓๔๙ วรรณคดเีอกสมยัอยุธยา ๓ (๓-๐-๖) 

ศศภท ๓๕๐ วรรณคดเีอกสมยัรตันโกสนิทร ์ ๓ (๓-๐-๖) 

ศศภท ๓๕๑ หลกัและศลิปะการประพนัธร์อ้ยกรอง ๓ (๒-๒-๕) 

ศศภท ๓๕๒ สมัมนากวเีอกของไทย ๓ (๓-๐-๖) 

ศศภท ๓๕๓ แนวคดิและทฤษฎคีตชินวทิยาเบืXองตน้ ๓ (๓-๐-๖) 

ศศภท ๓๕๔ การศกึษาภาคสนามทางคตชินวทิยา ๓ (๓-๐-๖) 

ศศภท ๓๕๕ เพลงพืXนบา้น ๓ (๓-๐-๖) 

ศศภท ๓๕๖ คตชินกบัความเชื�อและศาสนา ๓ (๓-๐-๖) 

ศศภท ๓๕๗ คตชินกบัวรรณกรรมทอ้งถิ�น ๓ (๓-๐-๖) 

ศศภท ๓๕๘ สทัศาสตรแ์ละสรวทิยาภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖) 

ศศภท ๓๕๙ อรรถศาสตรภ์าษาไทย ๓ (๓-๐-๖) 

 กลุ่มวิชาโทภาษาองักฤษ  

ศศภอ  ๒๑๒ การเขยีนระดบัอุดมศกึษา ๑ ๓ (๓-๐-๖) 

ศศภอ ๒๑๖ การสื�อสารดว้ยวาจาเป็นภาษาองักฤษ ๓ (๓-๐-๖) 

ศศภอ ๒๗๓ การแปลภาษาองักฤษเพื�อชวีติและการทาํงาน ๓ (๓-๐-๖) 

ศศภอ ๔๔๒ ภาษาองักฤษเพื�อการเตรยีมสูว่ชิาชพี ๓ (๓-๐-๖) 

 กลุ่มวิชาโทภาษาญี,ปุ่ น  

ศศภญ ๑๖๔ ภาษาญี�ปุ่นเบืXองตน้ ๔ ๓ (๒-๒-๕) 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 

 

 
ปีที, ๔ ภาคการศึกษาที, ๑ 

จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
 

หมวดวิชาเฉพาะ  

 กลุ่มวิชาเอก  

  รายวิชาบงัคบั  

ศศภท ๔๙๓ บรูณาการภาษาและวรรณกรรมไทยเพื�อการพฒันา ๓ (๒-๒-๕) 

  รายวิชาบงัคบัเลอืก  

ศศภท ๒๓๑ วรรณกรรมไทยกบัศลิปะการแสดง   ๓ (๓-๐-๖) 
ศศภท ๒๓๒ ภาษาไทยกบัการสื�อสารในสื�อใหม่ ๓ (๒-๒-๕) 
ศศภท ๒๓๓ การพดูแบบพธิกีร ๓ (๒-๒-๕) 
ศศภท ๒๓๔ การเขยีนขา่วและคอลมัน์ในสื�อสิ�งพมิพ ์ ๓ (๒-๒-๕) 
ศศภท ๒๓๕ ภาษาไทยเพื�อการท่องเที�ยว ๓ (๒-๒-๕) 
ศศภท ๓๓๑ อทิธพิลวรรณกรรมต่างประเทศในวรรณกรรมไทย ๓ (๓-๐-๖) 
ศศภท ๓๓๒ ภาษาไทยสมยัต่างๆ ๓ (๓-๐-๖) 
ศศภท ๓๓๓ แบบเรยีนภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖) 
ศศภท ๓๓๔ วทิยาภาษาไทยถิ�น ๓ (๓-๐-๖) 
ศศภท ๓๓๕ ภาษาศาสตรส์งัคม ๓ (๓-๐-๖) 
ศศภท ๓๓๖ วรรณกรรมไทยโดยประเภท ๓ (๓-๐-๖) 

ศศภท ๓๓๗ นิทานพืXนบา้น ๓ (๓-๐-๖) 

ศศภท ๓๓๘ การเขยีนบท ๓ (๒-๒-๕) 

ศศภท ๓๓๙ การพดูแบบสาระบนัเทงิ ๓ (๒-๒-๕) 

ศศภท ๓๔๐ ภาษาในการประชาสมัพนัธอ์งคก์ร ๓ (๓-๐-๖) 

ศศภท ๓๔๑ สาํนวนในภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖) 

ศศภท ๓๔๒ การอ่านและเขยีนสารคด ี ๓ (๒-๒-๕) 

ศศภท ๓๔๓ วาทศลิป์และวาทนิพนธ ์ ๓ (๒-๒-๕) 

ศศภท ๓๔๔ ภาษาบาลแีละสนัสกฤตที�สมัพนัธก์บัภาษาและวรรณคดไีทย ๓ (๓-๐-๖) 

ศศภท ๓๔๕ ภาษาต่างประเทศที�สมัพนัธก์บัภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖) 

ศศภท ๓๔๖ ภาษากบัการสื�อสารขา้มวฒันธรรม ๓ (๓-๐-๖) 

ศศภท ๓๔๗ อกัขรวธิไีทย ๓ (๓-๐-๖) 

ศศภท ๓๔๘ วรรณคดเีอกสมยัสโุขทยั ๓ (๓-๐-๖) 

ศศภท ๓๔๙ วรรณคดเีอกสมยัอยุธยา ๓ (๓-๐-๖) 



๔๓ 

 

ศศภท ๓๕๐ วรรณคดเีอกสมยัรตันโกสนิทร ์ ๓ (๓-๐-๖) 

ศศภท ๓๕๑ หลกัและศลิปะการประพนัธร์อ้ยกรอง ๓ (๒-๒-๕) 

ศศภท ๓๕๒ สมัมนากวเีอกของไทย ๓ (๓-๐-๖) 

ศศภท ๓๕๓ แนวคดิและทฤษฎคีตชินวทิยาเบืXองตน้ ๓ (๓-๐-๖) 

ศศภท ๓๕๔ การศกึษาภาคสนามทางคตชินวทิยา ๓ (๓-๐-๖) 

ศศภท ๓๕๕ เพลงพืXนบา้น ๓ (๓-๐-๖) 

ศศภท ๓๕๖ คตชินกบัความเชื�อและศาสนา ๓ (๓-๐-๖) 

ศศภท ๓๕๗ คตชินกบัวรรณกรรมทอ้งถิ�น ๓ (๓-๐-๖) 

ศศภท ๓๕๘ สทัศาสตรแ์ละสรวทิยาภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖) 

ศศภท ๓๕๙ อรรถศาสตรภ์าษาไทย ๓ (๓-๐-๖) 

ศศภท ๔๓๑ การสอนภาษาไทยใหช้าวต่างประเทศ ๓ (๒-๒-๕) 

ศศภท ๔๓๒ ทกัษะการใชภ้าษาไทยเพื�อการสื�อสารเชงิธุรกจิ ๓ (๒-๒-๕) 

ศศภท ๔๓๓ การอ่านและเขยีนเชงิสรา้งสรรค ์ ๓ (๒-๒-๕) 

ศศภท ๔๓๔ ภาษาไทยกบัเพศสภาวะ ๓ (๓-๐-๖) 

ศศภท ๔๓๕ สมัพนัธสาร ๓ (๓-๐-๖) 

ศศภท ๔๓๖ วจันปฏบิตัศิาสตรภ์าษาไทย ๓ (๓-๐-๖) 

ศศภท ๔๓๗ วรรณกรรมไทยกบัสื�อสมยัใหม ่ ๓ (๓-๐-๖) 
ศศภท ๔๓๘ วรรณกรรมไทยกบัสงัคม ๓ (๓-๐-๖) 
ศศภท ๔๓๙ ตํานานพืXนบา้น ๓ (๓-๐-๖) 
ศศภท ๔๔๐ เทคนิคการพดูเพื�อการฝึกอบรม ๓ (๒-๒-๕) 
ศศภท ๔๔๑ การศกึษาอสิระ ๓ (๐-๖-๓) 
ศศภท ๔๔๒ การเขยีนวรรณกรรมสาํหรบัเดก็ ๓ (๒-๒-๕) 
ศศภท ๔๔๓ ภาษาไทยกบัการแปล ๓ (๒-๒-๕) 
ศศภท ๔๔๔ คตชินกบัอนิเทอรเ์น็ต ๓ (๓-๐-๖) 
ศศภท ๔๔๕ คตชินกบัอาหาร ๓ (๓-๐-๖) 
ศศภท ๔๔๖ คตชินกบัการแพทยพ์ืXนบา้น ๓ (๓-๐-๖) 
ศศภท ๔๔๗ ร่างกายและเรื�องเพศกบัวฒันธรรมไทย ๓ (๓-๐-๖) 
ศศภท ๔๔๘ คตชินในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตเ้ชงิเปรยีบเทยีบ ๓ (๓-๐-๖) 
ศศภท ๔๔๙ คตชินวทิยาและวถิชีวีติพืXนบา้น ๓ (๓-๐-๖) 
 กลุ่มวิชาโทภาษาองักฤษ  
  รายวิชาบงัคบัเลอืกของสาขาวิชาภาษาองักฤษ  
 กลุ่มวิชาโทภาษาญี,ปุ่ น  
  รายวิชาบงัคบัเลอืก  
ศศภญ ๑๖๕ ญี�ปุ่นศกึษา ๓ (๓-๐-๖) 



๔๔ 

 

ศศภญ ๑๖๗ ภาษาญี�ปุ่นธุรกจิ ๓ (๓-๐-๖) 
ศศภญ ๑๖๘ การเขยีนภาษาญี�ปุ่น ๑ ๓ (๓-๐-๖) 
ศศภญ ๑๖๙ การอ่านภาษาญี�ปุ่น ๑ ๓ (๓-๐-๖) 
 รายวิชาเล ือกเสรี  
ศศภท ๑๐๖ อารมณ์ขนักบัภาษาและวรรณกรรมไทย ๒ (๒-๐-๔) 
ศศภท ๑๐๗ ภาษากบัภูมปัิญญาไทย ๒ (๒-๐-๔) 
ศศภท ๑๐๘ ภาษากบัสงัคมไทย ๒ (๒-๐-๔) 
ศศภท ๑๐๙ ภาษาและวรรณกรรมทอ้งถิ�นในประเทศไทยกบัการพฒันาประเทศ  ๒ (๒-๐-๔) 
ศศภท ๑๑๐ ภาษาไทยในเพลง ๒ (๒-๐-๔) 
ศศภท ๑๒๓ ภาษากบัการจดัการความขดัแยง้ ๒ (๒-๐-๔) 
ศศภท ๑๒๔ เทคนิคการสื�อสารภาษาไทยในอาชพี ๒ (๑-๒-๓) 
ศศภท ๑๒๕ ศลิปะการอ่านออกเสยีงรอ้ยแกว้และรอ้ยกรอง ๒ (๑-๒-๓) 
ศศภท ๑๒๖ การพดูในที�ชุมนุมชน ๒ (๑-๒-๓) 
ศศภท ๑๑๕ การฟังและพดูนําเสนอทางวชิาการ ๒ (๑-๒-๓) 
ศศภท ๑๑๖ วรรณกรรมไทยกบัภาพยนตร ์ ๒ (๒-๐-๔) 
ศศภท ๑๑๗ การต์ูนศกึษา ๒ (๒-๐-๔) 
ศศภท ๑๑๘ กฬีาและการละเล่นในฐานะคตชิน ๒ (๒-๐-๔) 
ศศภท ๑๑๙ คตชินกบัศลิปะพืXนถิ�นไทย ๒ (๒-๐-๔) 
ศศภท ๑๒๐ ภาษาไทย ๑ (สาํหรบัชาวต่างชาต)ิ ๓ (๒-๒-๕) 
ศศภท ๑๒๑ ภาษาไทย ๒ (สาํหรบัชาวต่างชาต)ิ ๓ (๒-๒-๕) 
ศศภท ๑๒๐ ภาษาไทย ๓ (สาํหรบัชาวต่างชาต)ิ ๓ (๒-๒-๕) 
ศศพฐ ๑๑๑ มนุษยก์บัความชื�นชมศลิปะ  ๓ (๓-๐-๖) 
ศศพฐ ๑๔๑ หลกัการจดัการเพื�อพฒันาตนเอง    ๓ (๓-๐-๖) 
ศศพฐ ๑๔๔ การคดิและวเิคราะหอ์ยา่งใชเ้หตุผล  ๓ (๓-๐-๖) 
ศศพฐ ๑๔๕ เทคนิคการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง  ๓ (๓-๐-๖) 
ศศพฐ ๑๔๖ การพฒันาบุคลกิภาพ  ๓ (๓-๐-๖) 
ศศพฐ ๑๔๙ การพฒันาความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล ๓ (๓-๐-๖) 
ศศพฐ ๑๕๔ ศลิปะกบัชวีติไทย ๓ (๓-๐-๖) 
ศศภฝ  ๑๔๑ ภาษาฝรั �งเศสเบืXองตน้ ๑ ๓ (๒-๒-๕) 
ศศภฝ  ๑๔๒ ภาษาฝรั �งเศสเบืXองตน้ ๒  ๓ (๒-๒-๕) 
ศศฝศ  ๑๕๐ หน้าต่างสูฝ่รั �งเศส  ๓ (๓-๐-๖) 
ศศภญ  ๑๖๑ ภาษาญี�ปุ่นเบืXองตน้ ๑   ๓ (๒-๒-๕) 
ศศภญ  ๑๖๒ ภาษาญี�ปุ่นเบืXองตน้ ๒    ๓ (๒-๒-๕) 
ศศภญ ๑๖๓ ภาษาญี�ปุ่นเบืXองตน้ ๓ ๓ (๒-๒-๕) 
ศศภญ ๑๖๔ ภาษาญี�ปุ่นเบืXองตน้ ๔   ๓ (๒-๒-๕) 
ศศภญ ๑๖๕ ญี�ปุ่นศกึษา ๓ (๓-๐-๖) 
ศศภญ ๑๖๖ ภาษาญี�ปุ่นเพื�อการสื�อสาร ๓ (๒-๒-๕) 
ศศภจ ๑๗๑ ภาษาจนี ๑ ๓ (๒-๒-๕) 



๔๕ 

 

 
ปีที, ๔ ภาคการศึกษาที, ๒ 

จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
 

ศศภจ ๑๗๒ ภาษาจนี ๒ ๓ (๒-๒-๕) 
ศศภจ ๑๗๓ ภาษาจนี ๓  ๓ (๒-๒-๕) 
ศศภจ ๒๐๙ การเขยีนภาษาจนีดว้ยพู่กนัจนี ๒ (๑-๒-๓) 
ศศภจ ๒๑๒ จนีศกึษา ๓ (๓-๐-๖) 
ศศภย ๑๙๑ ภาษาเยอรมนัขั XนพืXนฐาน ๑ ๓ (๒-๒-๕) 
ศศภย ๑๙๒ ภาษาเยอรมนัขั XนพืXนฐาน ๒ ๓ (๒-๒-๕) 

หมวดวิชาเฉพาะ  

 กลุ่มวิชาเอก  

  รายวิชาบงัคบั  

ศศภท ๔๙๔ สมัมนาภาษาและวรรณกรรมไทย ๓ (๒-๒-๕) 
  รายวิชาบงัคบัเลอืก  

ศศภท ๒๓๑ วรรณกรรมไทยกบัศลิปะการแสดง   ๓ (๓-๐-๖) 
ศศภท ๒๓๒ ภาษาไทยกบัการสื�อสารในสื�อใหม่ ๓ (๒-๒-๕) 
ศศภท ๒๓๓ การพดูแบบพธิกีร ๓ (๒-๒-๕) 
ศศภท ๒๓๔ การเขยีนขา่วและคอลมัน์ในสื�อสิ�งพมิพ ์ ๓ (๒-๒-๕) 
ศศภท ๒๓๕ ภาษาไทยเพื�อการท่องเที�ยว ๓ (๒-๒-๕) 
ศศภท ๓๓๑ อทิธพิลวรรณกรรมต่างประเทศในวรรณกรรมไทย ๓ (๓-๐-๖) 
ศศภท ๓๓๒ ภาษาไทยสมยัต่างๆ ๓ (๓-๐-๖) 
ศศภท ๓๓๓ แบบเรยีนภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖) 
ศศภท ๓๓๔ วทิยาภาษาไทยถิ�น ๓ (๓-๐-๖) 
ศศภท ๓๓๕ ภาษาศาสตรส์งัคม ๓ (๓-๐-๖) 
ศศภท ๓๓๖ วรรณกรรมไทยโดยประเภท ๓ (๓-๐-๖) 

ศศภท ๓๓๗ นิทานพืXนบา้น ๓ (๓-๐-๖) 

ศศภท ๓๓๘ การเขยีนบท ๓ (๒-๒-๕) 

ศศภท ๓๓๙ การพดูแบบสาระบนัเทงิ ๓ (๒-๒-๕) 

ศศภท ๓๔๐ ภาษาในการประชาสมัพนัธอ์งคก์ร ๓ (๓-๐-๖) 

ศศภท ๓๔๑ สาํนวนในภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖) 

ศศภท ๓๔๒ การอ่านและเขยีนสารคด ี ๓ (๒-๒-๕) 

ศศภท ๓๔๓ วาทศลิป์และวาทนิพนธ ์ ๓ (๒-๒-๕) 

ศศภท ๓๔๔ ภาษาบาลแีละสนัสกฤตที�สมัพนัธก์บัภาษาและวรรณคดไีทย ๓ (๓-๐-๖) 

ศศภท ๓๔๕ ภาษาต่างประเทศที�สมัพนัธก์บัภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖) 



๔๖ 

 

ศศภท ๓๔๖ ภาษากบัการสื�อสารขา้มวฒันธรรม ๓ (๓-๐-๖) 

ศศภท ๓๔๗ อกัขรวธิไีทย ๓ (๓-๐-๖) 

ศศภท ๓๔๘ วรรณคดเีอกสมยัสโุขทยั ๓ (๓-๐-๖) 

ศศภท ๓๔๙ วรรณคดเีอกสมยัอยุธยา ๓ (๓-๐-๖) 

ศศภท ๓๕๐ วรรณคดเีอกสมยัรตันโกสนิทร ์ ๓ (๓-๐-๖) 

ศศภท ๓๕๑ หลกัและศลิปะการประพนัธร์อ้ยกรอง ๓ (๒-๒-๕) 

ศศภท ๓๕๒ สมัมนากวเีอกของไทย ๓ (๓-๐-๖) 

ศศภท ๓๕๓ แนวคดิและทฤษฎคีตชินวทิยาเบืXองตน้ ๓ (๓-๐-๖) 

ศศภท ๓๕๔ การศกึษาภาคสนามทางคตชินวทิยา ๓ (๓-๐-๖) 

ศศภท ๓๕๕ เพลงพืXนบา้น ๓ (๓-๐-๖) 

ศศภท ๓๕๖ คตชินกบัความเชื�อและศาสนา ๓ (๓-๐-๖) 

ศศภท ๓๕๗ คตชินกบัวรรณกรรมทอ้งถิ�น ๓ (๓-๐-๖) 

ศศภท ๓๕๘ สทัศาสตรแ์ละสรวทิยาภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖) 

ศศภท ๓๕๙ อรรถศาสตรภ์าษาไทย ๓ (๓-๐-๖) 

ศศภท ๔๓๑ การสอนภาษาไทยใหช้าวต่างประเทศ ๓ (๒-๒-๕) 

ศศภท ๔๓๒ ทกัษะการใชภ้าษาไทยเพื�อการสื�อสารเชงิธุรกจิ ๓ (๒-๒-๕) 

ศศภท ๔๓๓ การอ่านและเขยีนเชงิสรา้งสรรค ์ ๓ (๒-๒-๕) 

ศศภท ๔๓๔ ภาษาไทยกบัเพศสภาวะ ๓ (๓-๐-๖) 

ศศภท ๔๓๕ สมัพนัธสาร ๓ (๓-๐-๖) 

ศศภท ๔๓๖ วจันปฏบิตัศิาสตรภ์าษาไทย ๓ (๓-๐-๖) 

ศศภท ๔๓๗ วรรณกรรมไทยกบัสื�อสมยัใหม ่ ๓ (๓-๐-๖) 
ศศภท ๔๓๘ วรรณกรรมไทยกบัสงัคม ๓ (๓-๐-๖) 
ศศภท ๔๓๙ ตํานานพืXนบา้น ๓ (๓-๐-๖) 
ศศภท ๔๔๐ เทคนิคการพดูเพื�อการฝึกอบรม ๓ (๒-๒-๕) 
ศศภท ๔๔๑ การศกึษาอสิระ ๓ (๐-๖-๓) 
ศศภท ๔๔๒ การเขยีนวรรณกรรมสาํหรบัเดก็ ๓ (๒-๒-๕) 
ศศภท ๔๔๓ ภาษาไทยกบัการแปล ๓ (๒-๒-๕) 
ศศภท ๔๔๔ คตชินกบัอนิเทอรเ์น็ต ๓ (๓-๐-๖) 
ศศภท ๔๔๕ คตชินกบัอาหาร ๓ (๓-๐-๖) 
ศศภท ๔๔๖ คตชินกบัการแพทยพ์ืXนบา้น ๓ (๓-๐-๖) 
ศศภท ๔๔๗ ร่างกายและเรื�องเพศกบัวฒันธรรมไทย ๓ (๓-๐-๖) 
ศศภท ๔๔๘ คตชินในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตเ้ชงิเปรยีบเทยีบ ๓ (๓-๐-๖) 
ศศภท ๔๔๙ คตชินวทิยาและวถิชีวีติพืXนบา้น ๓ (๓-๐-๖) 



๔๗ 

 

 
 
๓.๑.๖  คาํอธิบายรายวิชา 
          คาํอธบิายรายวชิาและตารางเปรยีบเทยีบรายวชิาในหลกัสตูร โปรดดรูายละเอยีดในเอกสารแนบ ภาคผนวก ก 
 

         ๓.๒   ชื,อ-สกลุ เลขประจาํตวัประชาชน ตาํแหน่งและคณุวฒุิของอาจารย ์
 (๑) อาจารยเ์ก๋  แดงสกุล เลขประจาํตวัประชาชน ๑๑๐๒๒๐๐๐๖ x-xx-x 
  ตําแหน�ง ผู�ช�วยอาจารย" 
 คุณวุฒ ิ ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๑(ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ.๒๕๕๒) 
  ศศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร" (พ.ศ.๒๕๕๖) 
 
 

(๒) อาจารยเ์ขมฤทยั บญุวรรณ เลขประจาํตวัประชาชน ๓๗๓๐๓๐๐๐๓ x-xx-x 
ตําแหน่ง อาจารย ์
คุณวุฒกิารศกึษา ศศ.บ. เกยีรตนิิยมอนัดบั ๒ (ภาษาไทย) มหาวทิยาลยัขอนแก่น        

(พ.ศ.๒๕๔๑) 
ศศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวทิยาลยัศลิปากร (พ.ศ.๒๕๔๗) 
ปัจจบุนัลาศกึษาต่อระดบัปรญิญาเอกสาขาไทยศกึษา 
คณะมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยับรูพา 
 
 

 (๓) อาจารย ์ดร.ชนกพร พวัพฒันกุล  เลขประจาํตวัประชาชน  ๓๑๐๒๐๐๐๖๓ x-xx-x 
ตําแหน่ง อาจารย ์
คุณวุฒกิารศกึษา อ.บ. เกยีรตนิิยมอนัดบั ๒ (ภาษาไทย) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั      

(พ.ศ.๒๕๔๕) 
อ.ม. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (พ.ศ.๒๕๔๖) 
อ.ด. (ภาษาไทย) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (พ.ศ.๒๕๕๗) 
 
 
 
 

 กลุ่มวิชาโทภาษาองักฤษ  
  รายวิชาบงัคบัเลอืกของสาขาวิชาภาษาองักฤษ  
 กลุ่มวิชาโทภาษาญี,ปุ่ น  
  รายวิชาบงัคบัเลอืก  
ศศภญ ๑๖๕ ญี�ปุ่นศกึษา ๓ (๓-๐-๖) 
ศศภญ ๑๖๗ ภาษาญี�ปุ่นธุรกจิ ๓ (๓-๐-๖) 
ศศภญ ๑๖๘ การเขยีนภาษาญี�ปุ่น ๑ ๓ (๓-๐-๖) 
ศศภญ ๑๖๙ การอ่านภาษาญี�ปุ่น ๑ ๓ (๓-๐-๖) 



๔๘ 

 

(๔) อาจารยณ์รงศกัดิ ̀สอนใจ เลขประจาํตวัประชาชน ๓๑๐๐๙๐๒๖๑ x-xx-x 
ตําแหน่ง อาจารย ์
คุณวุฒกิารศกึษา ศศ.บ (ภาษาไทย) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(พ.ศ.๒๕๔๑) 

อ.ม. (ภาษาไทย) มหาวทิยาลยัศลิปากร (พ.ศ.๒๕๔๖) 
ปัจจบุนัลาศกึษาต่อระดบัปรญิญาเอกสาขาวรรณคดเีปรยีบเทยีบ 
คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 
 
 (๕) อาจารยณ์ฐักาญจน์ นาคนวล เลขประจาํตวัประชาชน ๓๘๐๐๗๐๐๖๙ x-xx-x 

ตําแหน่ง อาจารย ์
คุณวุฒกิารศกึษา ศศ.บ. เกยีรตนิิยมอนัดบั ๒ (ภาษาไทย) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์  

(พ.ศ.๒๕๔๕) 
อ.ม. (วรรณคดไีทย) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (พ.ศ.๒๕๔๗) 
ปัจจบุนัลาศกึษาต่อระดบัปรญิญาเอกสาขาวรรณคดไีทย 
คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 
 

 (๖) อาจารยฐ์ติภิา คปูระเสรฐิ เลขประจาํตวัประชาชน ๓๙๐๙๘๐๐๘๗ x-xx-x 
ตําแหน่ง อาจารย ์
คุณวุฒกิารศกึษา อ.บ. เกยีรตนิิยมอนัดบั ๒ (ภาษาฝรั �งเศส) มหาวทิยาลยัศลิปากร  

(พ.ศ.๒๕๔๖) 
ศศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(พ.ศ.๒๕๕๐) 
 
 

(๗) อาจารย ์ดร.นํXามนต ์อยู่อนิทร ์ เลขประจาํตวัประชาชน ๓๗๓๐๑๐๑๖๘ x-xx-x 
 ตําแหน่ง อาจารย ์

คุณวุฒกิารศกึษา อ.บ. (ภาษาไทย) มหาวทิยาลยัศลิปากร (พ.ศ.๒๕๔๑) 
อ.ม. (ภาษาไทย) มหาวทิยาลยัศลิปากร (พ.ศ.๒๕๔๖) 
อ.ด. (วรรณคดไีทย) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (พ.ศ.๒๕๕๔) 
 
 

(๘) อาจารยพ์ชิณี  โสตถโิยธนิ เลขประจาํตวัประชาชน ๓๑๐๒๐๐๑๐๓ x-xx-x 
ตําแหน่ง อาจารย ์
คุณวุฒกิารศกึษา ศศ.บ. เกยีรตนิิยมอนัดบั ๒ (ภาษาไทย) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ 

(พ.ศ.๒๕๔๐) 
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร)์ มหาวทิยาลยัมหดิล (พ.ศ.๒๕๔๖) 
ปัจจบุนัลาศกึษาต่อระดบัปรญิญาเอกสาขาภาษาศาสตร ์
สถาบนัวจิยัภาษาและวฒันธรรมเอเชยี มหาวทิยาลยัมหดิล 

 



๔๙ 

 

(๙) อาจารยย์ิ�งยศ กนัจนิะ เลขประจาํตวัประชาชน ๓๕๗๐๕๐๐๗๑ x-xx-x 
ตําแหน่ง ผูช้่วยอาจารย ์
คุณวุฒกิารศกึษา อบ. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (พ.ศ.๒๕๔๖) 

อม. (ภาษาไทย) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (พ.ศ.๒๕๕๑)  
 

 (๑๐) อาจารยว์รรณพร พงษ์เพง็ เลขประจาํตวัประชาชน ๓๗๒๐๑๐๐๐๙ x-xx-x 
ตําแหน่ง อาจารย ์
คุณวุฒกิารศกึษา อ.บ. เกยีรตนิิยมอนัดบั ๒ (ภาษาไทย) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั      

(พ.ศ.๒๕๔๕) 
อ.ม. (วรรณคดไีทย) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (พ.ศ.๒๕๔๗) 
ปัจจบุนัลาศกึษาต่อระดบัปรญิญาเอกสาขาไทยศกึษา 
ศนูยไ์ทยศกึษา คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 

(๑๑) อาจารยว์ศวรรษ สบายวนั เลขประจาํตวัประชาชน ๓๑๔๙๙๐๐๑๑ x-xx-x 
ตําแหน่ง อาจารย ์
คุณวุฒกิารศกึษา อ.บ. เกยีรตนิิยมอนัดบั ๒ (ภาษาไทย) มหาวทิยาลยัศลิปากร  

(พ.ศ.๒๕๔๗) 
อ.ม. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (พ.ศ.๒๕๕๒) 
 

(๑๒) อาจารยศ์ธิรา จฑุารตัน์ เลขประจาํตวัประชาชน ๓๑๒๐๑๐๑๐๗ x-xx-x 
ตําแหน่ง ผูช้่วยอาจารย ์
คุณวุฒกิารศกึษา ค.บ. เกยีรตนิิยมอนัดบั ๑ (ภาษาไทย-ภาษาองักฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

(พ.ศ.๒๕๔๗) 
ค.ม. สาขาวชิาการสอนภาษาไทย จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (พ.ศ.๒๕๕๐) 
 

(๑๓) อาจารย ์ดร.สธุาทพิย ์ เหมอืนใจ เลขประจาํตวัประชาชน ๓๒๐๐๑๐๐๖๐ x-xx-x 
ตําแหน่ง อาจารย ์
คุณวุฒกิารศกึษา อ.บ. (ภาษาสเปน)  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (๒๕๔๖) 
 อ.ม. (ภาษาศาสตร)์  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (๒๕๔๙) 
 อ.ด. (ภาษาศาสตร)์  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (๒๕๕๕) 

 
(๑๔) อาจารย ์ผศ.ดร.อภลิกัษณ์  เกษมผลกลู เลขประจาํตวัประชาชน ๓๒๓๐๑๐๐๔๐ x-xx-x 

ตําแหน่ง ผูช้่วยศาตราจารย ์
คุณวุฒกิารศกึษา กศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวทิยาลยับรูพา (พ.ศ.๒๕๔๕) 

อ.ม. (วรรณดคไีทย) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (พ.ศ.๒๕๔๘) 
อ.ด. (วรรณคดไีทย) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (พ.ศ.๒๕๕๓) 

 
 
 



๕๐ 

 

(๑๕) อาจารยอ์รว ีบุนนาค เลขประจาํตวัประชาชน ๔๑๐๒๑๐๐๐๔ x-xx-x 
ตําแหน่ง อาจารย ์
คุณวุฒกิารศกึษา ศศ.บ. เกยีรตนิิยมอนัดบั ๑ (ภาษาไทย) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ 

(พ.ศ.๒๕๔๘) 
อ.ม. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (พ.ศ.๒๕๕๑) 

 
(๑๖) อาจารย ์ดร.อญัชล ี ภู่ผะกา   เลขประจาํตวัประชาชน ๓๗๕๙๙๐๐๓๑ x-xx-x 

ตําแหน่ง อาจารย ์
คุณวุฒกิารศกึษา ศษ.บ.(ภาษาไทย)  มหาวทิยาลยัศลิปากร (๒๕๔๒) 
 ศศ.ม.(ภาษาไทย)  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (๒๕๔๖) 
 อ.ด.(ภาษาไทย)  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (๒๕๕๔) 

 
อาจารยพิ์เศษ 
(๑) ศาสตราจารย ์ดร.คุณหญงิสรุยิา รตันกุล 
ตําแหน่ง     ศาสตราจารย ์
คุณวุฒกิารศกึษา   อ.บ. เกยีรตนิิยมอนัดบั ๑ (ภาษาและวรรณคดฝีรั �งเศส) 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
Doctorat de I’Universite de Paris (Sorbonne) 
 

(๒) ศาสตราจารย ์ดร.ศริาพร ณ ถลาง 
ตําแหน่ง     ศาสตราจารย ์
คุณวุฒกิารศกึษา    อ.บ. เกยีรตนิิยมอนัดบั ๒ (ภาษาไทย) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

อ.ม. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
     M.A., Ph.D. (Anthropology), Arizona State University, U.S.A.  

 
(๓) รองศาสตราจารยก์ญัญารตัน์ เวชชศาสตร ์
ตําแหน่ง     รองศาสตราจารย ์
คุณวุฒกิารศกึษา    อ.บ. (ภาษาไทย) มหาวทิยาลยัศลิปากร 

อ.ม. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 

(๔) ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ศริพิร ภกัดผีาสกุ 
ตําแหน่ง     ผูช้่วยศาสตราจารย ์
คุณวุฒกิารศกึษา    อ.บ. เกยีรตนิิยมอนัดบั ๑ (ภาษาไทย) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

MA. (Folklore and Folklife), University of Pennsylvania 
Ph.D. (Folklore and Folklife), University of Pennsylvania 

 
 
 
 
 



๕๑ 

 

๔. องคป์ระกอบเกี,ยวกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรอืสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 
   ไม่ม ี

๔.๑  มาตรฐานผลการเรียนร ูข้องประสบการณ์ภาคสนาม   ไม่ม ี
๔.๒  ช่วงเวลา   ไมม่ ี
๔.๓  การจดัเวลาและตารางสอน   ไมม่ ี

 
๕. ข้อกาํหนดเกี,ยวกบัการทาํโครงงานหรอืงานวิจยั (ถ้ามี) 

๕.๑   คาํอธิบายโดยย่อ     
 หลักสูตรกําหนดให้นักศึกษาเรียนวิชาศศภท ๔๙๔ สมัมนาภาษาและวรรณกรรมไทย ซึ�งเป็นวิชาที�ให้
นกัศกึษาเลอืกหวัขอ้โครงงานหรอืงานวจิยัในประเดน็ที�นกัศกึษาสนใจที�เกี�ยวขอ้งกบัภาษา วรรณกรรมไทย หรอืคตชิน
วทิยา โดยมอีาจารยใ์หค้าํปรกึษา 
       

๕.๒   มาตรฐานผลการเรียนร ู ้    
 นกัศกึษามปีระสบการณ์ทาํงานวจิยั คดิคาํถามวจิยั คน้ควา้หาขอ้มลู เพื�อเขยีนโครงร่างงานวจิยั ดาํเนินการ
วจิยัและนําเสนอปากเปล่า และนําเสนอเป็นรายงานฉบบัที�สมบรูณ์ 

๕.๓   ช่วงเวลา    
ภาคการศกึษาปลาย ปีที� ๔  

๕.๔   จาํนวนหน่วยกิต    
๓ (๒-๒-๕)  

๕.๕   การเตรียมการ      
 อาจารย์ประจําวิชาบรรยายความรู้ทั �วไปเกี�ยวกบัการวิจยัด้านภาษา วรรณกรรมไทยและคติชนวิทยาใน
ปัจจุบนั นักศกึษาเลอืกหวัขอ้โครงงานหรอืงานวจิยัในประเดน็ที�นกัศกึษาสนใจเกี�ยวกบัภาษา วรรณกรรมไทยและคต-ิ
ชนวทิยา นักศกึษาเขยีนโครงร่างงานวจิยัและนําเสนออาจารยป์ระจําวชิา นําเสนอปากเปล่า และนําเสนอเป็นรายงาน
ฉบบัที�สมบรูณ์ 

๕.๖   กระบวนการประเมินผล    
 เริ�มตั Xงแต่การคดิคาํถามวจิยั การเขยีนโครงร่าง การนําเสนอปากเปล่า จนกระทั �งการนําเสนอเป็นรายงานฉบบั
ที�สมบรูณ์ 
           

หมวดที, ๔  ผลการเรียนร ู้ กลยทุธก์ารสอนและการประเมินผล 
 
๑. การพฒันาคณุลกัษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

 คณุลกัษณะพิเศษ กลยุทธห์รอืกิจกรรมของนักศกึษา 
 (๑) รู้ลึกซึXงในศาสตร์ด้านภาษาไทย และ รอบรู้

ศาสตรท์ี�เกี�ยวขอ้ง สามารถนําไปประยุกต์กบั
การดําเนินชีวิตเพื� อประโยชน์ของตนเอง 
ชุมชน และสงัคมได ้

- ชั Xนปีที� ๑-๔ นอกจากจะกําหนดให้เรยีนรายวชิาที�มี
เนืXอหาเกี�ยวกบัหลกัภาษาไทย ภาษาไทยเพื�อการ
สื�อสาร ภาษาศาสตรภ์าษาไทย วรรณกรรมไทย และ
คตชินวทิยาที�ลกึซึXงขึXนตามลําดบัแล้ว ยงักําหนดให้
เรยีนรายวชิาในหมวดวชิาศกึษาทั �วไปและวชิาเลอืก
เสรทีี�ช่วยใหร้อบรูศ้าสตรท์ี�เกี�ยวขอ้งต่างๆ ดว้ย 



๕๒ 

 

 คณุลกัษณะพิเศษ กลยุทธห์รอืกิจกรรมของนักศกึษา 
 (๒) รูห้ลกัการสื�อสาร สามารถสื�อสารได้อย่างมี

ประสิทธิภาพในทุกสถานการณ์ ทั Xงการ
สื�อสารในชีวิตประจําวันและการประกอบ
อาชีพ สามารถเลือกใช้รูปแบบของการ
สื�อสารที� เหมาะสมสําหรับกลุ่มบุคคลที�
แตกต่างกนัได ้ 

- ชั Xนปีที� ๑-๔ จดัใหม้รีายวชิาในกลุ่มวชิาภาษาไทยเพื�อ
การสื�อสารเป็นวชิาบงัคบั / บงัคบัเลอืก / เลอืกเสร ี

- สอนในรายวชิาต่างๆ 
 

 (๓) มีทักษะการจับใจความ คิดวิเคราะห ์
สงัเคราะห ์ตคีวาม คดิอย่างมเีหตุผลและมี
วจิารณญาณ คดิอย่างเป็นระบบ คดิรเิริ�ม
สร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา คิดเชิงประยุกต์
และคดิเชงิบรูณาการได ้

- ชั Xน ปีที�  ๒  จัด ให้มีรายวิชาทักษะการคิด เพื� อ
สมรรถนะการสื�อสารและการดํารงชวีติ ที�เน้นสอน
เรื�องเทคนิคการคดิแบบต่างๆ 

- สอนในรายวชิาต่างๆ 

 (๔) มคีวามรู ้ความเขา้ใจความหลากหลายทาง
วฒันธรรมในสงัคมไทย  เห็นคุณค่าและ
เคารพวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของคน
กลุ่มต่างๆ 

- ชั Xนปีที� ๒-๔ จัดให้มีรายวิชาที�มีเนืXอหาเกี�ยวกับ
ความหลากหลายทางวฒันธรรมในสงัคมไทย อาท ิ
วรรณกรรมกบัเพศสภาวะ คตชินวทิยาเบืXองตน้  

- สอนในรายวชิาต่างๆ 
- จัด/กําหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา

นกัศกึษาดา้นศลิปวฒันธรรมในโอกาสต่างๆ 
 

 (๕) เข้าถึง ตระหนักและซาบซึXงคุณค่าเชิง
สุนทรยีภาพของศลิปะและวฒันธรรม เพื�อ
จรรโลงใจ และนําไปสู่การพฒันาคุณภาพ
ชวีติของตนเองและผูอ้ื�น 

- ชั Xนปีที� ๒-๔ จดัใหม้รีายวชิาในกลุ่มวชิาภาษาและ
วรรณ กรรม ที� มี เนืX อ ห า เกี� ย วกับ คุ ณ ค่ า เชิ ง
สุนทรียภาพของศิลปะและวัฒนธรรม อาทิ การ
อ่านและเขยีนเชงิสรา้งสรรค ์วรรณคดเีอกของไทย  

- จัด/กําหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
นกัศกึษาดา้นศลิปวฒันธรรมในโอกาสต่างๆ 

 (๖) สามารถประยุกต์องค์ความรู้ในอดีตและ
ปัจจุบนั มาใช้เป็นแนวทางในการดําเนิน
ชีวิต แก้ไขปัญหา ค้นคว้าวิจยั ตลอดจน
พฒันาตนเอง ชุมชน และสงัคมได ้

- ชั Xนปีที� ๔ จดัให้ศึกษารายวิชาสมัมนาภาษาและ
วรรณ กรรม ไท ย  และบู รณ าการภ าษ าและ
วรรณกรรมไทยเพื�อการพัฒนาซึ�งมีกิจกรรมให้
นักศกึษาได้ค้นคว้าวจิยัและทําโครงงานกลุ่ม โดย
บรูณาการความรูท้างภาษาไทยและศาสตรอ์ื�นๆ ที�
ไดศ้กึษาในเวลา ๔ ปีเพื�อสรา้งองคค์วามรู ้/ พฒันา
ตนเอง ชุมชน และสงัคมในแง่มุมต่างๆ 

- สอนในรายวชิาต่างๆ 

 (๗) มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์
ด้านหลักภาษาไทย ภาษาไทยเพื�อการ
สื� อ ส า ร  ภ า ษ า ศ า ส ต ร์ ภ า ษ า ไ ท ย 
วรรณ กรรมไทย และคติชนวิทยากับ
ศาสตรแ์ขนงอื�นๆ ไดอ้ย่างเหมาะสมและมี
ประสทิธภิาพ 

 (๘) มทีกัษะการเรยีนรู้ตลอดชวีิต หมั �นศึกษา
หาความรูเ้พื�อพฒันาตนเองอย่างต่อเนื�อง 
สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ
และเท ค โน โลยีส ารสน เท ศ เพื� อ ก าร
ค้นคว้าวิจัย ติดตามความก้าวหน้าทาง

- กําหนดให้นักศกึษาทุกคนต้องเรยีนภาษาองักฤษ
และวิชาโทภาษาต่างประเทศ อย่างน้อย ๑๘   
หน่วยกติ ตลอดหลกัสตูร  

- จดัใหม้รีายวชิาบงัคบัเลอืกที�เน้นการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศและภาษาต่างประเทศ อาท ิภาษาไทย



๕๓ 

 

 คณุลกัษณะพิเศษ กลยุทธห์รอืกิจกรรมของนักศกึษา 

วชิาการและการเปลี�ยนแปลงในดา้นต่างๆ 
เพื�อให้รู้เท่าทันโลกและยุคสมัย สามารถ
ต่อยอดงานวจิยัเพื�อใหเ้กดิองคค์วามรูใ้หม่
และสนับสนุนการสื�อสารภาษาไทยได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ 

กบัการสื�อสารในสื�อใหม่ ภาษาไทยกบัการแปล 
- สอนในรายวชิาต่างๆ 
- จัด/กําหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา

นกัศกึษาประเภทวชิาการ 

 (๙) มคุีณธรรม จรยิธรรมที�สมาชกิที�มคุีณค่าของ
สงัคมพงึม ีอาท ิซื�อสตัย ์ขยนัหมั �นเพยีร ตรง
ต่อเวลา มจีติอาสา เอืXอเฟืXอเผื�อแผ่ 

- ใช้การสงัเกตพฤติกรรมในชั Xนเรยีนรายวิชาต่างๆ 
เช่น การขานชื�อ การใชแ้บบประเมนิตนเอง 

- กวดขนัเรื�องจรรยาบรรณวชิาการในรายวชิาต่างๆ 
และสอนจรรยาบรรณวชิาชพีในรายวชิาที�เกี�ยวขอ้ง 
อาท ิทกัษะการใชภ้าษาไทยเพื�อการสื�อสารในงาน
สื�อสารมวลชน การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม
ทางคตชินวทิยา 

- สอนในรายวชิาต่างๆ 
- มอบหมายใหท้าํงานเป็นกลุ่ม 
- จัด/กําหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษาประเภทกิจกรรมจิตอาสาและกิจกรรม 
ฝึกประสบการณ์วชิาชพี 

 (๑๐) มีภาวะผู้นํา มีโลกทัศน์ที�กว้างไกล 
ก ล้ าแ ส ด งออ ก ใน ท างที� ส ร้ า งส รรค ์
รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ ต น เอ ง แ ล ะ สั ง ค ม  
มีมารยาท รู้กาลเทศะ มีสัมมาคารวะ   
อ่อนน้อมถ่อมตน  

 (๑๑) มีระเบียบวินัย เคารพกฎกติกาของ
สังค ม  มี จ รรย าบ รรณ วิช าก ารแ ล ะ
จรรยาบรรณวชิาชพี 

 (๑๒) มบีุคลกิภาพและมนุษยสมัพนัธด์ ี
สามารถปรบัตวัเขา้กบัผูอ้ื�นและทาํงาน
ร่วมกบัเพื�อนร่วมวชิาชพีตลอดจนบุคลากร
สาขาวชิาชพีอื�นไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ
และมคีวามสขุ 

 
๒. การพฒันาผลการเรียนร ูใ้นแต่ละด้าน 
       ๒.๑  กลยุทธก์ารสอน  
      ๒.๑.๑ กลยุทธ ์การสอนในระด ับหล ักสูตร  คือ การจดัลําดับการเรียนรายวิชาให้มีเนืXอหาสอดคล้อง
ต่อเนื�องกนั ให้เกดิการพฒันาความรู้ และทกัษะตามมาตรฐานผลการเรยีนรูท้ ั Xง ๕ ดา้นโดยเฉพาะด้านจติตปัญญาให้
สงูขึXนตามระดบัชั Xนปี และใหม้กีารกระจายความรบัผดิชอบต่อผลการเรยีนรูต้ลอดหลกัสตูรสูร่ายวชิาต่างๆอย่างครบถว้น  

  ๒.๑.๒ กลยุทธ ์การสอนระดบัรายวิชา คอื การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนของรายวชิาตามหลกัสตูร ซึ�ง
ไดจ้ดัลาํดบัตามกลยุทธก์ารสอนระดบัหลกัสตูรไวแ้ลว้ เพื�อใหผู้เ้รยีนมคีวามรู ้สามารถประยุกตค์วามรูจ้ากการวเิคราะห์
และสงัเคราะห ์การแลกเปลี�ยนเรยีนรูก้บัผูส้อนและเพื�อนร่วมชั Xนเรยีน ทั Xงในสถานะของผูร้บัและผูนํ้าเสนอ  มุ่งเน้นการ
สรา้งแรงจูงใจใหผู้เ้รยีนรูจ้กัคดิวเิคราะห ์ส่งเสรมิใหม้นิีสยัรกัการศกึษาคน้ควา้เพิ�มเตมิ เพื�อการคน้หาคําตอบที�ผูเ้รยีน
ต้องการเรียนรู้และจําเป็นต่อการศึกษาความรู้ที�ทันสมัยด้วยตนเองเป็นหลัก มีกลยุทธ์การสอนที�เน้นผู้เรียนเป็น
ศนูยก์ลาง  มกีารใชส้ื�อ  เทคโนโลย ีและนวตักรรมในการเรยีนการสอน เน้นการปฏบิตัเิพื�อใหเ้กดิทกัษะการใชภ้าษาที�
ถูกตอ้งและเหมาะสม  วธิกีารสอนมหีลายรปูแบบ  เช่น  การบรรยาย  การฝึกปฏบิตั ิ การมอบหมายงาน  การอภปิราย  
การเรยีนจากกรณีศกึษา  หรอืสถานการณ์จาํลอง  เป็นตน้  ทั XงนีX ผูส้อนต้องสามารถสอนผูเ้รยีนใหเ้ป็นต้นแบบของผูใ้ช้
ภาษาไทยที�ดไีดด้ว้ย  

 
 
 



๕๔ 

 

๒.๒ กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนร ู ้
      ๒.๒.๑ วิธีการประเมินผลการเรียนร ู ้ใชว้ธิกีารประเมนิหลากหลายวธิ ีโดยคํานึงถงึพฒันาการของผูเ้รยีน 

และผลการเรยีนรูท้ี�ตอ้งการวดั  เช่น  การทดสอบ  การสงัเกตพฤตกิรรม  การอภปิรายในชั Xนเรยีน การทาํงานเป็นกลุ่ม  
การนําเสนอผลงาน  และการสอบ    

      ๒.๒.๒ เกณฑ์การวดัและประเมินผลความร ู้ อาศยัเกณฑก์ารวดัผลและการสําเรจ็การศกึษาตามเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรขีองกระทรวงศกึษาธกิารที�ใหส้ถาบนัอุดมศกึษาเป็นผูก้ําหนดเกณฑก์ารวดัผล และ
เกณฑข์ั Xนตํ�าของแต่ละรายวชิา โดยมทีั Xงแบบองิเกณฑ์ และแบบองิกลุ่ม ตามพฒันาการของผูเ้รยีน สาํหรบัการใหช้่วง
ระดบัคะแนนใหเ้ป็นไปตามนโยบายการวดัผลของสถาบนัอุดมศกึษา 
 

ผลการเรยีนแต่ละดา้นมกีลยุทธก์ารสอนและการประเมนิผลดงันีX 
ผลการเรียนร ูด้ ้านที, ๑ : คณุธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนร ู ้ มาตรฐาน 
ด้านที, ๑ คณุธรรม จริยธรรม 
 

(๑) แสดงออกซึ�งพฤตกิรรมดา้นคุณธรรมจรยิธรรมที�สมาชกิที�มคุีณค่าของสงัคม
พงึม ีอาท ิซื�อสตัยส์จุรติ  รบัผดิชอบ ขยนัหมั �นเพยีร ตรงต่อเวลา มจีติอาสา 
เอืXอเฟืX อเผื�อแผ่ เคารพกฎกติกาของสงัคม มจีรรยาบรรณ เห็นคุณค่าและ
ศกัดิศ̀รคีวามเป็นมนุษย ์

(๒) เหน็คุณค่าและเคารพวฒันธรรมและภูมปัิญญาของคนกลุ่มต่างๆ 
(๓) สามารถใช้องคค์วามรูท้างดา้นภาษาไทยวเิคราะหเ์หตุการณ์ ปัญหาทั �วไป

และทางวิชาชีพที� เกี�ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรม และสังเคราะห ์       
แนวปฏบิตัทิี�เหมาะสม 

 
กลยุทธก์ารสอนที,ใช้พฒันาการเรียนร ูด้ ้านคณุธรรม จริยธรรม 
กลยุทธก์ารสอนที�สาํคญัคอื การจดัประสบการณ์การเรยีนรูด้ว้ยรปูแบบที�หลากหลายและสอดคลอ้งกบัหลกัการ

สอนเจตคต ิกล่าวคอื จดักจิกรรมใหน้กัศกึษาไดม้โีอกาสรบัรู ้ไดเ้หน็เหตุการณ์ เรื�องราว ปัญหาที�เกี�ยวขอ้งกบัคุณธรรม
และจรยิธรรม ไดม้โีอกาสคดิ พจิารณา ไตร่ตรอง แลกเปลี�ยนความคดิเหน็เกี�ยวกบัเหตุการณ์ เรื�องราว ปัญหานั Xนว่ามี
ขอ้ด ีขอ้เสยีอย่างไร เกดิจากเหตุปัจจยัอะไร มผีลกระทบต่อตนเอง ผูอ้ื�น และสงัคมในวงกวา้งอย่างไร จะปรบัปรุงแกไ้ข
หรอืป้องกนัได้อย่างไร รวมทั Xงจดัให้มีกจิกรรมที�นักศึกษาได้มีโอกาสลองปฏิบตัิในเรื�องคุณธรรม จรยิธรรมนั Xน ทั Xง
คุณธรรมจรยิธรรมทั �วไปและคุณธรรมจรยิธรรมวชิาชพี ทั XงนีXตอ้งจดัใหม้กีจิกรรมมากพอและต่อเนื�องตลอดหลกัสตูร  

 
กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนร ูด้ ้านคณุธรรม จริยธรรม 
กลยุทธก์ารประเมนิที�สาํคญั คอื ประเมนิการเขา้ร่วมกจิกรรมของนกัศกึษา การมสีว่นร่วมในแสดงความคดิเหน็ 

พิจารณา ไตร่ตรอง และการแสดงออกซึ�งพฤติกรรมทางด้านคุณธรรม จริยธรรมนั Xน ทั XงนีXต้องเป็น  การประเมิน
พฤตกิรรมระยะยาว 

 
ผลการเรียนร ูด้ ้านที, ๒ : ความร ู ้

ผลการเรียนร ู ้ มาตรฐาน 
ด้านที, ๒ ความร ู ้
 

(๑) มีความรู้ในศาสตร์ที�เป็นพืXนฐานทําให้เข้าใจตนเอง สงัคม ธรรมชาติ-
แวดลอ้ม และความเป็นมนุษยท์ี�สมบรูณ์ 

(๒) เขา้ใจธรรมชาตขิองการศกึษาในเชงิศลิปศาสตร ์มคีวามรูล้กึซึXงในศาสตร์



๕๕ 

 

ผลการเรียนร ู ้ มาตรฐาน 
ด้านหลกัภาษาไทย ภาษาไทยเพื�อการสื�อสาร ภาษาศาสตร์ภาษาไทย 
วรรณกรรมไทย คตชินวทิยา และภาษาอื�นๆ  

(๓) มี ค ว าม รู้ เกี� ย ว กับ วิ ถี ชี วิ ต  วัฒ น ธ รรม  ภู มิ ปั ญ ญ าไท ย  แ ล ะ              
ความหลากหลายในสงัคมไทย และวฒันธรรมของชาตอิื�นๆ 

(๔) มคีวามสามารถในการตดิตามงานวจิยัและองคค์วามรูใ้หม่   
 

กลยุทธก์ารสอนที,ใช้พฒันาการเรียนร ูด้ ้านความร ู ้
กลยุทธก์ารสอนที�สาํคญัคอื จดัประสบการณ์การเรยีนรูด้ว้ยรูปแบบที�หลากหลายโดยเน้นการเรยีนรูร้ะดบัความ

เขา้ใจ และการประยุกต์ความรู้ และเน้นการพฒันาความสามารถที�สาํคญัและจําเป็นต่อการประกอบวชิาชพีและการ
ดาํเนินชวีติ (เช่น ความสามารถในการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง ความสามารถในการอ่านภาษาต่างประเทศ)  

กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนร ูด้ ้านความร ู ้
กลยุทธ์การประเมนิที�สําคญั คือ เน้นการประเมินความรู้ในระดบัความเข้าใจ และระดบัการประยุกต ์

รวมทั Xงใหค้วามสาํคญัต่อการประเมนิใหข้อ้มลูเพื�อการปรบัปรุงพฒันาตนเองของผูเ้รยีน 

ผลการเรียนร ูด้ ้านที, ๓ : ทกัษะทางปัญญา 
ผลการเรียนร ู ้ มาตรฐาน 

ด้านที, ๓ ทกัษะทางปัญญา 
 

(๑) มทีกัษะการจบัใจความ คดิวเิคราะห ์สงัเคราะห ์ตคีวาม คดิอย่างมเีหตุผล
และมวีจิารณญาณ คดิอย่างเป็นระบบ คดิรเิริ�มสรา้งสรรค ์คดิแกปั้ญหา 
และคดิเชงิบรูณาการได ้ 

(๒) สามารถประยุกตอ์งคค์วามรูใ้นอดตีและปัจจุบนั มาใชเ้ป็นแนวทางในการ
ดาํเนินชวีติ แกไ้ขปัญหา คน้ควา้วจิยั เป็นฐานต่อยอดในการศกึษา 
ตลอดจนพฒันาตนเอง ชมุชน และสงัคมได ้

(๓) สามารถคน้หาขอ้เทจ็จรงิ ทาํความเขา้ใจและประเมนิขอ้มลู แนวคดิ และ
หลกัฐานจากแหล่งขอ้มลูที�หลากหลาย และใชข้อ้มลูที�ไดใ้นการแกไ้ข
ปัญหาและงานอื�นๆ ดว้ยตนเอง  

 
กลยุทธก์ารสอนที,ใช้พฒันาการเรียนร ูด้ ้านทกัษะทางปัญญา 
กลยุทธก์ารสอนที�สาํคญัคอื การจดัประสบการณ์การเรยีนรูท้ี�นักศกึษามโีอกาสใชก้ารจดัลาํดบัความคดิ การคดิ

วเิคราะห ์การสงัเคราะห ์และการสรุปความรูข้ ั Xนสงูเพื�อตอบคาํถามหรอืแกโ้จทยปั์ญหา หรอืการทาํโครงงาน  

กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนร ูด้ ้านทกัษะทางปัญญา 
กลยุทธก์ารประเมนิที�สาํคญั คอื การประเมนิความรูค้วามสามารถในการคดิ วเิคราะห ์สงัเคราะหค์วามรู ้  

ผลการเรียนร ูด้ ้านที, ๔ : ทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผิดชอบ 
ผลการเรียนร ู ้ มาตรฐาน 

ด้านที, ๔ ทกัษะความสมัพนัธ ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรบัผิดชอบ 

(๑) มมีนุษยสมัพนัธด์ ีสามารถปรบัตวัเขา้กบัผูอ้ื�นไดเ้ป็นอย่างด ีทาํงาน
ร่วมกบัผูอ้ื�นไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและสรา้งสรรค ์ทั Xงในฐานะผูนํ้าหรอื
สมาชกิของกลุ่ม และมคีวามรบัผดิชอบต่องานที�ไดร้บัมอบหมายอย่าง



๕๖ 

 

ผลการเรียนร ู ้ มาตรฐาน 
 ครบถว้น ตรงตามกาํหนดเวลา 

(๒) สามารถแสดงออกซึ�งภาวะผูนํ้าในการรเิริ�มสิ�งใหม่ แกปั้ญหาใน
สถานการณ์ที�ไม่ชดัเจน มสีว่นร่วมในการทาํงาน การวเิคราะหปั์ญหา 
และการแกปั้ญหาในกลุ่ม 

(๓) มคีวามรบัผดิชอบในการทาํงานที�ไดร้บัมอบหมายไดอ้ย่างครบถว้น มี
ความรบัผดิชอบในการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง และใชท้กัษะการเรยีนรู้
ตลอดชวีติ เพื�อศกึษาหาความรูแ้ละพฒันาตนเองอย่างต่อเนื�อง 

กลยุทธก์ารสอนที,ใช้พฒันาการเรียนร ูด้ ้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 
กลยุทธก์ารสอนที�สาํคญัคอื การจดัประสบการณ์การเรยีนรูท้ี�ใหน้กัศกึษาไดท้าํงานกลุ่ม และไดม้โีอกาสแสดง

บทบาทต่างๆทั Xงผูนํ้าและผูร่้วมงาน รวมทั Xงไดแ้สดงความรบัผดิชอบต่องานที�ไดร้บัมอบหมาย 
 

กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนร ูด้ ้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 
กลยุทธก์ารประเมนิที�สาํคญั คอื การประเมนิผลงานที�มอบหมาย การประเมนิโดยการสงัเกตพฤตกิรรม การ

ประเมนิโดยผูร่้วมงาน และการใหข้อ้มลูเพื�อการพฒันาตนเองของผูเ้รยีน 
 
ผลการเรียนร ูด้ ้านที, ๕ : ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสื,อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนร ู ้ มาตรฐาน 
ด้านที, ๕ ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตวัเลข การสื,อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

(๑) รูห้ลกัการสื�อสาร สามารถสื�อสารไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพในทุก
สถานการณ์ ทั Xงการสื�อสารในชวีติประจาํวนัและการประกอบอาชพี 
สามารถเลอืกใชร้ปูแบบของการสื�อสารที�เหมาะสมสาํหรบักลุ่มบคุคลที�
แตกต่างกนัได ้

(๒) สามารถใชภ้าษาและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื�อการคน้ควา้วจิยั ตดิตาม
ความกา้วหน้าทางวชิาการและการเปลี�ยนแปลงในดา้นต่างๆ เพื�อต่อยอด
งานวจิยัเพื�อใหเ้กดิองคค์วามรูใ้หมแ่ละสนบัสนุนการสื�อสารภาษาไทยได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ 

(๓) สามารถเลอืกและประยุกตใ์ชเ้ทคนิคพืXนฐานทางสถติทิี�เกี�ยวขอ้งในการ
คน้ควา้วจิยัไดอ้ย่างเหมาะสม ทั Xงเชงิคุณภาพและเชงิปรมิาณ 

กลยุทธ ์การสอนที, ใช้พฒั นาการเรียนร ู้ด ้านทักษะการวิ เคราะห์เชิงต ัวเลข การสื,อ สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธก์ารสอนที�สาํคญัคอื การกาํหนดใหน้กัศกึษาไดเ้รยีนวชิาที�พฒันาทกัษะการสื�อสารดา้นต่างๆ และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ การจดัประสบการณ์การเรยีนรูท้ี�ใหน้กัศกึษาไดค้น้ควา้ รวบรวมขอ้มลู และนําเสนอผลงาน ทั Xงใน
รปูแบบการเขยีนรายงาน การนําเสนอปากเปล่า การนําเสนอดว้ยสื�อต่างๆ รวมทั Xงไดม้โีอกาสเสนอความคดิเหน็ต่อการ
นําเสนอของผูอ้ื�น 

 
กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนร ูด้ ้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสื,อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
กลยุทธก์ารประเมนิที�สาํคญัคอื การประเมนิผลงานที�มอบหมายและการประเมนิความสามารถใน การนําเสนอ

เพื�อการปรบัปรุงพฒันาตนเองของผูเ้รยีน  



๕๗ 

 

 
๓. แผนที,แสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนร ู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 

Mapping)   
 โปรดดรูายละเอยีดในภาคผนวก ข 
 
 
 

หมวดที, ๕  หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนักศึกษา 
 
๑. กฎระเบียบหรอืหลกัเกณฑใ์นการให้ระดบัคะแนน (เกรด) 

เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัมหดิล ว่าด้วยการศกึษาระดบัอนุปรญิญาและปรญิญาตร ีพ.ศ.๒๕๕๒ และ
ประกาศหรอืขอ้บงัคบัของคณะที�เกี�ยวขอ้ง 

 
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิY ของนักศึกษา 

กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข̀องนักศึกษา ประกอบด้วยการมอบหมายให้กลุ่มอาจารย์ซึ�งทํา
หน้าที�กาํกบัดแูลการจดัการเรยีนการสอนและการประเมนิผลกลุ่มวชิาหรอืวชิานั XนดาํเนินการดงันีX 
๒.๑ ตรวจสอบว่าขอ้สอบที�จะใชส้อบหรอืงานที�จะมอบหมายใหน้กัศกึษาปฏบิตัเิพื�อประเมนิผลการเรยีนรูม้ ี

ระดบัที�เหมาะสม เนืXอหาถูกตอ้ง และสอดคลอ้งกบัมาตรฐานผลการเรยีนรูท้ี�กาํหนด 
๒.๒ วเิคราะหผ์ลการสอบเพื�อหาจุดอ่อนของนกัศกึษาและใหข้อ้มลูป้อนกลบัสาํหรบัการพฒันา 

 
๓. เกณฑก์ารสาํเรจ็การศึกษาตามหลกัสูตร 

๓.๑ เป็นผูม้คีวามประพฤตดิเีหมาะสมแก่ศกัดิศ̀รแีหง่ปรญิญาศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษาไทย 
๓.๒ เรยีนครบตามจาํนวนหน่วยกติที�กาํหนดไวใ้นหลกัสตูรภายในเวลา ๔ – ๘ ปี 
๓.๓ สอบผ่านทุกรายวชิาครบตามหลกัสตูร 
๓.๔ ไดค้ะแนนเฉลี�ยสะสมตลอดหลกัสตูรไม่ตํ�ากว่า ๒.๐๐ 
 

หมวดที, ๖ การพฒันาคณาจารย ์
 
๑. การเตรียมการสาํหรบัอาจารยใ์หม ่

๑.๑ สนบัสนุนใหเ้ขา้ร่วมหลกัสตูรการอบรมสาํหรบัอาจารยใ์หม่ ซึ�งอาจจดัขึXนในระดบัมหาวทิยาลยั หรอืคณะ 
๑.๒ ใหอ้าจารยใ์หม่สงัเกตการณ์การสอนของอาจารยผ์ูม้ปีระสบการณ์ 
๑.๓ จดัระบบแนะนําแก่อาจารยใ์หม ่
๑.๔ จดัเตรยีมคู่มอือาจารยแ์ละเอกสารที�เกี�ยวขอ้งกบัการปฏบิตังิานใหอ้าจารยใ์หม ่
๑.๕ จดัปฐมนิเทศอาจารยใ์หม่ เรื�อง บทบาท หน้าที� ความรบัผดิชอบ รายละเอยีดหลกัสตูร และการจดัทาํ
ประมวลรายวชิา (course syllabus) 

๒. การพฒันาความร ูแ้ละทกัษะให้แก่คณาจารย ์
๒.๑ การพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 



๕๘ 

 

(๑) การเขา้ร่วมสงัเกตการณ์และฝึกปฏบิตัิการสอน โดยการประชุมเพื�อพฒันาระบบการเรยีนการสอน
เพื�อศกึษากลยุทธก์ารสอน และการวดัและประเมนิผล 

(๒) เพิ�มพูนทกัษะการจดัการเรยีนการสอนที�เน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั และทกัษะการวดัและการประเมนิผล
ที�เหมาะสม 

(๓) การพฒันาทกัษะการใชส้ื�อต่างๆ เทคโนโลย ีและนวตักรรมการศกึษา 
(๔) สง่เสรมิและสนบัสนุนใหอ้าจารยว์จิยัเพื�อพฒันาการเรยีนการสอนอย่างต่อเนื�อง 

 
 
๒.๒ การพฒันาวิชาการและวิชาชีพด้านอื,นๆ  

(๑) การเพิ�มคุณวุฒิให้ถึงระดับปริญญาเอกตรงตามสาขาวิชา หรือสาขาวิชาที�มีความสมัพันธ์กับ
สาขาวชิาภาษาไทย โดยมกีารวจิยัวทิยานิพนธด์า้นภาษาไทย 

(๒) การพัฒนาระบบสนับสนุนให้อาจารย์ประจําทําการวิจัย ให้เข้าร่วมประชุมทางวิชาการ เพื�อ         
การเพิ�มพนูความรูใ้นสาขาวชิาและในการวจิยั 

(๓) คณะมีระบบการพัฒนาและประเมินคณาจารย์ให้เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการตามหลกัเกณฑ์และ
วธิกีารของกระทรวงศกึษาธกิาร 

(๔) การกําหนดภาระหน้าที� และการประเมินผลการปฏิบตัิงานของอาจารย์ทั Xงการสอน การวจิยั และ    
การใหบ้รกิารทางวชิาการ โดยจดัระบบการเทยีบเคยีงทดแทนระหว่างงานดา้นต่างๆ รวมทั Xงมรีะบบ
การพฒันาจงูใจใหอ้าจารยส์นใจการใหบ้รกิารทางวชิาการตามความถนดั 

 
หมวดที, ๗ การประกนัคณุภาพหลกัสตูร 

 
๑. การบริหารหลกัสูตร 

๑) คณะศลิปศาสตรม์อบหมายใหร้องคณบดฝ่ีายการศกึษาทาํหน้าที�กาํกบัดแูลการบรหิารหลกัสตูรในภาพรวม โดย
มกีารจดัประชุมเป็นประจาํ 

๒) สาขาวชิาภาษาไทยจดัให้มีคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรทําหน้าที�บรหิารหลกัสูตร ติดตามประเมินผล   
การดาํเนินการเป็นประจาํทุกปี และพจิารณาปรบัปรุงแกไ้ขการดาํเนินการหรอืพฒันาหลกัสตูร 

    
๒. การบริหารทรพัยากรการเรียนการสอน 

๒.๑  การบริหารงบประมาณ 
คณะศลิปศาสตรจ์ดัสรรงบประมาณประจาํปีทั Xงงบประมาณแผ่นดนิและเงนิรายไดเ้พื�อใชใ้นการ
ดาํเนินการจดัการเรยีนการสอน  

๒.๒  ทรพัยากรการเรียนการสอนที,ม ีอยู่เดิม 
๑) คณะศิลปศาสตร์กําลังดําเนินการก่อสร้างอาคารเรียนของคณะศิลปศาสตร์ เพื�อให้นักศึกษามี
ห้องเรียน โสตทัศนูปกรณ์ สื�อการสอนที�ทันสมัย เพียงพอ และอยู่ในสภาพพร้อมใช้ ที�เอืXอต่อการ
ปฏบิตังิานการสอนและการทบทวนความรูท้ ั Xงในและนอกเวลาเรยีนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  
๒) นกัศกึษาสามารถใชท้รพัยากรการเรยีนการสอนสาํหรบัรายวชิาเฉพาะ รายวชิาในหมวดวชิาศกึษา
ทั �วไป และหมวดวชิาเลอืกเสร ีไดจ้ากแหล่งทรพัยากรที�คณะและมหาวทิยาลยัจดัให ้อาท ิ

- หอสมุดและคลงัความรู ้มหาวทิยาลยัมหดิล 



๕๙ 

 

- อาคารศนูยก์ารเรยีนรู ้มหาวทิยาลยัมหดิล 
- หอ้งสมุดสถาบนัวจิยัภาษาและวฒันธรรมแหง่เอเชยี มหาวทิยาลยัมหดิล 
- ศนูยก์ารเรยีนรูภ้าษา (LLC) คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 
- สาํนกังานสาขาวชิาภาษาไทย คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 
- สาํนกังานศนูยส์ยามทรรศน์ศกึษา คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 
- สาํนกังานศนูยก์ารแปลและล่าม คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 
- หอ้งสมุด คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 

 
๒.๓ การจดัหาทรพัยากรการเรียนการสอนเพิ,มเติม 

๑) การจดัหาทรพัยากรการเรยีนการสอนผ่านหอสมุดและคลงัความรู ้มหาวทิยาลยัมหดิล 
๒) การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนผ่านศูนย์การเรียนรู้ภาษา (LLC) คณะศิลปศาสตร ์

มหาวทิยาลยัมหดิล 
๓) คณะศลิปศาสตร์จดัสรรงบประมาณประจําปีอย่างเพยีงพอ เพื�อให้หน่วยงานระดบัสาขาวชิาใช้ซืXอ

หนังสอืและตําราเพิ�มเตมิจากที�จดัซืXอไวใ้นหอ้งสมุด และใหจ้ดัตั Xงงบประมาณเมื�อมคีวามจาํเป็นจะตอ้ง
จดัหาทรพัยากรอื�นเพิ�มเตมิ 

๒.๔ การประเมินความเพียงพอของทรพัยากร 
๑) บุคลากรของหอสมุดและศูนยต่์างๆ จะทําหน้าที�ประเมนิการใช ้ความเพยีงพอของทรพัยากรในดา้น

ตําราและสื�อต่างๆ รวมทั Xงความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร 
๒) สาขาวชิาภาษาไทยประเมนิความเพยีงพอของทรพัยากรต่างๆที�จดัไว ้โดยการตรวจสอบอตัราการ

ขอใชท้รพัยากร ขอ้รอ้งเรยีน และสอบถามความต้องการและความพงึพอใจของนักศกึษาและอาจารย์
ผูส้อน 

 
๓. การบริหารคณาจารย ์

๓.๑ การรบัอาจารยใ์หม่ 
มกีารจดัทําแผนการรบัอาจารย์และจดัให้มีการคดัเลือกอาจารย์สาขาวิชาภาษาไทยตามระเบียบและ
หลกัเกณฑข์องมหาวทิยาลยั  

๓.๒ การมีส่วนรว่มของคณาจารยใ์นการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสูตร 
คณาจารย์ผู้รบัผิดชอบกลุ่มวชิาหรอืวชิาจะประชุมร่วมกบัอาจารย์ผู้สอนเป็นประจําทุกปี เพื�อประเมิน  
การจดัการเรยีนการสอน เพื�อกําหนดประเดน็ที�ต้องปรบัปรุงแก้ไขสาํหรบัการสอนในปีการศกึษาต่อไป
หรอืประเดน็ที�ตอ้งจดัใหม้กีารทบทวนหลกัสตูร 

๓.๓ การแต่งต ั Hงคณาจารยพิ์เศษ 
คณะกาํหนดนโยบายการเชญิอาจารยพ์เิศษ ดงันีX 
(๑) ไม่มอีาจารยป์ระจาํที�มคีวามรูแ้ละหรอืประสบการณ์ตรงกบัการสอนหวัขอ้นั Xน 
(๒) เป็นการสอนหวัขอ้ที�ตอ้งการใหน้กัศกึษามโีอกาสไดเ้รยีนรูเ้พื�อเพิ�มเตมิความรูแ้ละประสบการณ์ให้

มคีวามหลากหลายมากขึXน 
สาํหรบัการอนุมตัแิต่งตั Xงคณาจารยพ์เิศษจดัทาํโดยการเสนอขอต่อคณะศลิปศาสตร ์

 
๔. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

๔.๑ การกาํหนดคณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 



๖๐ 

 

บุคลากรสายสนับสนุนที�ทําหน้าที�บริหารจัดการควรมีความรู้อย่างตํ� าปริญญาตรี มีความรู้หรือ
ประสบการณ์ดา้นการบรหิารจดัการและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

๔.๒ การเพิ,มทกัษะความร ูเ้พื,อการปฏิบตัิงาน 
บุคลากรสายสนับสนุนต้องได้รบัการอบรมให้มคีวามรู้ความเขา้ใจเบืXองต้นเกี�ยวกบัโครงสร้างหลกัสูตร 
การบริหารหลกัสูตร การจัดเตรียมความพร้อมและการสนับสนุนงานการจดัการเรียนการสอนและ      
การประเมนิผล ภายใน ๑ ปีหลงัจากไดร้บัการบรรจุแต่งตั Xง 

 
๕. การสนับสนุนและการให้คาํแนะนํานักศึกษา 

๕.๑ การให้คาํปรกึษาดา้นวิชาการและอื,นๆแก่นักศึกษา 
คณะศลิปศาสตรแ์ต่งตั Xงอาจารย์ที�ปรกึษาทางวชิาการให้แก่นักศกึษาทุกคน โดยอาจารยจ์ะแจ้งวนัและ
เวลาที�นักศึกษาจะขอรบัคําปรกึษาไว้ นักศกึษาที�มีปัญหาในการเรยีนหรอืปัญหาอื�นๆสามารถขอรบั
คาํปรกึษาจากอาจารยท์ี�ปรกึษาทางวชิาการได ้ 

๕.๒ การอทุธรณ์ของนักศึกษา 
นกัศกึษาที�ต้องการอุทธรณ์หรอืมเีรื�องรอ้งเรยีนทั Xงเรื�องทั �วไปหรอืผลการประเมนิ สามารถตดิต่ออาจารย์
ที�ปรกึษา หรอือาจารยท์ี�ทาํหน้าที�ดแูลการจดัการเรยีนการสอนรายวชิานั Xนๆ 

 
๖. ความต้องการของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรอืความพึงพอใจของผ ูใ้ช้บณัฑิต 

๑) สาขาวชิาภาษาไทยติดตามความต้องการของตลาดแรงงานและสงัคม ทั Xงจํานวนและคุณภาพจาก
ขอ้มูลของกองวจิยัตลาดแรงงาน กรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงาน จากการประชุม/สมัมนา/เสวนา
ของกลุ่มวชิาชพีที�เกี�ยวขอ้งและการประชุมวชิาการในโอกาสต่างๆ และจากเกณฑก์ารรบัเขา้ศกึษาต่อ
ในระดบับณัฑติศกึษาของสถาบนัต่างๆ ทั Xงในและต่างประเทศ 

๒) หน่วยกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ คณะศิลปศาสตร์ ทําการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้
บณัฑติเป็นประจาํทุกปี และแจง้ผลการสาํรวจใหก้บัคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรไดร้บัทราบเพื�อเป็น
ขอ้มูลสาํหรบั การปรบัปรุงพฒันาหลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอน ทั XงนีX หลกัสตูรกําหนดว่าผูใ้ช้
บณัฑติจะตอ้งมคีะแนนความพงึพอใจมากกว่า ๔ (จากระดบั ๕) 

 
๗ ตวับ่งชีHผลการดาํเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ตวับ่งชีXผลการดาํเนินงานที�ใชใ้นการตดิตาม ประเมนิ และรายงานคุณภาพของหลกัสตูรประจาํปี ที�ระบุไวใ้น
หมวด ๑–๖ และสอดคลอ้งกบัตวัชีXวดัการประกนัคุณภาพภายในและการประเมนิคุณภาพภายนอกมดีงันีX 
 

ตวับ่งชีHผลการดาํเนินงาน ปี 
๒๕๕๖ 

ปี
๒๕๕๗ 

ปี 
๒๕๕๘ 

ปี 
๒๕๕๙ 

ปี 
๒๕๖๐ 

(๑) อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื�อวางแผน ตดิตาม และทบทวนการดาํเนินงานหลกัสตูร � � � � � 

(๒) มีรายละเอียดครอบคลุมหวัข้อตามแบบ มคอ.๒ ที�สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒริะดบัปรญิญา สาขาภาษาไทย � � � � � 

(๓) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ให้ครอบคลุมหัวข้อตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ 
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศกึษาใหค้รบทุกรายวชิา 

� � � � � 



๖๑ 

 

ตวับ่งชีHผลการดาํเนินงาน ปี 
๒๕๕๖ 

ปี
๒๕๕๗ 

ปี 
๒๕๕๘ 

ปี 
๒๕๕๙ 

ปี 
๒๕๖๐ 

(๔) จดัทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดาํเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี มรีายละเอยีดครอบคลุม
หัวข้อตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วันหลังสิXนสุดภาค
การศกึษาที�เปิดสอนใหค้รบทุกวชิา 

� � � � � 

(๕) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรมีรายละเอียด
ครอบคลุมหัวข้อตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิXนสุดปี
การศกึษา 

� � � � � 

(๖) มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิข̀องนกัศกึษาตามมาตรฐานผลการเรยีนรู้
ที�มรีายละเอยีดครอบคลุมหวัขอ้ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถา้ม)ี 
อย่างน้อยรอ้ยละ ๒๕ ของรายวชิาที�เปิดสอนในแต่ละปีการศกึษา 

 � � � � 

(๗) มกีารพฒันา/ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอน กลยุทธก์ารสอน 
หรอืการประเมนิผลการเรยีนรูจ้ากผลการประเมนิการดาํเนินงานที�
รายงานใน มคอ. ๗ ปีที�แลว้ 

� � � � � 

(๘) อาจารยใ์หม ่(ถา้ม)ี ทุกคนไดร้บัการปฐมนิเทศหรอืคาํแนะนําดา้น
การจดัการเรยีนการสอน � � � � � 

(๙) อาจารย์ประจําทุกคนได้รบัการพฒันาทางวชิาการ อย่างน้อยปีละ
หนึ�งครั Xง 

 � � � � 

(๑๐) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พฒันาวชิาการ และ/หรอืวชิาชพีไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๕๐ ต่อปี � � � � � 

(๑๑)ระดบัความพงึพอใจของนักศกึษาปีสุดทา้ย/บณัฑติใหม่ที �มตี่อ 
คุณภาพหลกัสตูร เฉลี�ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเตม็ ๕.๐ 

   � � 

(๑๒) ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติที�มต่ีอบณัฑติใหม่ เฉลี�ยไม่
น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเตม็ ๕.๐ 

    � 

รวมตวับ่งชีXบงัคบัที�ตอ้งมผีลการดาํเนินการ (ขอ้ที� ๑-๕) (ตวั) ในแต่ละปี ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 
รวมตวับ่งชีX (ตวั) ในแต่ละปี ๘ ๑๐ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 

 
 เกณฑป์ระเมิน 
 หลกัสตูรไดม้าตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒฯิ ตอ้งผ่านเกณฑป์ระเมนิ ดงันีX 
 ตวับ่งชีXบงัคบั (ตวับง่ชีXที� ๑-๕) มผีลดาํเนินการบรรลุตามเป้าหมายและมจีาํนวนตวับ่งชีXที�มผีลดาํเนินการบรรลุ
เป้าหมายไม่น้อยกว่า ๘๐% 

 
ปีการศึกษา หลกัสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิฯ 

๒๕๕๖ ตอ้งบรรลุเป้าหมายตวับ่งชีXบงัคบั ตวัที� ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ และบรรลุเป้าหมายตวับ่งชีXรวม ๙ ตวั 
๒๕๕๗ ตอ้งบรรลุเป้าหมายตวับ่งชีXบงัคบั ตวัที� ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ และบรรลุเป้าหมายตวับ่งชีXรวม ๑๒ ตวั 
๒๕๕๘ ตอ้งบรรลุเป้าหมายตวับ่งชีXบงัคบั ตวัที� ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ และบรรลุเป้าหมายตวับ่งชีXรวม ๑๒ ตวั 
๒๕๕๙ ตอ้งบรรลุเป้าหมายตวับ่งชีXบงัคบั ตวัที� ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ และบรรลุเป้าหมายตวับ่งชีXรวม ๑๒ ตวั 
๒๕๖๐ ตอ้งบรรลุเป้าหมายตวับ่งชีXบงัคบั ตวัที� ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ และบรรลุเป้าหมายตวับ่งชีXรวม ๑๒ ตวั 



๖๒ 

 

 

หมวดที, ๘  การประเมินและปรบัปรงุการดาํเนินการของหลกัสตูร 

 
๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

๑.๑ การประเมินกลยทุธก์ารสอน  
สาขาวิชาภาษาไทยจัดให้มีการประเมินรายวิชา ประเมินการสอนและประเมินผลสมัฤทธิข̀องแต#ละ

รายวิชา โดยคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรจะพิจารณาเปรียบเทียบกบัต้นแบบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา
ภาษาไทย (มคอ.๑) รายละเอยีดหลกัสตูร  และประมวลรายวชิา 
๑.๒ การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใช้แผนกลยุทธก์ารสอน  

การประเมนิทกัษะของอาจารยใ์นการใชแ้ผนกลยุทธก์ารสอน ประกอบดว้ย 
๑) นักศกึษาประเมนิอาจารยผ์ู้สอนในด้านต่างๆ อาท ิความตรงต่อเวลา การแต่งกาย บุคลกิภาพ การใชค้ําพูด 

การเป็นแบบอย่างที�ด ีสอดแทรกคุณธรรมและจรยิธรรมระหว่างการสอน ความสามารถในการถ่ายทอดเนืXอหา
ใหเ้ขา้ใจและกระตุน้การเรยีนรู ้การแจง้และสรุปวตัถุประสงคก์ารศกึษาหวัขอ้ที�สอน การจดัการเรยีนการสอนให้
เกดิการเรยีนรูต้รงกบัที�ระบุไวใ้นวตัถุประสงคก์ารศกึษา การเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดซ้กัถาม แสดงความคดิเหน็
ระหว่างการเรยีนการสอน 

๒) เพื�อนอาจารยซ์ึ�งเขา้ฟัง/สงัเกตการสอน และประเมนิความเหมาะสมของเนืXอหาและสื�อการสอนที�อาจารยผ์ูส้อน
จดัเตรยีม รวมทั Xงความสามารถในการกระตุ้นความสนใจของนักศึกษา ทกัษะในการสอน การใช้สื�ออุปกรณ์ 
ความตรงต่อเวลา และการเปิดโอกาสใหน้กัศกึษาไดซ้กัถาม 

๓) อาจารย์ทําแบบประเมนิตนเอง ในด้านความเหมาะสมของเวลาที�ใช้ในการเตรยีมสอน ความพึงพอใจของ
ผูส้อนต่อผลการสอน และขอ้ที�ควรปรบัปรุงแกไ้ขหรอืพฒันาตนเองในการสอนครั Xงต่อไป 

 
๒. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 

การประเมนิหลกัสตูรตอ้งอาศยัขอ้มลูจากแหล่งต่างๆ หลายดา้น ซึ�งไดม้าดว้ยเทคนิค / วธิกีารประเมนิดงันีX 
 แหล่งที,มาของขอ้ม ูล ข้อม ูลที,ได ้ เทคนิค / วิธีการ

ประเมิน 
 บุคคลที,เกี,ยวข้อง   
 ๑ นกัศกึษา ความพงึพอใจ/ความไม่พงึพอใจ ต่อคุณภาพหลกัสตูรฯ 

และการบรหิารหลกัสตูร 
แบบสอบถาม, 
สมัภาษณ์ 

 ๒ บณัฑติ ความพงึพอใจ/ความไม่พงึพอใจ ต่อคุณภาพหลกัสตูรฯ 
และการบรหิารหลกัสตูร 

แบบสอบถาม, 
สมัภาษณ์ 

 ๓ ผูใ้ชบ้ณัฑติ ความพงึพอใจกบัความรูค้วามสามารถของบณัฑติ แบบสอบถาม, 
สมัภาษณ์ 

 ๔ อาจารยผ์ูส้อน ความพงึพอใจ  การไดร้บัการพฒันา การบรหิาร
หลกัสตูร และคุณภาพนกัศกึษา 

แบบสอบถาม, 
สมัภาษณ์ 

 ๕ ผูเ้ชี�ยวชาญ ผูท้รงคุณวฒุ ิ คุณภาพหลกัสตูร คุณภาพการจดัการเรยีนการสอน แบบบนัทกึ 
 ๖ ผูบ้รหิาร ประสทิธภิาพในการบรหิารหลกัสตูร การประเมนิตาม

ระบบคุณภาพภายใน
ของคณะ 



๖๓ 

 

 แหล่งที,มาของขอ้ม ูล ข้อม ูลที,ได ้ เทคนิค / วิธีการ
ประเมิน 

 เอกสารที,เกี,ยวข้อง   
 ๙ โครงงานและผลการสอบ

ของนกัศกึษา 
ผลการเรยีนรู ้  งาน / รายงานผลการสอบ 

 ๑๐ แบบสาํรวจภาวะการไดง้าน แผนการสอน ปรัชญาของหลักสูตร การบริหาร
จดัการ 

 แบบบนัทกึ 

 ๑๑ แฟ้ม บนัทกึ การบรหิารจดัการ ขอ้มลูนกัศกึษา  แบบบนัทกึ 
 
๓. การประเมินผลการดาํเนินงานตามรายละเอียดหลกัสูตร 

ในการประเมนิผลการดาํเนินงานตามรายละเอยีดหลกัสตูรนั Xน จะดาํเนินการเป็นประจาํทุกปีการศกึษา โดย
คณะกรรมการประเมนิที�สาขาวชิาภาษาไทยหรอืคณะศลิปศาสตรแ์ต่งตั XงขึXน และประเมนิผลการดาํเนินการตาม
ตวับ่งชีXที�ระบไุวใ้นหมวดที� ๗ ขอ้ ๗ 

 
๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรงุ 

เมื�อสิXนสดุปีการศกึษาและไดผ้ลการประเมนิการดําเนินงานในขอ้ ๓ แลว้ คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร
จะนําขอ้มลูมาพจิารณาปรบัปรุงแกไ้ข หากปัญหาที�พบสามารถแกไ้ขไดโ้ดยการปรบัปรุงลําดบัการสอน เนืXอหา
สาระ วธิกีารจดัการเรยีนการสอน สื�อและอุปกรณ์การสอน การประเมนิผล และไม่กระทบต่อคําอธบิายรายวชิา
และจาํนวนหน่วยกติ อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบสามารถปรกึษาหารอืกบัอาจารยผ์ูส้อนเพื�อดาํเนินการปรบัปรุงได ้แต่
ถา้มผีลกระทบต่อคาํอธบิายรายวชิาและหน่วยกติใหข้ออนุมตัจิากมหาวทิยาลยัก่อนดาํเนินการปรบัปรุง  

สาํหรบัการพจิารณาปรบัปรุงหลกัสตูรใหม้คีวามเหมาะสม ทนัสมยั สอดคลอ้งกบัความต้องการของผูใ้ช้
บณัฑติและสงัคมนั Xน จะดาํเนินการเมื�อใชห้ลกัสตูรไปแลว้ ๕ ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ก 

 
คาํอธิบายรายวิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๕ 

 

คาํอธิบายรายวิชา 
 

หมวดวิชาศึกษาทั ,วไป 
 

  
จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 

มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั ,วไปเพื,อการพฒันามนุษย ์    ๒ (๑-๒-๓) 
MUGE 101 General Education for Human Development 

 ความหมาย ความสาํคญั และความสมัพนัธข์องวชิาศกึษาทั �วไปกบัวชิาชพี วชิาเฉพาะ ความเชื�อมโยงสมัพนัธ์
ระหว่างพฤติกรรมกบัคุณสมบตัขิองจติใจ ความสามารถในการคดิวเิคราะหส์งัเคราะหอ์ย่างมวีจิารณญาณ คุณสมบตัิ
ของบณัฑติที�พงึประสงค ์การวเิคราะหเ์หตุปัจจยัและผลกระทบของเหตุการณ์ สถานการณ์ ปัญหา และการสงัเคราะห์
แนวทางแกไ้ข ป้องกนัปัญหา หรอืปรบัปรุงพฒันาเหตุการณ์ สถานการณ์ เพื�อคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผูอ้ื�น และสงัคม 
การประยุกตค์วามรูเ้พื�อเสนอแนวทางแกไ้ขปัญหากรณีศกึษา  

The meaning, significance, and relation of General Education to other vocational, specific subjects; the 
relation between behavior and mentality; critical thinking; the qualifications of ideal graduates; analysis of 
causes and consequences of events, situations, or problems; synthesis of solutions to, precautions against, 
or improvements in those events, situations to benefit individuals and their community; and the application of 
knowledge to solve the problems of case studies. 
 
 
มมศท ๑๐๒ สงัคมศึกษาเพื,อการพฒันามนุษย ์     ๓ (๒-๒-๕) 
MUGE 102 Social Studies for Human Development  

 หลกัการและทฤษฎพีืXนฐานที�เกี�ยวขอ้งกบัสถานการณ์ เหตุการณ์ ปัญหาที�สาํคญัของสงัคม ไทยและสงัคมโลก 
อาท ิววิฒันาการของอารยธรรมและเหตุการณ์สําคญัในประวตัิศาสตร์ ระบบการเมอืงการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ 
ระบบสุขภาพ การวิเคราะห์เหตุปัจจยัและผลกระทบของเหตุการณ์ สถานการณ์ ปัญหา และการสงัเคราะห์แนว
ทางแกไ้ข ป้องกนัปัญหา หรอืแนวทางปรบัปรุงพฒันาเหตุการณ์ สถานการณ์ เพื�อคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผูอ้ื�น และ
สงัคม การประยุกตค์วามรูเ้พื�อเสนอแนวทางแกไ้ขปัญหากรณีศกึษา  

Basic principles and theory in relation to events, situations, or major problems of the Thai and global 
communities, for example, evolution of civilization; important events in historical, political and public 
administration systems; the economic and health systems, etc.; analysis of causes and consequences of 
events, situations, problems; synthesis of solutions to, precautions against, or improvements in those events, 
situations to benefit individuals and their community; and the application of knowledge to solve the problems 
of case studies. 
 
 
 
 
 

กลุ่มวิชาแกน (มนุษยศาสตร ์สงัคมศาสตร)์                                                                          ๗  หน่วยกิต 



๖๖ 

 

จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
 

มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื,อการพฒันามนุษย ์    ๒ (๑-๒-๓) 
MUGE 103 Arts and Sciences for Human Development  

 มนุษยภาพในอดตี ปัจจุบนั และอนาคต เหตุการณ์ สถานการณ์ ปัญหาเกี�ยวกบัววิฒันาการที�สาํคญัทางดา้น
ศลิปวิทยาการของประเทศไทยและของโลก แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์เหตุปัจจยัและผลกระทบของ
เหตุการณ์ สถานการณ์ ปัญหา และการสงัเคราะหแ์นวทางแกไ้ข ป้องกนัปัญหา หรอืแนวทางปรบัปรุงพฒันาเหตุการณ์ 
สถานการณ์ เพื�อคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผูอ้ื�น และสงัคม การประยุกตค์วามรูเ้พื�อเสนอแนวทางแกไ้ขปัญหากรณีศกึษา  

Humankind in the past, present and future; events, situations, or problems in relation to the evolution 
of the arts and sciences in the Thai and global communities; concepts of the sufficiency economy; analysis of 
causes and consequences of events, situations, or problems; synthesis of solutions to, precautions against, 
or improvements in those events, or situations to benefit individuals and their community; and the application 
of knowledge to solve the problems of case studies. 
 

 
  นกัศกึษาตอ้งเลอืกเรยีนรายวชิาต่อไปนีXใหม้หีน่วยกติรวมไมน้่อยกว่า ๙ หน่วยกติ (๓ รายวชิา) โดยกาํหนดให้

เรยีนวชิาภาษาไทย ๑ วชิา และวชิาภาษาองักฤษ ๒ วชิา  
จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 

 
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื,อการสื,อสาร    ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 100 Art of Using Thai Language in Communication 

 ศลิปะการใชภ้าษาไทย  ทกัษะการใชภ้าษาไทยในดา้นการพูด การฟัง การอ่าน การเขยีนและการคดิ เพื�อการ
สื�อสารไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม  

Art  of  using Thai  language  and of speaking, listening, reading, writing, and thinking skills for 
accurate  and appropriate communication. 
 
 
ศศภอ ๑๐๓ ภาษาองักฤษระดบั ๑        ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 103 English Level 1 

โครงสรา้ง ไวยากรณ์ และศพัทภ์าษาองักฤษในบรบิทที�เกี�ยวขอ้งกบัการใชภ้าษาองักฤษในชวีติประจําวนั ใน
ลกัษณะของบูรณาการทกัษะการฟัง พูด อ่าน และเขยีนภาษาองักฤษ รวมทั Xงกลยุทธใ์นการอ่านบทความ การเขยีนใน
ระดบัประโยค การฟังเพื�อจบัใจความสาํคญั การออกเสยีง และการพดูสื�อสารในชั Xนเรยีนระดบับทสนทนา 

English structure, grammar and vocabulary in the context of daily language use, dealing with 
integration in listening, speaking, reading, and writing skills; reading strategies, sentence writing, listening for 
the gist, pronunciation and classroom communication. 

 
 
 

กลุ่มวิชาภาษา                                                                                                                        ๙    หน่วยกิต 



๖๗ 

 

จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
     
ศศภอ ๑๐๔ ภาษาองักฤษระดบั ๒      ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 104 English Level 2    

คาํศพัท ์สาํนวน  ไวยากรณ์ และการใชภ้าษาองักฤษในบรบิททางสงัคมปัจจุบนั ทกัษะการสนทนาในกลุ่มย่อย 
การทาํบทบาทสมมุตใินสถานการณ์ต่าง ทกัษะการเขยีนในระดบัย่อหน้า และเนืXอหาการอ่านและการฟังเรื�องต่างๆ 

Vocabulary, expressions, grammar, and contextualized social language; essential communicative skills 
in small groups; simulations in various situations; writing practice at a paragraph level; and reading and 
listening from various sources. 

 
 
ศศภอ ๑๐๕ ภาษาองักฤษระดบั ๓      ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 105 English Level 3    

 กลยุทธท์ี�สาํคญัในทกัษะการใชภ้าษาทั Xงสี� การอ่านและการฟังจากแหล่งต่างๆ การพูดในชวีติประจําวนั และ
การเขียนระดับย่อหน้าและเรียงความสั Xนๆ รวมทั Xงทักษะย่อย คือ ไวยากรณ์ การออกเสียงและคําศัพท์ เน้น
ภาษาองักฤษที�ใชใ้นชวีติประจาํวนัและการอ่านเชงิวชิาการ และเนืXอหาเกี�ยวกบัสงัคมโลก  

Essential strategies for four language skills: reading and listening from various sources, speaking in 
everyday use and writing at a paragraph level and short essay, including sub-skills i.e., grammar, 
pronunciation, and vocabulary; focusing on English in everyday life and in academic reading and issues that 
enhance students world knowledge. 

 
 
ศศภอ ๑๐๖ ภาษาองักฤษระดบั ๔      ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 106 English Level 4  

บูรณาการทกัษะภาษาองักฤษ โดยการฝึกอ่านข่าว บทความวจิยั ความคดิเหน็ และเนืXอหาทางวชิาการ เพื�อ
ความเขา้ใจและคดิอย่างวเิคราะห ์จากแหล่งต่างๆโดยเน้นประเดน็ซึ�งช่วยใหน้ักศกึษารู้เกี�ยวกบัสงัคมโลก ฝึกการฟัง
ขา่ว การบรรยายและสุนทรพจน์จากสื�อมลัตมิเีดยีและอนิเตอรเ์น็ต การสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ รวมทั Xงการฝึกพูด
ในที�ชุมชน การนําเสนอและการทําบทบาทสมมุติ ฝึกการเขยีนเรยีงความรูปแบบโดยใชก้ารอา้งองิและบรรณานุกรม 
ทั XงนีXรวมทั Xงการฝึกทกัษะย่อย เช่น ไวยากรณ์ การออกเสยีงและคาํศพัทใ์นบรบิทที�เหมาะสม  

Integrating four English skills by practicing reading news, research articles, commentary, and academic 
texts, for comprehension and critical thinking, from various sources focusing on the issues that enhance 
students’ world knowledge; listening to news, lecture, and speech  via multimedia and the Internet; making 
conversations in various situations including speaking in public, giving oral presentations and making 
simulations; and writing essays in various types using citations and references; also practicing sub-skills such 
as grammar, pronunciation, and vocabulary used in appropriate context.  
 
 
 
 



๖๘ 

 

  
นกัศกึษาตอ้งเลอืกเรยีนรายวชิาต่อไปนีXใหม้หีน่วยกติรวมไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกติ (๒-๓ รายวชิา) 

 
จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 

กญศท ๒๖๐ การบริหารและการจดัการองคก์าร     ๓ (๓-๐-๖) 
KAGE 260 Administration and Organization Management 

หลกัในการบรหิาร หน้าที�ของผู้บรหิารในด้านที�เกี�ยวกบัการวางแผน การจดัองค์การ การนํา การอํานวยการ 
การจงูใจ การสื�อสาร การประสานงาน และการควบคุมงานใหด้าํเนินตามนโยบายที�ไดว้างไวเ้พื�อใหบ้รรลุเป้าหมายของ
กจิการ วชิาเศรษฐศาสตรข์ ั Xนแนะนํา อุปสงค์-อุปทาน ดุลยภาพ ความยดืหยุ่นและการจดัประเภทสนิค้า ระบบตลาด
ในทางเศรษฐศาสตร ์ตน้ทุนการผลติ บญัชรีายไดป้ระชาชาต ิ ความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ ความรูเ้บืXองตน้ทางดา้น
การเงนิ การอ่านงบการเงนิ อตัราสว่นที�สาํคญัทางการเงนิ  การวางแผนการเงนิ การลงทุน การกระจายการลงทุน 
 Principles of management, the roles of managers in planning, organizing, leading, directing, 
motivating, communicating, coordinating and controlling in order to achieve the organization goals. 
Introduction to economics, demand-supply, equilibrium, elasticity and category of goods, market system in 
economics, production cost, national income account, economic growth, elementary finance, how to read 
financial statements, the important financial ratios, financial planning, investment, investment diversification. 
 
 
ดศสว ๑๐๑ ดนตรีวิจกัษ์       ๒ (๒-๐-๔) 
MSID 101 Music Appreciation  

การเข้าใจวิวฒันาการ ภาพรวมของวฒันธรรมดนตรีตะวนัตกและของโลก ทั Xงในด้านรูปแบบ สงัคม 
เศรษฐกิจ อันจะนํามาสู่การเข้าใจวัฒนธรรมดนตรีอื�นๆ เพื�อประโยชน์ในการเปรียบเทียบ และเพื�ออนาคตของ
วฒันธรรมดนตรไีทยเอง 

The understanding of the evolution of western and global music cultures, considering both their 
forms and their social and economic foundations, which will lead to the better understandings of other music 
cultures as well as the comparison and the futures of Thailand's music cultures.  
 
 
สวศท ๑๐๓ เศรษฐศาสตรใ์นชีวิตประจาํวนั     ๒ (๒-๐-๔) 
ENGE 103 Economics in Everyday Life 

ผูบ้รโิภค อุปทาน อุปสงค ์ผูผ้ลติ ต้นทุน กลไกตลาด ระบบเศรษฐกจิการแขง่ขนัต่างๆ ผลติภณัฑม์วลรวม การ
ลงทุน เงนิเฟ้อ นโยบายการคลงั นโยบายการเงนิ การกระจายรายได ้ดุลการคา้ 

Consumer, demand, producer, cost supply, market mechanism, competitive economic systems, gross 
domestic products, investment, inflation, fiscal policy, monetary policy, income distribution, trade balance. 
 
 
 
 

กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร ์มนุษยศาสตร ์                                                                                   ๖  หน่วยกิต 



๖๙ 

 

จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
 

สมสค ๑๐๕ เศรษฐกิจการเม ืองไทยและสงัคมโลก    ๒ (๒-๐-๔) 
SHSS 105 Thai Economy and Politics and Global Society 

การนําประเทศต่างๆตดิต่อกนัดว้ยโลกาภวิตัน์ การเปลี�ยนแปลงของเศรษฐกจิและการเมอืงไทย ในแง่หนึ�งของ
โลก จะใหผ้ลกระทบต่อกนั  ทางตรงหรอืทางออ้ม  ความเขา้ใจถงึความสมัพนัธก์นัเช่นนีXช่วยทศันะในการเขา้ใจ  และ
แกไ้ขปัญหา 

Globalization  bringing  countries interconnected. Thai  economic and political changes  as  a  part of  
the world   having  direct and indirect impacts on another. Understanding such  relationship  enhance vision 
in understanding and solving  problems. 
 
 
ดศดน ๑๐๗ ภาพยนตรว์ิจกัษ์       ๒ (๒-๐-๔) 
MSMS 107 Film Appreciation 

 คําจํากดัความ บทบาทและหน้าที�ของภาพยนตร์ การสํารวจถึงประเภท รูปแบบ ประวตัิ พัฒนาการของ
ภาพยนตรใ์นโลกภาพยนตรต์ะวนัตก-ตะวนัออก และภาพยนตรไ์ทย องค์ประกอบการสรา้งสรรคง์านภาพยนตร ์การ
สาํรวจภาพยนตร ์หลกัการประเมนิสนุทรยีข์องภาพยนตร ์ 

The definitions, role & functions of Films. Survey into genres, film styles, history of films, and 
development in both Eastern-Western Cinematographic worlds as well as films in Thailand. Elements of film 
creation. Films exploration. Principles of aesthetic evaluation in Films. 
 
 
สมสค ๑๐๙ บูรณาการกฎหมายและการเม ืองการปกครองไทย   ๒  (๒-๐-๔) 
SHSS  109 Integration of Thai Politics and Law 

โครงสร้างการเมืองและบริหารของประเทศไทยที�ใช้กฎหมายเป็นพืXนฐานในการปกครอง อาทิกฎหมาย
รฐัธรรมนูญ กฎหมายปกครอง กฎหมายการเลอืกตั Xง กฎหมายอาญา และกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์เป็นตน้ ธรรมชาติ
ของการเมืองไทย การบงัคบัใช้กฎหมาย อํานาจนิติบญัญัติ อํานาจบรหิาร และอํานาจตุลาการ การมีส่วนร่วมของ
สาธารณชน ในกระบวนการการเมอืง และใชก้ฎหมายในการปกครอง กฎหมายที�เกี�ยวกบัประชาธปิไตย และจนิตทศัน์
ทางการรวบอาํนาจเบด็เสรจ็ ทั XงนีX ในแง่ของบรูณาการระหว่างกฎหมายและการเมอืงการปกครองไทย 

The structure of Thai Politics and Administration based essentially on laws, for instance, Institution law, 
Administrative laws, law of election, criminal law, civil and commercial code etc., nature of Thai Politics, law, 
enforcement, sovereignty power (legislation, executive and judicial authorities) public participation in political 
and administration process , laws related democratic and totalitarian perspectives in term of the integration of 
Thai politics and Laws. 
 
 
 
 
 



๗๐ 

 

จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
สมสค ๑๒๕ หลกัรฐัศาสตรก์ารเม ืองและการปกครองไทย   ๒ (๒-๐-๔) 
SHSS 125 Principles of Political Science and Thai Politicsล 

หลกัรฐัศาสตร์และการเมืองการปกครองไทย โดยในส่วนหลกัรฐัศาสตร์เน้นสาระสําคญัๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบั รฐั 
ปรชัญาและอุดมการณ์ทางการเมอืง ลทัธกิารเมอืง รปูแบบการปกครอง การเมอืงในระบอบประชาธปิไตย และสถาบนั
การเมืองและการปกครอง สําหรบัการเมืองการปกครองไทยเน้นสาระสําคญัๆ ที�เกี�ยวข้องกบัรฐัธรรมนูญไทยและ
กฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัการเมอืงการปกครอง สทิธหิน้าที�และการมสีว่นร่วมทางการเมอืงของประชาชน จรยิธรรมทาง
การเมอืง  ประวตัศิาสตรแ์ละเหตุการณ์สาํคญัทางการเมอืงไทย ปัญหาการเมอืงไทยและการแกไ้ขปัญหา 

The course composites of two parts, the principles of politics and the Thai governance. The first part 
emphasizes on state, political philosophy and ideology, political doctrine, form of governance and politics in 
democratic regime. The second part emphasizes on the Thai constitution and governance laws, people’s 
rights and duties, people political participation, political ethic, important historical evens in Thai politics, Thai 
political problems and resolutions. 
 
สมสค ๑๔๐ จิตวิทยาทั ,วไป       ๒ (๒-๐-๔) 
SHSS 140 General Psychology 

แนวคดิและทฤษฎีทางจติวทิยา การรบัรู้ แรงจูงใจ การเรยีนรู้ บุคลกิภาพ อารมณ์ ทศันคติ  สุขภาพจติ การ
ปรบัตวั การวดัทางจติวทิยา และการประยุกตห์ลกัจติวทิยาในชวีติประจาํวนั 

Concepts and theories of psychology perception, motivation, learning personality, emotion, attitude, 
mental adjustment, psychological inventory, psychological application in daily life. 
 
ศศพฐ ๑๔๓ การจดัการปัญหาและข้อขดัแย้ง     ๓ (๓-๐-๖) 
LAFE 143 Problems and Conflict Management   

พฤตกิรรมมนุษย ์ ความแตกต่างทางความคดิของมนุษย ์ แนวคดิพืXนฐานเกี�ยวกบัปัญหาและความขดัแยง้ 
สาเหตุและประเภทต่างๆของปัญหาและความขดัแยง้ การแกปั้ญหา   การไกล่เกลี�ย  การศกึษาตวัอย่างที�เกดิขึXนใน
สงัคมไทย 
Human behaviours; different ways of human thinking; basic concepts on problems and conflicts; causes and 
different types of problems and conflicts; problem-solving; reconciliation; discussion some cases in Thai 
society. 
 
ศศพฐ ๑๔๗ จิตวิทยาเพื,อพฒันาคณุภาพชีวิต     ๓ (๓-๐-๖) 
LAFE 147 Psychology for Quality of Life 

การเรยีนรู้เกี�ยวกบัการพฒันาการของมนุษย์ การปรบัตัว การเข้าใจตนเอง และผู้อื�น อทิธพิลทางสงัคม และ
สิ�งแวดลอ้มที�มผีลต่อการดําเนินชวีติ การมสีุขภาพจติที�ด ีการวางแผนชวีติ ความคดิรเิริ�มสรา้งสรรค ์ความรบัผดิชอบ
ต่อตนเอง ครอบครวั และสงัคม 

Learning of human development; self-adjustment; understanding of individual  and others; social and 
environmental influence on human life healthy mind; life planning; creativity and responsibility for self, family 
and society 



๗๑ 

 

จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
ศศพฐ ๑๕๔ ศิลปะกบัชีวิตไทย      ๓ (๓-๐-๖) 
LAFE 154  Art and Thai Life 

แนวคดิของศลิปะ พฒันาการของศลิปะไทย โดยการสาํรวจจากยุคสมยัต่างๆ ของงานศลิปะไทยและการสรา้ง
งานของศิลปินที�สําคญัๆ ของไทย วิถีชีวิตและวฒันธรรมชาวบ้าน ภูมิปัญญาไทย การปรบัเปลี�ยนของศิลปะ และ
อทิธพิลของศลิปะต่อวถิไีทย 
 Concept of art; development of Thai art by investigating the different periods of Thai art; creation of 
art by important Thai artists; Thai folk life, folklore and folk wisdom; modification of Thai art and its influence 
on the Thai’s way of life. 
 

 
นกัศกึษาตอ้งเลอืกเรยีนรายวชิาต่อไปนีXใหม้หีน่วยกติรวมไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกติ (๒-๓ รายวชิา) 
 

จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
สวศท ๑๐๐ โลกและธรรมชาติ      ๓  (๓-๐-๖) 
ENGE 100 The Earth and Nature 

หลักการสิ�งแวดล้อม ระบบนิเวศน์ ระบบพลวัต สม ดุลทางธรรมชาติในระบบนิ เวศน์  การอนุรักษ์
ท รัพ ยาก รธรรม ช าติ  แ ละความ ห ลากห ลายท างชี วภ าพ  ชุ ม ชน ม นุ ษ ย์สัม พัน ธ์กับ สิ� งแ วดล้อม และ
ทรพัยากรธรรมชาต ิ กจิกรรมของมนุษยท์ี�สง่ผลกระทบโดยตรงต่อสิ�งแวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาตปิระกอบดว้ย นํXา 
ดนิ แร่ธาตุ ป่าไม ้สตัวป่์า พลงังาน อากาศ เสยีง มูลฝอย และกากของเสยีอนัตราย  สถานการณ์สิ�งแวดล้อมปัจจุบนั
และวกิฤตกิารณ์สิ�งแวดลอ้มในประเทศของเราและประเทศอื�น   แนวทางการจดัการสิ�งแวดลอ้มเพื�อการพฒันาที�ยั �งยนื 

Principle of environment, ecosystem, dynamic system, balance of nature in ecology system, natural 
resource conservation and biodiversity. Human community related to their environment and natural resource. 
Human activities directly impacts on environment and natural resources : water, soil, minerals, forest, wildlife, 
energy, air, noise, solid waste, and hazardous waste, Current environmental situation and environmental 
crisis in our country and others counties Ways of environmental management as a means for sustainable 
development. 
 
วทคร ๑๐๑ วิทยาศาสตรเ์ชิงบูรณาการ     ๓ (๓-๐-๖) 
SCID 101 Integrated Science 

ววิฒันาการทางวทิยาศาสตร์ และวิธีการทางวทิยาศาสตร์ โลกและอวกาศ พลงังานในรูปแบบต่างๆ แหล่ง
พลงังาน   การนําไปใชแ้ละการอนุรกัษ์  สิ�งมชีวีติและพฒันาการของสิ�งมชีวีติ  เคมใีนโลกที�มกีารเปลี�ยนแปลง  อาหาร
และเทคโนโลยอีาหาร สิ�งแวดลอ้มและมลพษิ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยขีองการขนส่งและการสื�อสาร แนวโน้มการ
พฒันาวทิยาศาสตรใ์นอนาคต  

Science evolution and scientific methods, earth and space, energy in various forms, Energy sources, 
usage and conservation, living organism  and evolution, chemistry in the changing world, food and food 
technology, environment and pollution, science and technology of transportation and communication, trend in 
future of science development. 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์                                                                        ๖  หน่วยกิต 



๗๒ 

 

จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
 
สวศท ๑๐๔ ภยนัตรายและความปลอดภยัในชีวิตประจาํวนั   ๓ (๓-๐-๖) 
ENGE 104 Danger and Safety in Daily Life 

อนัตรายที�อาจเกดิขึXนจากธรรมชาตหิรอืมนุษย์ในชวีติประจําวนั จากกจิกรรมในบ้าน สถานที�ทํางาน การเล่น
กฬีา กจิกรรมทางการเกษตร อุตสาหกรรม วตัถุอนัตราย สารกมัมนัตรงัส ีไฟฟ้า อคัคภียั แผ่นดนิไหว นํXาท่วมฉบัพลนั 
สารพษิ เชืXอโรค อาหาร ยา สิ�งเสพตดิใหโ้ทษ อาชญากรรม การก่อวนิาศกรรม อุบตัภิยัจากการจราจรขนสง่ มลพษิทาง
สิ�งแวดลอ้ม อนัตรายจากการแพร่ และรบัขอ้มลูขา่วสาร มาตรการความปลอดภยั การประเมนิและการจดัการตอบสนอง
ต่อความเสี�ยง และความเสยีหายที�อาจจะเกดิขึXนต่อบุคคล ทรพัยส์นิ และสิ�งแวดลอ้ม 

Dangers likely to arise from nature or man in everyday life, from activities at homes, work places, 
sports and games, agricultural practice, industry, toxic substances, radio active substances, electricity, five, 
earth quake, flood, germs, food, medicine, drugs, crime, sabotage, accidents from transportation, 
environmental pollutions, dangers from transmitting and receiving information, safety measures evaluation and 
response to potential risk and damage to persons, properties and environment 
 
 
สวศท ๑๐๕ บูรณาการสขุภาพและสิ,งแวดล้อม     ๓ (๓-๐-๖) 
ENGE 105 Integrating Health and Environment 

แนวคิดสําหรับ “สุขภาพ” และ “สิ�งแวดล้อม” มิติและระดับของสุขภาพ และปัจจัยที�กําหนดสุขภาพและ
สิ�งแวดลอ้ม การปฏริูประบบสขุภาพ การพฒันาเชงิยุทธศาสตรส์าํหรบัการเสรมิสรา้งสุขภาพและสิ�งแวดลอ้ม นโยบาย
สาธารณเพื�อสุขภาพ  การประเมินผลกระทบทางสุขภาพและสิ�งแวดล้อม การวิจยัเชิงบูรณาการเพื�อสุขภาพและ
สิ�งแวดล้อม ตัวชีXว ัดความอยู่ดีมีสุข ระบบสารสนเทศเพื�อเสริมสร้างสุขภาพและสิ�งแวดล้อม นโยบายสุขภาพ
สาธารณะ กระบวนการเรยีนรูเ้พื�อพฒันาคุณภาพชวีติ  การดําเนินชวีติเพื�อสุขภาพและสิ�งแวดลอ้ม เศรษฐกจิพอเพยีง 
เทคนิคการบรูณาการสขุภาพและสิ�งแวดลอ้ม ความสมัพนัธร์ะหว่างสขุภาพและสิ�งแวดลอ้มกบัอาชพี 

Concepts of “health” and “environment”, dimensions and levels of health and factors determining health and 
environment. Health system reform, strategic development of health and environment promotion, healthy public 
policy, health and environmental impact assessment. Integrative research for health and environment, indicators of 
well-beings. Information system for promoting health and environment, communication for health and environment. 
Learning process for developing quality of life, living for health and environment,  self-sufficient economy, 
techniques for integrating health and environment, relation  between health and environment and occupations. 
 
 
วทคณ ๑๗๐ คณิตศาสตรแ์ละสถิติศาสตรพ์ืHนฐานประยุกต ์   ๒ (๒-๐-๔) 
SCMA 170  Applicable Basic Mathematics and Statistics   

แนวคดิ เชงิคณิตศาสตรแ์ละสถิติศาสตร ์ทกัษะและเทคนิคที�ประยุกต์ไดใ้นชวีติประจําวนั  ระบบสมการเชงิเสน้ 
เมทรกิซ ์กาํหนดการเชงิเสน้ เซตและหลกัการนบั ความน่าจะเป็นและการตดัสนิใจ 

Mathematical and statistical concepts, skills and techniques applicable in everyday life: systems of 
linear equations, matrices, linear programming, sets and counting principles, probability and decision. 

 



๗๓ 

 

 

 
นกัศกึษาตอ้งเลอืกเรยีนรายวชิาต่อไปนีXใหม้หีน่วยกติรวมไม่น้อยกว่า  ๒ หน่วยกติ (๑-๒ รายวชิา) 
 

จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
วกศท  ๑๐๑ แอโรบิกเพื,อสุขภาพ      ๑ (๐-๒-๑) 
SPGE 101 Aerobics for Health 

ความสําคญัของการออกกําลงักายแบบแอโรบิก ประโยชน์ หลกัการพืXนฐานของฝึกเต้นแอโรบกิ ทกัษะการ
เคลื�อนไหวในการเต้นแอโรบกิ ความปลอดภยั และกจิกรรมแอโรบกิอื�นๆ เช่น  แอโรบกิในนํXา การชกมวยแบบแอโรบกิ 
ประกอบเพลง 

Aerobics exercise significance, benefits and basic principles of aerobic dance  training. Skills of 
aerobic dance movements, safety, Aerobic activities such as hydro aerobics, aerobic boxing with music. 
 
วกศท ๑๐๒ โยคะเพื,อสุขภาพ       ๑ (๐-๒-๑) 
SPGE 102 Yoga for Health 

ประวตัิ ความหมาย สถานที�และอุปกรณ์ เพื�อฝึกซ้อมและประโยชน์ของการฝึกโยคะ การเตรียมพร้อมของ
ร่างกาย  การยดืเหยยีดขอ้ต่อและกลา้มเนืXอ  เทคนิคการเกรง็และคลายกล้ามเนืXอ  การฝึกท่าอาสนะต่างๆ (ตําแหน่ง
ร่างกาย)  การควบคุมลมหายใจ ปราณายามะ การผ่อนคลายอย่างลกึและความปลอดภยัในการฝึก 

History, meaning, training locations and equipment, and benefits of Yoga. Body preparation, joint and 
muscle stretching, Techniques of muscle contraction and relaxation. Practice of Asana (body 
position/posture), breathing control, Pranayama, deep relaxation and Yoga training safety. 
 
วกศท ๑๐๓ เสริมสรา้งสมรรถภาพทางกาย     ๑ (๐-๒-๑) 
SPGE 103  Body Conditioning 

ความหมาย  และองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย การทดสอบและประเมนิผล หลกัการฝึกและวิธกีาร
พฒันาสมรรถภาพทางกาย โดยใชว้ทิยาศาสตรก์ารกฬีา เช่น การเสรมิสรา้งมวลกลา้มเนืXอ  ความทนทานระบบหวัใจ
และไหลเวยีนโลหติ  ความอ่อนตวั เพื�อนําไปใชใ้นชวีติประจาํวนั 

Meaning and physical fitness components, testing and evaluation. Training principles and method for 
physical fitness development by using sport science application such as to improve muscle mass, 
cardiovascular endurance and flexibility. 
 
วกศท ๑๐๔ เทนนิส        ๑ (๐-๒-๑) 
SPGE 104  Lawn Tennis 

ประวตั ิประโยชน์ อุปกรณ์ กฎ และกตกิา สมรรถภาพทางกาย ทกัษะพืXนฐาน ไดแ้ก่ การตลีูกหน้ามอื การตลีูก
หลงัมอื  การตีลูกกลางอากาศ การเสริ์ฟลูก และกลยุทธ์การเล่นแบบต่างๆ ทั Xงประเภทเดี�ยวและคู่  การบาดเจบ็และ
ความปลอดภยัในการเล่นกฬีาเทนนิส 

History, benefits, equipment, rules and regulations, physical fitness. Basic skills including forehand, 
backhand, volley, serve and strategies for singles and doubles.  Injuries and safety. 

กลุ่มวิชาสุขภาพและนัททนาการ                                                                                           ๒  หน่วยกิต 



๗๔ 

 

จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
 
วกศท ๑๐๕ ฟตุบอล        ๑ (๐-๒-๑) 
SPGE 105 Soccer 

ประวตัโิดยย่อของฟุตบอล ประโยชน์ อุปกรณ์  กฎและระเบยีบ สมรรถภาพทางกาย ทกัษะพืXนฐานของการเตะ 
การส่ง การโหม่ง การเลีXยงลูก การทุ่มบอล และการเล่นเป็นทมี การเกบ็รกัษาอุปกรณ์ ความเสี�ยง การบาดเจบ็ และ
ความปลอดภยั การเล่นฟุตบอลเพื�อการออกกาํลงักาย สขุภาพ และนนัทนาการ 
Brief history of football encompassing: benefits, equipment, rules and regulations, physical fitness. Basic skills 
of kicking, passing, heading, dribbling, throwing and team play. Equipment keeping, risks, injuries and safety. 
Football for exercise, health and recreation. 
 
วกศท ๑๐๙ ว่ายนํHา        ๑ (๐-๒-๑) 
SPGE 109 Swimming 

ความสาํคญั ประโยชน์ ความปลอดภยั กฎและระเบยีบ มารยาท การแต่งกาย ทกัษะเบืXองตน้ในการว่ายนํXา เช่น 
การหายใจ การลอยตวั การเคลื�อนไหวขา ทกัษะการว่ายท่าฟรสีไตล ์ท่ากรรเชยีง และท่ากบ 

Significance, benefits, safety, rules and regulations, uniforms. Basic skill such as breathing, floating, 
leg movements. Styles of swimming such as Freestyle, Back stroke and Breast stroke. 
 
วกศท ๑๑๐ บาสเกตบอล       ๑ (๐-๒-๑) 
SPGE 110  Basketball 

ประโยชน์ กตกิา การแต่งกาย และ ความปลอดภยัในการเล่น ทกัษะเบืXองตน้ในการเคลื�อนที� และการรบับอลส่ง
บอล การเลีXยงลกู การยงิประตู และเลีXยงบอล กลยุทธและยุทธศาสตรก์ารเล่นทมี 

Benefits, rules and regulations, uniforms and safety. Basic skills such as movement, ball handling, 
shooting and dribbling. Various team tactics and strategies. 
 
วกศท ๑๑๑ วอลเลยบ์อล       ๑ (๐-๒-๑) 
SPGE 111 Volleyball 

ประโยชน์ กฎและระเบยีบ กตกิา การแต่งกาย และความปลอดภยัในการเล่นทกัษะพืXนฐาน เช่น การเคลื�อนที� 
การเล่นลูกมอืล่าง การเล่นลูกมอืบน การเสริฟ์ การสกดักั Xน การตบ เทคนิคการป้องกนั กลยุทธแ์ละยุทธศาสตรส์าํหรบั
ทมี  

Benefits, rules and regulation, uniforms and safety. Basic skill such as movement, serving, volley, 
bumping, attack and defense techniques. Team tactics and  strategies. 
 
วกศท ๑๑๒ ลีลาศ        ๑ (๐-๒-๑)  
SPGE 112 Social Dance 
 ประโยชน์ กตกิา และกฎเกณฑ ์ ความปลอดภยัและการแต่งกาย ทกัษะพืXนฐานในการเตน้ลลีาศ เช่น จงัหวะ
วอลซ ์(waltz), ควิบนั-รมับา้ (Cuban-Rumba),  ช่า ช่า ช่า (Cha Cha Cha)  

Benefits, rules and regulations, safety and dressing. Basic skill of waltz, Cuban-rumba and cha cha-
cha. 



๗๕ 

 

จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
 
วกศท ๑๑๓ เทเบิลเทนนิส       ๑ (๐-๒-๑) 
SPGE 113 Table Tennis 

ประโยชน์ กตกิา และกฎเกณฑ ์เครื�องแบบและความปลอดภยัในการเล่น ทกัษะพืXนฐาน เช่น การเคลื�อนที�ของ
เทา้ การตลีกูหน้ามอืและลกูหลงัมอื การเสริฟ์ การตลีกูท๊อปสบนิ กลยุทธ ์และยุทธวธิขีองทมี 

Benefits, rules and regulations, uniforms and safety. Basic skills, such as foot- work, forehand stroke, 
backhand stroke, service and top spin. Team tactics and strategies. 
  
 
วกศท ๑๑๔ แบดมินตนั       ๑ (๐-๒-๑) 
SPGE 114  Badminton 

ประโยชน์ กตกิา การแต่งกาย ความปลอดภยั ทกัษะพืXนฐานในการเล่น เช่น การเคลื�อนที�ของเทา้ การตลีกูหน้า
มอื ลูกหลงัมอื การเสริฟ์ การตลีูกดาด การตลีกูตดัหยอด การตบ กลยุทธ และยุทธวธิกีารเล่นเป็นทมีทั Xงประเภทเดี�ยว
และคู่ 

Benefits, regulations, uniforms and safety. Basic skills, such as, foot-work, forehand, backhand, 
service, drive, drop shot and smash. Team tactics and strategies in both single and doubles. 
 
 
วกศท ๑๑๙  สุขภาพเพื,อชีวิต       ๒ (๒-๐-๔) 
SPGE 119 Health for Life 

แนวคดิและหลกัการสุขภาพเชงิบูรณาการและองคร์วม คุณค่า ความหมาย และความเชื�อมโยงระหว่างสุขภาพ
เชงิบูรณาการ  และองคร์วมกบัวถิชีวีติและสงัคมที�หลากหลาย การประยุกต์สหวทิยาการเพื�อส่งเสรมิสุขภาพทางกาย 
จติ สงัคม และปัญญาเชงิบูรณาการและองคร์วมอย่างสรา้งสรรค ์กระบวนการกลุ่มและการเรยีนรูผ้่านประสบการณ์ตรง
จากกจิกรรมทั Xงในและนอกชั Xนเรยีนพรอ้มแลกเปลี�ยนเรยีนรูผ้่านการถอดบทเรยีน การสาํรวจและออกแบบเสน้ทางการ
เรยีนรูร่้วมกนั 

Concepts and principles of integrated and holistic health, values, meaning and connection between 
integrated and holistic health among different lifestyles and society, application of interdisciplinary learning for 
integrated, holistic and creative health promotion, group process and learning through one’s direct experience 
from both inside-and-outside-classroom activities and sharing to others, course surveying and designing 
altogether 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๖ 

 

รายวิชาศึกษาทั ,วไป (สาขาวิชาภาษาไทยที,เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื,นของสถาบนั) 

 
จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 

 
ศศภท ๑๐๑ ภาษาและวฒันธรรมเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ที,สมัพนัธก์บัไทย ๓ (๓-๐-๖)    
LATH 101  SEA Languages and Cultures in Relation to Thai 

ภาษาและวฒันธรรมในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ ความสมัพนัธร์ะหว่างภาษาและวฒันธรรมในประเทศไทยกบั
ประเทศอื�นๆ ในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ ปัจจยัที�ทําให้เกดิลกัษณะร่วมและการแลกเปลี�ยนทางภาษาและวฒันธรรม
ระหว่างกนัในอดตี ปัจจุบนั และอนาคต ความร่วมมอืระดบัภูมภิาคทางดา้นภาษาและวฒันธรรมและการรวมกลุ่มเป็น
ประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน  
 Languages and cultures of Southeast Asia; the relationships among languages and cultures in 
Thailand and other Southeast Asian countries; factors that cause the common characteristics and the 
exchange of languages and cultures among Southeast Asian nations in the past, present and future; the 
regional cooperation in the areas of language and culture and the emergence of an ASEAN Socio-Cultural 
Community (ASCC). 
 
 
ศศภท  ๑๐๒ การพดูและการฟังอย่างมีวิจารณญาณ    ๒ (๑-๒-๓)   
LATH  102 Speaking and Critical Listening 

 หลกัการและเทคนิคการพูดและการฟังอย่างมวีจิารณญาณ ฝึกทกัษะการพูดและฟังอย่างมวีจิารณญาณใน
ชวีติประจาํวนั ตลอดจนในบรบิททางวชิาการและวชิาชพีต่างๆ อาท ิการอภปิราย การบรรยาย การนําเสนอ การโตว้าท ี
และการพดูในที�ชุมนุมชน 

Principles and techniques of speaking and critical listening; Practice of effective speaking and critical 
listening skills using in everyday life and a variety of academic and professional contexts; focusing on group 
discussions, classroom explanations and interactions, presentation, debate, and public speaking.  
 
 
ศศภท ๑๐๓ พทุธมณฑลศึกษา      ๒ (๒-๐-๔)  
LATH 103 Phutthamonthon Studies   

พฒันาการของชุมชนในพืXนที�อําเภอพุทธมณฑล ประเพณี วฒันธรรม การแพทยพ์ืXนบ้าน เศรษฐกจิและสงัคม 
แนวคดิและทฤษฎทีี�สาํคญัในการศกึษาชุมชน ทศิทางและแนวโน้มในการศกึษาพืXนที�อาํเภอพุทธมณฑล  

Development of Phutthamonthon local communities. Local tradition, culture, treatment, economy and 
society. Significant methodology and theories of social study. Direction and tendency of Phutthamonthon area 
study.  
 
 
 
 

กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร ์มนุษยศาสตร ์



๗๗ 

 

จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
 

ศศภท ๑๒๐ ภาษาไทย ๑ (สาํหรบัชาวต่างชาติ)     ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 120 Thai Level 1 

ระบบเสยีงภาษาไทย คาํศพัท ์วล ีและประโยคพืXนฐาน เพื�อการสื�อสารภาษาไทยเบืXองตน้แบบสั Xนๆ ได ้ควบคู่ไป
กบัการเรยีนรูข้อ้หา้มและขอ้ควรปฏบิตัใินสงัคมไทย การเขยีนพยญัชนะ สระ วรรณยุกต์ ฝึกสะกดและอ่านคํารูปปกต ิ
พรอ้มทั Xงผนัวรรณยุกตใ์หถู้กตอ้ง 
 To understand the basic Thai sound system, vocabulary, phrases, and short sentences in order to use 
simple dialogues in everyday life, as well as to be aware of the DOs and DONTs in Thailand. To be able to 
write and read the regular Thai words using the correct tones. 
 
 
ศศภท  ๑๒๑ ภาษาไทย ๒ (สาํหรบัชาวต่างชาติ)     ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 121  Thai Level 2 

การสนทนาและการแสดงความคดิโดยใชร้ปูประโยคที�ยาวขึXนไดก้ารเรยีนรูเ้รื�องมารยาทและวฒันธรรมไทย ฝึก
สะกดและอ่านคําที�ใชต้วัสะกดไม่ตรงตามมาตราและตวัสะกดพเิศษ คํายมืจากภาษาอื�นๆ และเครื�องหมายพเิศษต่างๆ 
ได ้ 
 To be able to use longer sentences in conversation and learn about Thai manners and culture. To be 
able to write and read the irregular Thai words, borrowed words, and special markers. 
 
 
ศศภท  ๑๒๒ ภาษาไทย ๓ (สาํหรบัชาวต่างชาติ)     ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 122 Thai Level 3 

การพูดและเขยีนแสดงความคดิเหน็และความรูส้กึในประเดน็ต่างๆ โดยใช้รูปประโยคที�ถูกต้องได ้ฟังและอ่าน
เรื�องขนาดสั Xนพรอ้มจบัประเดน็สาํคญั พดู หรอืเขยีนตอบคาํถามเกี�ยวกบัจากเรื�องที�ไดฟั้งและอ่านได ้โดยใชค้าํศพัทแ์ละ
ประโยคที�ถูกตอ้งสมบรูณ์    
 To be able to express one's ideas and feelings on various topics, using both spoken and written skills, 
with the correct sentence structure. To be able to listen and read short stories, and to grasp the key ideas so 
as to answer questions completely using the right words and sentences. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มวิชาภาษา 



๗๘ 

 

 หมวดวิชาเฉพาะ        ๑๐๓   หน่วยกิต 

 
จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 

 
ศศบศ ๑๐๐ มนุษยก์บัอารยธรรม      ๓ (๓-๐-๖) 
LASR 100 Man and Civilization 

ประวตัคิวามหมายของอารยธรรม วธิกีารศกึษาอารยธรรม กาํเนิดของอารยธรรมต่างๆ ในโลก การศกึษาและ
วเิคราะหส์งัคมที�ก่อใหเ้กดิอารยธรรมอนัยิ�งใหญ่ในอดตี คอื อยีปิต ์และเมโสโปเตเมยี เมโซอเมรกิา และอารยธรรมอื�นๆ 
ที�ไม่ค่อยเป็นที�รู้จกัแต่กม็คีวามสาํคญัเช่นกนั ได้แก่ อารยธรรมแห่งลุ่มนํXาสนิธุ อนุทวปีอนิเดยี ลุ่มนํXาแยงซเีกยีง และ
เอเชยีอาคเนย ์ 
 History, meaning and concepts of culture and civilization; Methods of studying civilization; rise of 
civilizations around the world. Analysis of famous complex societies as Egypt, Mesopotamia, Mesoamerica as well 
as those less known but equally important such as the Indus Valley of India, Empire of the Yangzi Valley and 
Southeast Asia. 
 
 
ศศบศ ๑๐๔ ประวตัิศาสตรไ์ทย      ๓ (๓-๐-๖) 
LASR 104 History of Thailand     
 ทฤษฎีและวธิกีารศึกษาเรื�องแหล่งกําเนิดของคนไทย ประวตัิศาสตร์ชาติไทยตั Xงแต่ยุคก่อตั Xงจนถึงปัจจุบนั  
อทิธพิลของอารยธรรมต่างๆ ที�สง่ผลต่อการก่อตั Xงรฐัไทยและต่อประวตัศิาสตรช์าตไิทย และศกึษาเหตุการณ์สาํคญัๆ ใน
ประวตัศิาสตรไ์ทย 
 Theories and approaches in the origin of the Thai people; history of Thailand from genesis to the 
modem time; influence of various civilizations on the foundation of the Thai nation-state and on the history of 
the Thai nation; study of crucial events in the Thai history. 
 
 
ศศบศ ๑๐๖ การศึกษาสงัคมโลก : สงัคม การเม ือง เศรษฐกิจ และสื,อต่างๆ    ๓ (๓-๐-๖) 
LASR 106 Global Studies : Society, Politics, Economics and Media 
 การศกึษารูปแบบของสงัคม การเมอืง เศรษฐกจิ และสื�อต่างๆ ในสงัคมโลกสมยัใหม่ การติดต่อทางสงัคม 
เศรษฐกจิ และวฒันธรรม การศกึษาและการแลกเปลี�ยนนกัศกึษา การร่วมมอืทางเศรษฐกจิ และการแลกเปลี�ยนแรงงาน 
 A study of social, political, economic and media forms in the modern world; social, economic and 
cultural contact; educational and student exchange programmes; economic cooperation; and labor 
exchanges. 
 
 
 
 
 

กลุ่มวิชาบงัคบัเฉพาะคณะศิลปศาสตร ์                                                                                        ๒๔  หน่วยกิต 



๗๙ 

 

จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
ศศบศ ๑๐๗ ประวตัิศาสตรโ์ลก      ๓ (๓-๐-๖) 
LASR 107 History of the World 
 กรอบวธิคีวามคดิและวธิกีารศกึษาประวตัศิาสตร ์ประวตัศิาสตรข์องโลกตะวนัตกและตะวนัออกที�สาํคญัตั Xงแต่
สมัยโบราณจนถึงสมัยปัจจุบันในมิติทางสงัคม การเมืองการปกครอง และภูมิปัญญา ความสําคัญของการเรียนรู้
ประวตัศิาสตรก์บัโลกปัจจุบนั 

 Concepts and approaches in the study of history; significant historical events in Western and Eastern 
worlds from the ancient time up to the present with respect to society, politics, administration, 
and wisdom; the importance of history to the modern world. 
 
ศศบศ ๑๐๘ มนุษยก์บัศิลปะ       ๓ (๓-๐-๖) 
LASR 108 Man and Art 

 ประวตัิและความเป็นมาของศลิปะ งานศลิปะแขนงต่างๆ เขา้ใจพืXนฐานความสมัพนัธร์ะหว่างมนุษยก์บังาน
ศลิปะ ศลิปะและสงัคม การจดัการงานศลิปะ บทบาทของศลิปะในสงัคมโลกปัจจุบนั งานศลิปะสําคญัๆ ของโลก รวม
ศลิปินผูส้รา้งผลงาน  

History and development of art, different types of artwork; basic concepts about the relationship 
between human beings and art; art and society, art management, roles of art in the present global society, 
master pieces of the world including their artists. 
 
ศศบศ ๑๐๙  ปริทศัน์ภาษา       ๓ (๓-๐-๖) 
LASR 109 Perspectives on Language 
 มโนทศัน์และความรูเ้บืXองตน้ของภาษาและภาษาศาสตร ์ ลกัษณะและองคป์ระกอบสาํคญัของภาษา เนืXอหาที�
รวมถงึหน้าที�ของภาษา ระบบตวัเขยีน ระบบเสยีง ระบบคาํ วลแีละประโยค การแปรของภาษา การเปลี�ยนแปลงของ
ภาษา ภาษา สงัคม วฒันธรรม และการเมอืง การรบัรูภ้าษาและการเรยีนรูภ้าษา ตลอดจนภาษากบัวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ีความบกพร่องทางภาษา และภาษาเพื�อศลิปะรวมทั Xงดนตร ี
 Basic concepts and knowledge of language and linguistics; major characteristics and components of 
language; the contents including functions of language; the writing system; the sound system; the word 
system; and phrase and sentences; language change and variation; language, society, culture and politics; 
language perception and acquisition; language and science and technology; language deficiencies, and 
language for arts, including music. 
 
ศศบศ ๑๑๐ ปริทศัน์วรรณคดี       ๓ (๓-๐-๖) 
LASR 110 Perspectives on Literature 
 มโนทศัน์และความรูเ้บืXองตน้เกี�ยวกบัวรรณคดต่ีางๆ ประวตัขิองวรรณคด ีองคป์ระกอบที�สาํคญัของวรรณคด ี
การชื�นชมวรรณคด ีวรรณคดกีบัสิ�งแวดลอ้ม วรรณคดกีบัสงัคม วรรณคดกีบัปัจเจกชน วรรณคดกีบัชวีติ วรรณคดกีบั
ศลิปะแขนงอื�น วรรณคดกีบัวทิยาการอื�น และวรรณคดกีบัการวจิารณ์ เพื�อความเขา้ใจมนุษยแ์ละโลก 

 Basic concepts and knowledge of literature; history of literature; components of literature; literature 
appreciation, literature and environment, literature and society, literature and individuals, literature and life, literature 
and arts, literature and other fields, and literature and criticism for understanding man and the World. 



๘๐ 

 

จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
ศศบศ ๑๑๑ ปรชัญาและมนุษย ์      ๓ (๓-๐-๖) 
LASR 111 Philosophy and Man 
 แนวคดิพืXนฐานของปรชัญาทั Xงฝ่ายตะวนัออกและตะวนัตก การแสดงหาความจรงิ การวเิคราะหห์าเหตุผล การ
ประยุกตใ์ชแ้นวคดิทางปรชัญาเพื�อใหม้จีรยิธรรม คุณธรรมและจติอาสา 

 Basic concepts of eastern and western philosophy; truth finding; reason analysis; application of 
philosophical concepts to ethical and moral self improvement and social conscience. 

 

- รายวิชาบงัคบั        ๔๐ หน่วยกิต 
 

จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
ศศภท ๒๒๑ ภาษากบัความคิด      ๒ (๑-๒-๓)  
LATH 221 Language and Thought   

ทกัษะการคดิแบบมเีหตุผล คดิวเิคราะห ์คดิสงัเคราะห์ คดิสรา้งสรรคแ์ละคดิบูรณาการ ความสมัพนัธร์ะหว่าง
ภาษากบัการคดิ และการถ่ายทอดความคดิโดยใชภ้าษาเป็นสื�อ 

Developing rational, analytical, synthetic, creative and integrative thinking skills, relationship between 
language and thought; using language as a media to convey thought. 
 
 
ศศภท ๒๒๒ หลกัและศิลปะการฟังและการอ่าน     ๒ (๑-๒-๓) 
LATH 222 Principles and Arts of Listening and Reading   

ความรูท้ ั �วไปเกี�ยวกบัการฟังและการอ่าน ประเภทของการฟังและการอ่าน วธิกีารฟังและการอ่าน การพฒันา
ทกัษะและสมรรถภาพการฟังและการอ่านงานประเภทต่าง ๆ 

General knowledge of listening and reading; types and methods of listening and reading; developing 
listening and reading skills and competencies in a variety of materials. 
 
 
ศศภท ๒๒๓ หลกัและศิลปะการเขียน      ๒ (๑-๒-๓) 
LATH 223 Principles and Art  of Writing    

ความรูท้ ั �วไปเกี�ยวกบัการเขยีน ประเภทของงานเขยีน การพฒันาทกัษะการเขยีนอธบิาย บรรยาย พรรณนา 
การเขยีนทศันะ ความเรยีงทั �วไป ความเรยีงวชิาการ การเขยีนบนัทกึย่อ และการเขยีนจดหมาย 
 General knowledge of writing; types of writing; developing writing skills for explanatory, expository, 
descriptive, argumentative, essay, summery and letter writing. 
 
 
 
 
 

กล ุ่มวิชาเอก                                                                                                                           ๖๑  หน่วยกิต 



๘๑ 

 

จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
 
ศศภท ๒๒๔ หลกัและศิลปะการพดู      ๒ (๑-๒-๓) 
LATH 224 Principles and Art of Speaking 

ความรูพ้ืXนฐานเกี�ยวกบัการพูด การพฒันาทกัษะการพูดในชวีติประจําวนั การพูดนําเสนอทางวชิาการและการ
พดูในที�ชุมนุมชนแบบต่างๆ ใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

General knowledge of speaking; developing speaking skills used in everyday life; academic 
presentation and public speaking in various types. 

 
ศศภท ๒๒๕ ลกัษณะภาษาไทย      ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 225 Characteristics of the Thai Language 

ความหมายและธรรมชาตขิองภาษาไทย ลกัษณะของหน่วยภาษาระดบัต่างๆ ไดแ้ก่ เสยีง คํา วล ีประโยค และ
ขอ้ความต่อเนื�องในภาษาไทย การเปลี�ยนแปลงของภาษา ความสมัพนัธร์ะหว่างภาษาไทยกบัสงัคมและวฒันธรรมไทย 

Characteristics and elements of the Thai Language, i.e. sounds, words, sentences and meanings; 
language change and relationship between language and culture. 
 
 
ศศภท ๒๒๖ คติชนวิทยา       ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 226 Folklore 

ความหมาย ความสาํคญั การแบ่งประเภทขอ้มลูคตชิน รปูแบบและบทบาทหน้าที�ของคตชินประเภทต่างๆ แนว
การศกึษาและวธิกีารศกึษา การเกบ็ขอ้มลูภาคสนามเบืXองตน้ 

Meaning, significance and classification of folklore information; forms and functions of different genres 
of folklore; trends, methods and field study in folklore. 
 
 
ศศภท ๒๒๗ ภาษาไทยในงานสื,อสารมวลชน     ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 227 Thai Language in Mass Media 

 หลกัสื�อสารมวลชนเบืXองต้น การใชภ้าษาไทยในงานสื�อสารมวลชนประเภทต่างๆ ประเดน็ทางจรยิธรรมของ
สื�อมวลชนที�เกี�ยวขอ้งกบัการใชภ้าษาไทย 

Introduction to Mass Communication, the use of Thai language in various mass media, mass media’s 
ethical issues related to the use of Thai language. 
 
ศศภท ๒๒๘ หลกัการศึกษาภาษาและภาษาศาสตร ์    ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 228 Principles of the Studies of Language and Linguistics 

ศกึษาทฤษฎแีละแนวคดิเบืXองตน้ทางภาษาศาสตรท์ี�สมัพนัธก์บัการศกึษาภาษาไทยทั Xงทางดา้นเสยีง ระบบเสยีง 
ระบบคาํ ระบบไวยากรณ์ ระบบความหมาย ภาษาศาสตรเ์ชงิสงัคม เป็นตน้ 

Study of theory and basic linguistic concept related to the study of Thai language in the areas of 
phonetics and phonology, morphology, syntax, semantics, and socio linguistics etc. 
 



๘๒ 

 

จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
 
ศศภท ๒๒๙  หลกัการศึกษาวรรณกรรมไทย     ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 229 Principles of the Studies of Thai Literary Works 

หลักการศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรมไทย องค์ประกอบของวรรณคดีและวรรณกรรมไทย ความรู้ด้าน
สุนทรยีศาสตรเ์พื�อการศกึษาวรรณคดแีละวรรณกรรมไทย ความสมัพนัธร์ะหว่างวรรณคดแีละวรรณกรรมกบัชวีติและ
สงัคม 

The principal knowledge for the study of Traditional and Contemporary Thai literature, components of 
Traditional and Contemporary Thai literature, the knowledge of aesthetics for studies, the relation between 
texts, lives and society. 
 
ศศภท ๓๒๑ วิวฒันาการวรรณคดีไทย      ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 321 Evolution of Thai Literature    

ววิฒันาการของวรรณคดไีทยตั Xงแต่สมยัสุโขทยั อยุธยา ถึงรตันโกสนิทรท์ั Xงดา้นรูปแบบ เนืXอหา ความคดิ และ
ลกัษณะทางวรรณศลิป์ 

The evolution of Thai literatures from Sukhothai, Ayutthaya, to Rattanakosin period; in types, content, 
thought, and literary characteristics of the Thai literatures.   
 
ศศภท ๓๒๒ การอ่านและเขียนเชิงวิชาการ     ๒ (๑-๒-๓)  
LATH 322 Academic Reading and Writing 

 ลกัษณะของงานวชิาการ หลกัการอ่านและหลกัการเขยีนงานเชงิวชิาการ ฝึกทกัษะการอ่านและการเขยีนงาน
ที�เหมาะสมกบัลกัษณะงานทางวชิาการต่างๆ  

Characteristics of academic work; principle of academic reading and writing; practice reading and 
writing styles appropriate to various types of academic works. 
 
ศศภท ๓๒๓ วรรณกรรมไทยรว่มสมยั      ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 323  Contemporary Thai Literary Works 

ววิฒันาการวรรณกรรมไทยร่วมสมยั ทั Xงดา้นรปูแบบ เนืXอหา ความคดิ และลกัษณะทางวรรณศลิป์ การวเิคราะห์
วจิารณ์วรรณกรรมไทยร่วมสมยั 

Development of contemporary Thai literary works in terms of form, content, idea/thought and literary 
characteristics; analysis and criticism of contemporary Thai literary works. 
 
ศศภท ๓๒๔ วรรณกรรมวิจารณ์      ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 324 Literary Criticism 

แนวคิดและวิวัฒนาการการวิจารณ์วรรณกรรมไทย ทฤษฎีวรรณกรรมวิจารณ์ ฝึกวิเคราะห์และวิจารณ์ 
วรรณกรรมไทยประเภทต่าง ๆ ตั Xงแต่อดตีถงึปัจจุบนั 

Concepts and development of Thai literary criticism; theories of literary criticism; practice of the 
analysis and criticism of various types of Thai literary works, ranging from traditional works to more modern 
ones. 



๘๓ 

 

จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
 
ศศภท ๔๙๓ บูรณาการภาษาและวรรณกรรมไทยเพื,อการพฒันา   ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 493 Integrated Thai Language and Literature for Development 

การบูรณาการความรู้ทางภาษาและวรรณกรรมไทย เพื�อสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ ตลอดจนแก้ไขปัญหาและพัฒนา
คุณภาพชวีติของผูเ้รยีนและสงัคม  

Integration of knowledge of Thai language and literature for the creation and dissemination of such 
knowledge as well as for the improvement of life quality of learners and society. 
 
ศศภท ๔๙๔ สมัมนาภาษาและวรรณกรรมไทย     ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 494 Seminar on Thai Language and Literature 

การสมัมนาหวัขอ้ที�สนใจในประเดน็เฉพาะทางภาษาไทยและวรรณกรรมไทย 
Seminar on selected issues of Thai language or literature. 

 
 - รายวิชาบงัคบัเล ือก       ๒๑ หน่วยกิต 
 

จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
ศศภท ๒๓๑ วรรณกรรมไทยกบัศิลปะการแสดง      ๓ (๓-๐-๖)  
LATH 231 Thai Literary Works and Performing Arts 

ความสมัพนัธร์ะหว่างวรรณกรรมไทยกบัศลิปะการแสดง ศกึษาลกัษณะ ที�มา และพฒันาการของวรรณกรรมที�
ใชใ้นการแสดง การตคีวามและดดัแปลงตวับทเพื�อใชแ้สดงในรปูแบบต่างๆ  

Relation between Thai literary works and performing arts; study of characteristics, origin and 
development of literary works employed in performing. 
 
ศศภท ๒๓๒ ภาษาไทยกบัการสื,อสารในสื,อใหม  ่    ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 232  Thai Language for New Media 

ความรู้เกี�ยวกบัการสื�อสารในสื�อใหม่ ฝึกทกัษะการเขยีนและเรยีบเรยีงข้อมูลเพื�อเผยแพร่ในสื�อใหม่ การใช้
ภาษาไทยในสื�อใหม่ ความรูเ้รื�องลขิสทิธิแ̀ละกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 

Communication in new media; practice skills in writing for new media; awareness of copyright, 
intellectual property and internet laws. 
 
ศศภท ๒๓๓ การพดูแบบพิธีกร      ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 233 Master of Ceremony Speaking 
 หลกัการพดูแบบพธิกีร ฝึกทกัษะการพดูแบบพธิกีรแบบต่างๆ อาท ิ พธิกีรในงานสื�อมวลชน พธิกีรในงาน
ประชุม สมัมนา และงานพธิ ีทั Xงที�เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

Principle of master of ceremony speaking, practice of master of ceremony speaking skills, for 
example,master of ceremony speaking in mass media, meetings, seminars, and formal as well as informal 
ceremonies. 
 



๘๔ 

 

จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
 
ศศภท ๒๓๔ การเขียนข่าวและคอลมัน์ในสื,อสิ,งพิมพ ์    ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 234 News and Column Writing in Printed Media 
 ความรูเ้กี�ยวกบัการเขยีนขา่วและคอลมัน์ ฝึกทกัษะการเขยีนขา่วและคอลมัน์ประเภทต่างๆ เพื�อเผยแพร่ในสื�อ
สิ�งพมิพ ์ ลกัษณะเฉพาะของภาษาในการเขยีนขา่วและคอลมัน์ในสื�อสิ�งพมิพ ์ จรรยาบรรณของนกัขา่ว นกัเขยีนและ
กฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 

Knowledge of news and columns writing, practice of news and columns writing for publication in 
printed media, the specific characteristics of Language for news and columns writing in printed media, The 
ethics of journalism, writers and related laws. 

 
 
ศศภท ๒๓๕ ภาษาไทยเพื,อการท่องเที,ยว     ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 235 Thai Language for Tourism 

หลกัการใช้ภาษาไทยงานที�เกี�ยวขอ้งกบัการท่องเที�ยว อาทิ มคัคุเทศก์ ภัณฑารกัษ์ ผู้ประกอบการด้านการ
ท่องเที�ยว ฝึกทกัษะการสื�อสารสาํหรบังานดา้นการท่องเที�ยว ปัญหาและอุปสรรคในงานดา้นการท่องเที�ยว โดยเฉพาะที�
เกี�ยวขอ้งกบัปัจจยัทางภาษาและวฒันธรรม 
         The principle of using Thai language in relation to the tourism industry, i.e. tourist guide, curator, 
tourism entrepreneur. Practicing on communication skills for tourism. Studying problems and difficulties in 
tourism industry, in particular, which relate to language, cultures and customs of Thailand. 
 
 
ศศภท ๓๓๑ อิทธิพลวรรณกรรมต่างประเทศในวรรณกรรมไทย   ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 331 The Influence of Foreign Literary Works on Thai Literary Works 
 อทิธพิลวรรณกรรมต่างประเทศที�มต่ีอวรรณกรรมไทย อาท ิรปูแบบ เนืXอหา แนวคดิ ภาษา ปัจจยัที�เกี�ยวขอ้ง
และความสมัพนัธร์ะหว่างวรรณกรรมต่างประเทศกบัวรรณกรรมไทย 

Influence of Eastern and Western literary works on Thai literary works in terms of form, content, 
concept and language; relation between foreign literary works and Thai literary works. 
 
ศศภท ๓๓๒ ภาษาไทยสมยัต่างๆ       ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 332 Thai Language in Different Periods 

ลกัษณะของภาษาไทยสมยัต่างๆ และเปรยีบเทยีบความแตกต่างทางภาษาไทยในระดบัตวัอกัษร ระบบการ
เขยีน  โครงสรา้งภาษา สํานวนโวหารและการใช้ภาษาตั Xงแต่สมยัสุโขทยัจนกระทั �งสมยัปัจจุบนั วเิคราะห์งานเขยีนที�
สาํคญัของแต่ละสมยั  โดยคาํนึงถงึภูมหิลงัทางสงัคมและวฒันธรรม 

Characteristics of the Thai language of different periods; comparison of the different aspects of the 
language including alphabet, writing system, linguistic structure, idiom and styles used since Sukhothai period 
up to the present time; Analysis of important pieces of writing paper, considering from socio-cultural 
background. 
 



๘๕ 

 

จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
 

ศศภท ๓๓๓ แบบเรียนภาษาไทย      ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 333 Thai Textbooks 

ววิฒันาการของแบบเรยีนภาษาไทยในแง่ประวตัิ เนืXอหา และแนวคดิ การศกึษาวเิคราะหแ์บบเรยีนภาษาไทย
สมยัต่างๆ ความสมัพนัธร์ะหว่างแบบเรยีนกบับรบิททางสงัคมและปัจจยัอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 

Evolution of Thai Textbooks in terms of history, content and concept; analytical study and comparison 
of Thai textbooks of different periods; relations between Thai Textbook and society and other aspects. 
 
 
ศศภท ๓๓๔ วิทยาภาษาไทยถิ,น      ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 334 Thai Dialectology 

ภาษาไทยถิ�นต่างๆ ที�ปรากฏในประเทศไทย การศกึษาวเิคราะหห์น่วยภาษาในระดบัต่างๆ ของภาษาไทยถิ�น 
Thai dialects in Thai, analyzing Thai dialects language in many lank.  

 
 
ศศภท ๓๓๕ ภาษาศาสตรส์งัคม      ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 335 Sociolinguistics 

ทฤษฎทีางภาษาศาสตรส์งัคม การศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างภาษากบัสงัคม อาท ิการแปรของภาษา วเิคราะห์
ภาษาไทยในเชงิภาษาศาสตรส์งัคม 

Socio linguistics Theories, studying the relationship between language and social, language variation, 
to analyze Thai language in Socio linguistics. 
 
 
ศศภท ๓๓๖ วรรณกรรมไทยโดยประเภท     ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 336 Specific Genres of Thai Literary Work 

ประวตั ิความเป็นมา รูปแบบคําประพนัธ ์เนืXอหา และการวเิคราะห์วจิารณ์วรรณกรรมไทยประเภทใดประเภท
หนึ�ง  

Genre of Thai literary works; characteristics, origin, form and content of Thai literary genres; study of 
evolution and literary criticism of selected genres. 
 
 
ศศภท ๓๓๗ นิทานพืHนบา้น       ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 337 Folktale 

ความหมาย ความสาํคญั การแบ่งประเภทขอ้มลูคตชิน รปูแบบและบทบาทหน้าที�ของคตชินประเภทต่างๆ แนว
การศกึษาและวธิกีารศกึษา การเกบ็ขอ้มลูภาคสนามเบืXองตน้  

Meaning, significance and classification of folklore information; forms and functions of different genres 
of folklore; trends, methods and field study in folklore. 
 



๘๖ 

 

จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
 
ศศภท ๓๓๘ การเขียนบท       ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 338 Script Writing 

ความรูเ้กี�ยวกบัการเขยีนบท ฝึกเขยีนบทประเภทต่างๆ อาท ิบทวทิยุกระจายเสยีง บทวทิยุโทรทศัน์ บทละคร 
บทภาพยนตร ์

Principles of Script Writing, practice on script writings such as theatre script, radio script, television 
script, or movie script. 
 
 
ศศภท ๓๓๙  การพดูแบบสาระบนัเทิง      ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 339 Docu-entertainment Speaking 

หลกัการพูดเพื�อให้เกดิสาระความรู้และความบนัเทงิ ฝึกทกัษะการพูดแบบสาระบนัเทงิแบบต่างๆ อาท ิการ
ถ่ายทอดความรู ้การนําเสนอ การโตว้าท ี

Principle of speaking for entertainment and knowledge; practice of the docu-entertainment speaking in 
public such as talk, presentation, debate. 
 
 
ศศภท ๓๔๐ ภาษาในการประชาสมัพนัธอ์งคก์ร     ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 340 Language in Organization Public Relation 

การใช้ภาษาไทยในงานประชาสมัพนัธ์ เทคนิคการประชาสมัพนัธ ์ปัญหาและอุปสรรคของงานประชาสมัพนัธ ์
โดยเฉพาะที�เกี�ยวขอ้งกบัปัจจยัทางภาษาและวฒันธรรม 

The use of Thai language in public relations, public relations techniques, problems of public relations 
task especially concerning language and culture.  
 
 
ศศภท ๓๔๑ สาํนวนในภาษาไทย      ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 341  Styles in Thai Language 

ความรูเ้กี�ยวกบัสาํนวนการใชภ้าษา สาํนวนภาษาแบบต่างๆ ที�ใชใ้นการพดูและการเขยีนภาษาไทย 
Styles in Thai Language. Variety of Styles in Thai Language used in both speaking and writing. 

 
 
ศศภท ๓๔๒ การอ่านและเขียนสารคดี      ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 342 Non-Fiction Reading and Writing 

หลกัการอ่านและการเขยีนสารคด ีฝึกทกัษะการอ่านและการเขยีนสารคดปีระเภทต่างๆ อาท ิสารคดที่องเที�ยว 
สารคดชีวีประวตับิุคคล 

Principal of reading and writing non-fiction; practicing skills in reading and writing non-fiction. 
 
 



๘๗ 

 

จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
 
ศศภท ๓๔๓ วาทศิลป์และวาทนิพนธ  ์      ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 343 Rhetoric and Speech Composition 

ความรู้เกี�ยวกบัวาทศลิป์ หลกัการเขยีนและพูดอย่างมวีาทศลิป์ วเิคราะห์วาทศลิป์ในสารเพื�อโน้มน้าวใจ ฝึก
เขยีนสารเพื�อโน้มน้าวใจแบบต่างๆ อาท ิสาร คาํกล่าว ปาฐกถา สนุทรพจน์ 

Knowledge of rhetoric; principle of rhetorical writing and speaking; analyzing rhetorical strategies in 
persuasive message; practice of writing persuasive message such as message, address, lecture, speech. 
 
 
ศศภท ๓๔๔ ภาษาบาลีและสนัสกฤตที,สมัพนัธก์บัภาษาและวรรณคดีไทย  ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 344 Pali and Sanskrit in Relation to Thai Language and Literature 

ลกัษณะภาษาบาลแีละภาษาสนัสกฤต อทิธพิลภาษาบาลแีละภาษาสนัสกฤตที�มต่ีอภาษาและวรรณคดไีทยใน
ดา้นต่างๆ อาท ิถอ้ยคาํสาํนวน ไวยากรณ์ ฉนัทลกัษณ์ ขนบวรรณศลิป์ 

Characteristics of Bali and Sansakrit, influences of Bali and Sansakrit on Thai; language and literatures 
such as words, expressions, grammar, poetry genres, and literary styles.  
 
 
ศศภท ๓๔๕ ภาษาต่างประเทศที,สมัพนัธก์บัภาษาไทย    ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 345 Foreign Languages in Relation to Thai 

 ลกัษณะของภาษาต่างประเทศที�สมัพันธ์กับภาษาไทย อาทิ ภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาองักฤษ การนํา
ภาษาต่างประเทศมาใชใ้นภาษาไทย 

Characteristic of foreign languages that relate to Thai Language such as Cambodian, Chinese and 
English. Usage of foreign language in Thai. 
 
 
ศศภท ๓๔๖ ภาษากบัการสื,อสารขา้มวฒันธรรม     ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 346 Language and Cross-cultural Communication 

 ความสมัพนัธร์ะหว่างภาษากบัวฒันธรรม การใชภ้าษาในการสื�อสารและปฏสิมัพนัธร์ะหว่างคนต่างวฒันธรรม 
ปัญหาและอุปสรรคการสื�อสารที�เกดิจากปัจจยัทางวฒันธรรม 

Relationship between language and culture, language use in communication and cross-cultural 
interaction, problem and trouble in communication of different cultural contexts. 
 
 
ศศภท ๓๔๗ อกัขรวิธีไทย       ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 347 Thai Orthography 

ววิฒันาการของอกัษรไทย ลกัษณะและระบบการเขยีนตวัอกัษรที�ใชใ้นประเทศไทย 
Evolution of Thai characters. Characteristics and system of Thai characters. 

 



๘๘ 

 

จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
 
ศศภท ๓๔๘ วรรณคดีเอกสมยัสุโขทยั      ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 348 Masterpieces of Sukhothai Literature 

ประวตั ิความเป็นมา รปูแบบคาํประพนัธ ์เนืXอหา คาํศพัท ์และวรรณศลิป์ ของวรรณคดเีอกสมยัสโุขทยั 
Thai masterpieces in Sukhothai Period both prose and verse; study of origin, content, form and artistic,  

social and cultural value.  
 
ศศภท ๓๔๙ วรรณคดีเอกสมยัอยุธยา      ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 349 Masterpieces of Ayutthaya Literature 

ประวตั ิความเป็นมา รปูแบบคาํประพนัธ ์เนืXอหา คาํศพัท ์และวรรณศลิป์ ของวรรณคดเีอกสมยัอยุธยา   
Thai masterpieces in Ayutthaya Period both prose and verse; study of origin, content, form and artistic,  

social and cultural value. 
 
ศศภท ๓๕๐ วรรณคดีเอกสมยัรตันโกสินทร  ์     ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 350 Masterpieces of Rattanakosin Literature 

ประวตัิ ความเป็นมา รูปแบบคําประพนัธ์ เนืXอหา คําศพัท์ และวรรณศิลป์ ของวรรณคดีเอกสมยัธนบุรีและ
รตันโกสนิทร ์ 

Thai masterpieces in Thonburi and Rattanakosin Period both prose and verse; study of origin, content, 
form and artistic, social and cultural value. 
 
ศศภท ๓๕๑ หลกัและศิลปะการประพนัธร์อ้ยกรอง    ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 351 Verse Composing 

หลกัและศลิปะการประพนัธ์ร้อยกรองรูปแบบต่างๆ ฝึกทกัษะการแต่งคําประพนัธ์ร้อยกรอง อาทิ ร่าย โคลง 
ฉนัท ์กาพย ์กลอน  

Principle and Art of Verse Composing; types of verse composing; developing verse composing skills 
for Raii, Khong, Chan, Kap, Klon. 
 
ศศภท ๓๕๒ สมัมนากวีเอกของไทย      ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 352 Seminar on Thai Prominent Poets 

การสมัมนาหวัขอ้ที�สนใจในประเดน็ต่างๆ ที�เกี�ยวกบักวเีอกของไทยและผลงาน อาท ิความสมัพนัธร์ะหว่างภูมิ
หลงัของกวกีบัการสรา้งสรรคผ์ลงาน 

Seminar in interested topics specifically concerning Thai Prominent Poets. 
 
ศศภท ๓๕๓ แนวคิดและทฤษฎีคติชนวิทยาเบืHองต้น    ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 353 Introduction to Principles and Theories of Folklore 

ทฤษฎ ีระเบยีบวธิทีางคตชินวทิยา ที�ใชว้เิคราะหข์อ้มลูทางคตชินประเภทต่างๆ  
Fundamental Principle, Theories and Methodology in Folklore and analysis of different types of 

Folklore. 



๘๙ 

 

จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
 
ศศภท ๓๕๔ การศึกษาภาคสนามทางคติชนวิทยา    ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 354 Field Method in Folklore Study 

กระบวนการ ขั Xนตอน ระเบยีบวธิกีารทาํวจิยัภาคสนามทางคตชินวทิยา เครื�องมอืในการทาํวจิยัภาคสนาม 
การเกบ็ขอ้มลูภาคสนามทางคตชินวทิยา  การจดบนัทกึขอ้มลูภาคสนาม  การจดัการขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มลู และ
การตรวจสอบขอ้มลู 
         Process, different steps and methodology in doing Folklore fieldwork; Field research instruments, 
Method in collecting field data; writing field notebook, managing the field data; analyzing of the data and data 
checking and rechecking. 
 
 
ศศภท ๓๕๕ เพลงพืHนบา้น       ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 355 Folk Song 

พฒันาการของเพลงพืXนบา้น การจดัประเภทของเพลงพืXนบา้น เนืXอหาและรปูแบบของเพลงพืXนบา้น บทบาทของ
เพลงพืXนบา้นต่อสงัคมไทย แนวทางในการศกึษาและวเิคราะหเ์พลงพืXนบา้น 
           Development of folk songs. Catagorization of folk songs. Contents and forms of folk songs. Roles of 
folk songs in Thai society. Tendency of the study and analysis of folk songs. 
 
 
ศศภท ๓๕๖ คติชนกบัความเชื,อและศาสนา     ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 356 Folklore, Beliefs and Religions 

ความสมัพนัธข์องศาสนาและความเชื�อกบัขอ้มลูคตชิน และการศกึษาบทบาทของศาสนาและความเชื�อต่อกลุ่ม
ชน 

Relation of religion and belief with the different types of folklore information and analyzing the roles 
of religion and belief on the people and society. 
 
ศศภท ๓๕๗ คติชนกบัวรรณกรรมท้องถิ,น     ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 357 Folklore and Local Literature 

ประเภท เนืXอหา และรูปแบบของวรรณกรรมท้องถิ�น บรบิททางประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมกบัการศึกษา
วรรณกรรมทอ้งถิ�นในสงัคมไทย ความสมัพนัธร์ะหว่างคตชินกบัวรรณกรรมทอ้งถิ�น 
         Categories, contents and forms of local literature. Historical and cultural contexts and the study of local 
literature in Thai society. Relationship between folklore and local literature. 
 
ศศภท ๓๕๘ สทัศาสตรแ์ละสรวิทยาภาษาไทย     ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 358 Thai Phonetics and Phonology 

เสยีง หน่วยเสยีง ระบบเสยีง การศกึษาวเิคราะหเ์สยีงและระบบเสยีงในภาษาไทย 
Phonetics, phoneme, phonology, studying Phonetics and phonology in Thai language. 

 



๙๐ 

 

จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
 
ศศภท ๓๕๙  อรรถศาสตรภ์าษาไทย      ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 359 Thai Semantics 

ทฤษฎทีางอรรถศาสตรก์ารศกึษาวเิคราะหค์วามหมายระดบัคาํและระดบัประโยคในภาษาไทยในเชงิ
อรรถศาสตร ์

Semantic theories, studying the meaning in word and sentence in Thai language by semantics. 
 
 
ศศภท ๔๓๑ การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ    ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 431 Teaching Thai for Foreigners 

 หลกัการสอนภาษาไทยใหช้าวต่างประเทศ ฝึกทกัษะการสอนฟัง พดู อ่าน เขยีนภาษาไทยและหลกัภาษาไทย
ระดบัพืXนฐานใหช้าวต่างประเทศ การเขยีนแผนการสอนและการผลติสื�อการสอน 

Principles of teaching Thai for foreigner. Knowing how to teach foreigner to be able to comunication in 
basic conversation, write and read Thai and understand Thai grammar. Knowing how to create course 
syllabus and learning materials. 
 
 
ศศภท ๔๓๒ ทกัษะการใช้ภาษาไทยเพื,อการสื,อสารเชิงธรุกิจ   ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 432 Thai Language Skills for Business Communication 

การใชภ้าษาไทยเพื�อการสื�อสารเชงิธุรกจิ ฝึกทกัษะการใช้ภาษาไทยรูปแบบต่างๆ ที�จําเป็นสาํหรบัการสื�อสาร
เชงิธุรกจิที�สมัพนัธก์บับรบิททางสงัคมและวฒันธรรม 

Using Thai language for business communication and practice essential using Thai  language in many 
styles for business communication which related social and culture context. 
 
 
ศศภท ๔๓๓ การอ่านและเขียนเชิงสรา้งสรรค  ์     ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 433 Creative Reading and Writing 

ความหมาย รูปแบบ แนวคิด และลกัษณะของงานเขยีนเชิงสร้างสรรค์ ฝึกทกัษะการอ่านและเขยีนงานเชิง
สรา้งสรรค ์การนํางานเขยีนเชงิสรา้งสรรคไ์ปใชป้ระโยชน์ในแง่มุมต่างๆ 

Meaning, types, concepts, and characteritics of Creative Writing. Practicing on reading and writing and 
knowing how to apply creative writing in other works. 
 
ศศภท ๔๓๔ ภาษาไทยกบัเพศสภาวะ      ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 434 Thai Language and Gender 

การใชภ้าษาในชวีติประจาํวนัและสื�อมวลชนที�สมัพนัธก์บัแนวคดิเรื�องเพศสภาวะในบรบิทสงัคมและวฒันธรรมไทย 
Thai language in everyday life and mass media related to the concept of gender in Thai socio-cultural 

context. 
 



๙๑ 

 

จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
 
ศศภท ๔๓๕ สมัพนัธสาร       ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 435 Discourse Analysis 

ทฤษฎทีางสมัพนัธสาร การศกึษาวเิคราะหข์อ้ความต่อเนื�องในภาษาไทย และภาษาที�สมัพนัธก์บัการใชใ้นบรบิท
การสื�อสารและบรบิททางสงัคม 

Discourse’s theories, analyzing discourse in Thai language and relationship of language usage in 
communicative and social context. 
 
ศศภท ๔๓๖ วจันปฏิบตัิศาสตรภ์าษาไทย     ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 436 Thai Pragmatics 

ทฤษฎทีางวจันปฏบิตัศิาสตร ์การศกึษาวเิคราะหภ์าษาไทยในเชงิวจันปฏบิตัศิาสตร ์อาท ิการตคีวามและการ
วเิคราะหถ์อ้ยคาํ วจันกรรม การตคีวามบทสนทนา 

Pragmatic’ theory’s, analyzing Thai language in Pragmatics; utterance analysis, speech act, 
conversation analysis. 
 
ศศภท ๔๓๗ วรรณกรรมไทยกบัสื,อสมยัใหม  ่     ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 437 Thai Literary Works and Modern Media 

ความสมัพนัธร์ะหว่างวรรณกรรมไทยกบัสื�อสมยัใหม่กระบวนการแต่งการดดัแปลงและนําเสนอวรรณกรรมไทย
ในสื�อสมยัใหม่ ในรปูแบบต่าง ๆ อาท ิ หนงัสอืการต์ูน อนิเมชนั  

Relationship between Thai literary works and modern media; processes of composing, adaptation and 
presentation of Thai literary works in various forms of modern media including comic books and animation 
films. 
 
ศศภท ๔๓๘ วรรณกรรมไทยกบัสงัคม      ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 438 Thai Literary Works and Society 

ความสมัพนัธ์ระหว่างวรรณกรรมไทยกบัสงัคมในมติิต่างๆ อาท ิวฒันธรรม เศรษฐกจิ การเมอืงการปกครอง 
ปัจจยัทางสงัคมที�สง่ผลต่อการสรา้งสรรคว์รรณกรรมไทย 

Relationship between Thai literary works and the society with respect to the dimensions of culture, 
economics and politics; social factors contributing to the creation of Thai literary works. 
 
ศศภท ๔๓๙  ตาํนานพืHนบา้น       ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 439 Local Myth 

ความหมายและความสาํคญัของตํานานพืXนบ้าน บทบาทและหน้าที�ของตํานานพืXนบ้าน ความสมัพนัธร์ะหว่าง
ตํานานพืXนบา้นกบัสถาบนัทางสงัคมอื�นๆ แนวคดิและทฤษฎทีี�เกี�ยวขอ้งกบัการวเิคราะหต์ํานานพืXนบา้น 

Meaning and signification of local myths and legends. Roles and functions of local myths and legends. 
Relationship between local myths and legends with other social institutes. Methods and theories for the 
analysis of local myths and legends. 
 



๙๒ 

 

จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
 
ศศภท ๔๔๐ เทคนิคการพดูเพื,อการฝึกอบรม     ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 440 Speaking Technique in Training 

หลกัการพดูในการฝึกอบรม เทคนิคการฝึกอบรม ฝึกทกัษะการพดูแบบต่างๆ ในการฝึกอบรม 
Principle of speaking in training; technique of training; practice of speaking skills in training. 

 
 
ศศภท ๔๔๑ การศึกษาอิสระ       ๓ (๐-๖-๓) 
LATH 441 Independent Study 

การศกึษาวจิยัเพื�อเพิ�มพูนความรูห้รอืฝึกประสบการณ์เป็นรายบุคคล ตามหวัขอ้ที�สนใจในประเดน็เฉพาะทาง
ภาษาไทยและวรรณกรรมไทย  

Studying and researching in individual’s fields of interests in Thai language and Thai literature. 
 
 
ศศภท ๔๔๒ การเขียนวรรณกรรมสาํหรบัเดก็     ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 442  Writing Literature for Children 

หลกัการเขยีนวรรณกรรมสาํหรบัเดก็ การใชภ้าษาในวรรณกรรมสาํหรบัเดก็ ฝึกเขยีนวรรณกรรมสาํหรบัเดก็ทั Xง
รอ้ยแกว้และรอ้ยกรอง  

Principal of writing literature for children; the use of language in writing literature for children; practice 
writing prose and poem for children. 
 
 
ศศภท ๔๔๓ ภาษาไทยกบัการแปล      ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 443 Thai Language and Translation   

หลกัการแปลภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย ลกัษณะภาษาไทยที�ใชใ้นงานแปล ปัญหาและอุปสรรคในการ
แปลภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย การอ่านและตรวจแกไ้ขตน้ฉบบังานแปลบนัเทงิคดแีละสารคดรีปูแบบต่างๆ  

Principles of translation: other languages-Thai, Thai characteristics in translation, problems in 
translation, proofreading on fiction and documentary translations. 
 
 
ศศภท ๔๔๔ คติชนกบัอินเทอรเ์น็ต      ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 444 Folklore and Internet   

แนวคดิเรื�องคตชินกบัอนิเทอรเ์น็ต การดดัแปลงและนําคตชินไปใชใ้นสื�ออนิเทอรเ์น็ต การวเิคราะหส์งัคมไทย
ผ่านคตชินในอนิเทอรเ์นตดว้ยระเบยีบวธิทีางคตชินวทิยา 

Concept of folklore and internet or Cyberlore. Application of folklore in cyber media. Analysis of Thai 
society from internet through folklore methodology.   
 
 



๙๓ 

 

จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
 
ศศภท ๔๔๕ คติชนกบัอาหาร       ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 445 Folklore and Foodlore   
อาหารและการกนิดื�มกบับรบิททางประวตัศิาสตร ์ ภูมศิาสตร ์ สงัคมและวฒันธรรมที�ปรากฏในนิทาน ตํานานและ
พธิกีรรม อาหารและการกนิดื�มในฐานะเป็นขอ้มลูของคตชินและแสดงอตัลกัษณ์ของกลุ่มชน 
Historical, geographical and socio-cultural contexts of foods and drinks in tales, myths, legends and rituals. 
Foods and drinks as folklore data and ethnic identities. 
 
 
ศศภท ๔๔๖ คติชนกบัการแพทยพ์ืHนบ้าน     ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 446 Folklore and Folk Medicine   

แนวคดิเกี�ยวกบัสขุภาพและการรกัษาโรคในวฒันธรรมไทย ความเชื�อ และพธิกีรรมเกี�ยวกบัการรกัษาโรค  
การวเิคราะหค์วามเชื�อและพธิกีรรมเกี�ยวกบัการรกัษาโรคตามระเบยีบวธิทีางคตชินวทิยา 

Concepts of health, health care and theraputic activities in Thai society. Medical beliefs and Rituals. 
Analysis of Medical beliefs and Rituals by folklore methodologies. 
 
 
ศศภท ๔๔๗ รา่งกายและเร ื,องเพศกบัวฒันธรรมไทย    ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 447 Body and Gender in Thai Culture   

แนวคดิเกี�ยวกบัร่างกายและเรื�องเพศในมติทิางวฒันธรรม การแพทยแ์ละขอ้หา้มเกี�ยวกบัร่างกายในมติทิาง
วฒันธรรม  แนวคดิเรื�องการเสรมิความงาม การจดัการร่างกาย ความคดิเรื�องเพศที�ปรากฏในขอ้มลูคตชินไทย อาท ิ
นิทาน ตํานาน เพลงพืXนบา้น พธิกีรรม 

Concept of body and gender in cultural aspect. Treatment and taboos of body in cultural aspect. 
Concept of the make-up. Body taming. Gender concept in Thai folklore document (tales, myths, legends, folk 
songs and rituals). 
 
 
ศศภท ๔๔๘ คติชนในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้เชิงเปรียบเทียบ   ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 448 Comparative Folklore in South East Asia   

แนวคดิเกี�ยวกบัสงัคมและวฒันธรรมเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ ลกัษณะร่วมและความแตกต่างของขอ้มลูคตชิน
ในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ อาท ิ นิทาน ตํานาน และพธิกีรรม บรบิททางประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมกบัการศกึษาคติ
ชนในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้ แนวทางในการศกึษาเปรยีบเทยีบคตชินในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตด้ว้ยระเบยีบวธิทีาง
คตชินวทิยา 

Southeast Asian socio-cultural concepts. Similar and distinctive features of Southeast Asian folklore 
data: tales, myths, legends and rituals. Socio-historical contexts and the study of Southeast Asian folklore. 
Comparative study of southeast Asian folklore through folklore methodologies. 
 
 



๙๔ 

 

จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
 
ศศภท ๔๔๙ คติชนวิทยาและวิถีชีวิตพืHนบา้น     ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 449 Folklore and Folklife   

การศกึษาขอ้มลูทางคตชินวทิยาเพื�อทาํความเขา้ใจวถิชีวีติพืXนบา้น วเิคราะหป์ระเดน็ต่างๆ ในวถิชีวีติพืXนบา้น 
(พืXนที�และเวลา การสรา้งบา้นเรอืน เครื�องแต่งกาย อาหารและเครื�องดื�ม เครื�องมอืเครื�องใชใ้นการประกอบอาชพี) 

Study the varieties of folklore information to understand the way of life of the people, analyzing some 
significant issues of people folklife (space and time, household, costume, food, drink and also traditional tools 
and instruments). 
 
 หมวดวิชาโท  

 
จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 

 
ศศภอ  ๒๑๒ การเขียนระดบัอดุมศึกษา ๑     ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN  212 College Writing 1   

พืXนฐานการเขยีนภาษาองักฤษโดยใชว้ธิกีารอยา่งเป็นระบบ ซึ�งมกีารวางโครงสรา้งของเรยีงความ และการ
เรยีบเรยีงความคดิ อย่างสมเหตุสมผล  

An introduction to a systematic approach to effective writing in English dealing with an essay formal 
outline and its logical thought pattern. 
 
 
ศศภอ  ๒๑๖ การสื,อสารด้วยวาจาเป็นภาษาองักฤษ    ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN  216 English Oral Communication   

การฝึกสนทนาในสถานการณ์ต่างๆในชวีติประจาํวนัและเพื�องานอาชพี การพดูและฟังในบรบิทต่างๆ การ
สมัภาษณ์และการรายงานปากเปล่า  

Practicing conversation in everyday life situation and for work; listening and speaking in various 
context; interview and oral report. 
 
 
ศศภอ  ๒๗๓ การแปลภาษาองักฤษเพื,อชีวิตและการทาํงาน   ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN  273 English Translation for Life and Work   

โครงสรา้งไวยากรณ์ภาษาองักฤษและภาษาไทยที�ใชบ้่อยในการแปลสองภาษา การแปลขอ้ความในบรบิท
ต่างๆที�ใชใ้นชวีติประจาํวนั ในงานอาชพีและการศกึษาต่อ  

Grammatical structure in English and Thai often used in bilingual translation; translation statements 
often seen in various contexts used in everyday life, at work and further study. 

 
 

รายวิชาโทภาษาองักฤษ 



๙๕ 

 

จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
 
ศศภอ  ๔๔๒   ภาษาองักฤษเพื,อการเตรียมสู่วิชาชีพ    ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN  442     English for Career Preparation   

การใชภ้าษาองักฤษในการเตรยีมตวัสมคัรเขา้ทาํงาน สมคัรเขา้ศกึษาต่อ การเขยีนใบสมคัรงาน ใบสมคัรเขา้
ศกึษาต่อ การเขยีนจดหมายสมคัรงาน ประวตัยิ่อ การเตรยีมตวัสมัภาษณ์สมคัรงานเป็นภาษาองักฤษ 

Preparing students for their chosen career by writing application letters and curriculum vitae; training 
them in the proper use of English in the workplace; preparing students for their job interviews; giving advice 
about their future career and tips on proper conduct of applicants during the job application process. 
 

 
จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 

ศศภญ   ๑๖๑ ภาษาญี,ปุ่ นเบืHองต้น ๑      ๓ (๒-๒-๕) 
LAJP    161   Elementary Japanese 1   

การเรยีนรูต้วัอกัษรฮริะงะนะและคะตะคะนะ   ศกึษาไวยากรณ์ โครงสรา้งภาษาญี�ปุ่นขั XนพืXนฐานโดยเน้น
ทกัษะการฟัง พดู อ่าน และเขยีน ใหรู้จ้กัใชค้าํศพัทแ์ละรปูประโยคที�ใชใ้นชวีติประจาํวนั          

Practice in reading and writing Hirangana and Katakana characters; elementary Japanese 
grammatical structures in listening, speaking, reading and writing; Japanese vocabulary and syntactic 
structures used in daily life. 
 
ศศภญ  ๑๖๒    ภาษาญี,ปุ่ นเบืHองต้น ๒      ๓ (๒-๒-๕) 
LAJP    162   Elementary Japanese 2   

การฟัง พดู อ่าน และเขยีนคาํศพัทท์ี�มากขึXน ไวยากรณ์ และโครงสรา้งภาษาญี�ปุ่นที�ซบัซอ้นมากขึXน คาํ
ลกัษณะนาม คาํวเิศษณ์ คาํสนัธาน การกระจายคาํกรยิา รปูประโยคธรรมดาและรปูประโยคอื�นๆ  

Practice in listening, speaking, reading and writing more Japanese characters; more complex 
Japanese structures and grammar; quantifiers of nouns; adverbs; conjunctions; conjugation of verbs; simple 
sentences and some others. 
 
ศศภญ   ๑๖๓ ภาษาญี,ปุ่ นเบืHองต้น ๓      ๓ (๒-๒-๕) 
LAJP    163   Elementary Japanese 3   

ไวยากรณ์ภาษาญี�ปุ่นระดบัเบืXองตน้ที�มเีนืXอหาต่อเนื�องจากวชิาภาษาญี�ปุ่นเบืXองตน้ ๒ โดยเน้นรปูประโยค 
เงื�อนไขรปูประโยคแสดงความตั Xงใจ รปูประโยคใหค้าํแนะนํา  สว่นขยายคาํนาม การออกคาํสั �ง การถ่ายทอดคาํพดูที�ได้
ฟังมา  ตวัอกัษรคนัจเิบืXองตน้ประมาณ ๑๐๐ คาํ การอ่านและเขยีนบทความสั Xนๆ ที�มกีารปรบัแต่งภาษาใหเ้ขา้ใจไดง้่าย
ขึXนในหวัขอ้ที�เกี�ยวขอ้งกบัตนเองและสิ�งใกลต้วั การพดูแสดงความคดิเหน็ในรปูประโยคอย่างง่าย    

An in-depth look at some of the topics introduced in Elementary Japanese II, focusing on more 
complex sentence structures (i.e., conditional sentences, nominalization, order, and relayed messages), 
reading practice, writing short  passages on topics that students are interested in, giving opinions, and 
reading  and writing of 100 basic Kanji characters. 

รายวิชาโทภาษาญี,ปุ่ น 



๙๖ 

 

จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
 
ศศภญ   ๑๖๔ ภาษาญี,ปุ่ นเบืHองต้น ๔      ๓ (๒-๒-๕) 
LAJP    164    Elementary Japanese 4   

ไวยากรณ์ภาษาญี�ปุ่นระดบัเบืXองตน้ที�มเีนืXอหาต่อเนื�องจากวชิาภาษาญี�ปุ่นเบืXองตน้ ๓ โดยเน้นรปูประโยค
เงื�อนไขอื�นๆ การคาดคะเนจากขอ้มลู การอา้งถงึขอ้มลูที�ไดร้บัมา รปูประโยคถูกกระทาํ รปูประโยคขอรอ้ง ขออนุญาต
อย่างสภุาพ การเปลี�ยนคาํกรยิาเป็นคาํนาม การใชค้าํกรยิาผสม การใชค้าํสภุาพ คาํยกย่อง และคาํถ่อมตนใน
ภาษาญี�ปุ่น ตวัอกัษรคนัจเิบืXองตน้เพิ�มเตมิประมาณ ๑๐๐ ตวั การพดูแสดงความคดิเหน็ในรปูประโยคที�ยากขึXน                

A continuation of Japanese III, focusing on conditional sentences, prediction,  implications, passive 
voice, requests, permission, polite forms of certain verbs, compound verbs, reading and writing of another 
100 basic Kanji characters, and giving opinions using more complex Japanese grammar. 
 
ศศภญ   ๑๖๕ ญี,ปุ่ นศ ึกษา       ๓ (๓-๐-๖) 
LAJP    165 Japanese  Studies   

ประวตัศิาสตรญ์ี�ปุ่นโดยสงัเขป ลกัษณะภูมปิระเทศ ภมูอิากาศ วฒันธรรม และวถิชีวีติของชาวญี�ปุ่นที�เกี�ยวกบั
ศาสนา วรรณกรรม ระบบสงัคม และอาหาร เป็นตน้ ความสมัพนัธร์ะหว่างญี�ปุ่นกบัประเทศเพื�อนบา้น โดยเฉพาะกบั
ไทย  

An introduction course to Japanese Studies dealing with a brief history of Japan, its geography and 
climate, Japanese customs and culture, society, education, literature, and Japan’s relationships with 
neighboring countries, particularly Thailand. 
 
ศศภญ  ๑๖๗    ภาษาญี,ปุ่ นธรุกิจ       ๓ (๓-๐-๖) 
LAJP    167    Business  Japanese   

การศกึษาโครงสรา้งองคก์รญี�ปุ่น การใชส้าํนวนและภาษาเชงิธุรกจิในสถานการณ์ต่างๆ โดยคาํนึงถงึธรรม
เนียมปฏบิตัใินการตดิต่อธุรกจิกบัชาวญี�ปุ่น  

Studying the structure of Japanese organization, the use of Japanese business language and 
expressions in various situations, with the consideration of the Japanese custom in the business contact with 
Japanese people. 
 
ศศภญ  ๑๖๘    การเขียนภาษาญี,ปุ่ น ๑      ๓ (๓-๐-๖) 
LAJP    168    Japanese  Writing 1   

การฝึกเขยีนในระดบัประโยคโดยใชห้ลกัไวยากรณ์เกี�ยวเนื�องกบัวชิาภาษาญี�ปุ่น ๑ -๔ เน้นความถูกตอ้งใน
การใชค้าํศพัท ์คาํสนัธานและรปูประโยค  ฝึกเขยีนเรยีงความสั Xนที�เกี�ยวขอ้งกบัชวีติประจาํวนัและสิ�งรอบตวั  

Practicing writing Japanese simple sentences, with the use of the Japanese grammar learned from 
the courses Japanese 1-4; and focusing on the correct usage of vocabulary, conjunctions, and sentence 
forms. Practicing writing Japanese short essays about daily life and surroundings. 
 
 
 



๙๗ 

 

จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
 
ศศภญ   ๑๖๙ การอ่านภาษาญี,ปุ่ น ๑       ๓ (๓-๐-๖) 
LAJP    169   Japanese  Reading 1   

การฝึกอ่านเรื�องสั Xนที�มหีลกัไวยากรณ์เกี�ยวเนื�องกบัวชิาภาษาญี�ปุ่น ๑ – ๔ โดยเน้นการจบัใจความสาํคญั การ
ใชค้าํศพัท ์สาํนวนภาษา ไวยากรณ์และอกัษรคนัจ ิการฝึกฝนการใชพ้จนานุกรมประกอบการอ่าน  

Practicing reading Japanese short stories, based on the Japanese grammar linked to the courses 
Japanese 1 and 2; focusing on the reading comprehension, and the usage of words, expressions, and 
grammar; learning Kanji characters; and practicing a dictionary usage. 
 
หมวดวิชาเลอืกเสรี 

 
จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 

 
ศศภท ๑๐๖ อารมณ์ขนักบัภาษาและวรรณกรรมไทย    ๒ (๒-๐-๔) 
LATH 106 Humor in Thai language and Literature   

การเล่นทางภาษาในภาษาไทยตั Xงแต่อดตีถงึปัจจุบนั การใชภ้าษาไทยเพื�อสรา้งความขบขนัในชวีติประจาํวนั  
งานสื�อสารมวลชน และวรรณกรรมไทย การนําการเล่นทางภาษาและอารมณ์ขนัที�เกดิจากภาษาไปใชใ้นบรบิทสงัคม
และวฒันธรรมไทย 

Language play in Thai language from the past to the present; using Thai language to create humor 
in everyday life and mass media; applying language play and humor to communication in Thai socio-cultural 
context. 
 
ศศภท ๑๐๗ ภาษากบัภมูิปัญญาไทย      ๒ (๒-๐-๔) 
LATH 107 Language and Thai Wisdom   

คาํศพัท ์ สาํนวน และความเปรยีบในภาษาไทยที�สมัพนัธก์บัภูมปัิญญาไทย การใชภ้าษาเพื�อสบืทอดและ
เผยแพร่ภมูปัิญญาไทยในสื�อต่างๆ  

Vocabulary, expressions, and metaphors in Thai relate to Thai wisdoms. Language usage for 
inhertting and publicizing the Thai wisdoms. 
 
 
ศศภท ๑๐๘ ภาษากบัสงัคมไทย      ๒ (๒-๐-๔) 
LATH 108 Language and Thai Society   

ความสมัพนัธร์ะหว่างภาษาไทยกบัสงัคม ประเดน็ทางสงัคมที�สมัพนัธก์ารใชภ้าษา อาท ิ ภาษากบัการเมอืง 
ภาษากบัชนชั Xนทางสงัคม  

Relationship between Thai language and society; social issues in language use such as politics and 
social class. 
 

วิชาเล ือกเสรี 



๙๘ 

 

จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
 
ศศภท ๑๐๙ ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ,นในประเทศไทยกบัการพฒันาประเทศ  ๒ (๒-๐-๔) 
LATH 109 Local Language and Local Literature in Thailand and Country Development 
 ภาษาถิ�นและวรรณกรรมทอ้งถิ�นในประเทศไทย และการใชค้วามรูท้างภาษาและวรรณกรรมทอ้งถิ�นในการ
พฒันาประเทศ 

Local Language and Literature in Thailand; applying the knowledge of local language and literature 
to country development. 

 
ศศภท ๑๑๐ ภาษาไทยในเพลง      ๒ (๒-๐-๔) 
LATH 110 Thai Language in Songs   

ความสมัพนัธร์ะหว่างภาษาไทยกบัเพลง การใชภ้าษาไทยในเพลงพืXนบา้น เพลงลกูกรุง เพลงลกูทุ่ง และเพลง
ไทยสากล  

Relation between Thai language and songs; usage of Thai language in Local songs; Lukkrung 
songs; Country songs and Modern Thai songs. 
 
ศศภท ๑๒๓ ภาษากบัการจดัการความขดัแย้ง     ๒ (๒-๐-๔) 
LATH 111 Language and Conflict Management   

เทคนิคการใชภ้าษาเพื�อจดัการความขดัแยง้ ฝึกทกัษะการใชภ้าษาเพื�อจดัการความขดัแยง้ในสถานการณ์
ต่างๆ 

Language techniques in conflict management; practice of using language for conflict resolution in 
different situations. 
 
ศศภท ๑๒๔ เทคนิคการสื,อสารภาษาไทยในอาชีพ    ๒ (๑-๒-๓) 
LATH 112 Technique for Thai Communication in Careers   

เทคนิคการใชภ้าษาไทยเพื�อการสื�อสารในอาชพี ฝึกทกัษะการใชภ้าษาไทยรปูแบบต่างๆ ที�จาํเป็นสาํหรบัการ
ประกอบอาชพี  
         Technique for using Thai language for communication and practise using Thai language in various 
styles for career. 
 
ศศภท ๑๒๕ ศิลปะการอ่านออกเสียงรอ้ยแก้วและรอ้ยกรอง   ๒ (๑-๒-๓) 
LATH 113 Art of Pronouncing Prose and Verse   

เทคนิคในการใชเ้สยีง ฝึกอ่านออกเสยีงบทอ่านรอ้ยแกว้และรอ้ยกรองภาษาไทยใหถู้กตอ้งและเหมาะสม 
Technique of sound usage; practice of pronouncing in Thai prose and verse correctly and suitably. 

 
ศศภท ๑๒๖ การพดูในที,ชุมนุมชน      ๒ (๑-๒-๓) 
LATH 114 Public Speaking   

ความรูเ้กี�ยวกบัการพดูในที�ชมุนุมชน ฝึกทกัษะการพดูในที�ชุมนุมชนแบบต่างๆ 
Knowledge of public speaking; practice of various types of public speaking. 



๙๙ 

 

จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
 
ศศภท ๑๑๕ การฟังและพดูนําเสนอทางวิชาการ    ๒ (๑-๒-๓) 
LATH 115 Academic Listening and Oral Presentation   

ความรูเ้กี�ยวกบัการฟังและพดูนําเสนอทางวชิาการ ฝึกทกัษะการฟังและการพดูการนําเสนอทางวชิาการ การ
เตรยีมสื�อและเอกสารประกอบการนําเสนอ การถามและตอบคาํถาม 

Knowledge of academic listening and speaking; practice of listening and speaking in formal and 
informal academic context; creating media and handout for an academic presentation; asking and answering 
questions. 
 
ศศภท ๑๑๖ วรรณกรรมไทยกบัภาพยนตร ์     ๒ (๒-๐-๔) 
LATH 116 Thai Literary Works and Films   

ความสมัพนัธร์ะหว่างวรรณกรรมไทยกบัภาพยนตร ์ กระบวนการแต่ง ดดัแปลง และนําเสนอวรรณกรรมไทย
ในภาพยนตร ์

Relationship between Thai literary works and films; processes of composing, adaptation and 
presentation of Thai literary works in films. 
 
ศศภท ๑๑๗ การต์นูศ ึกษา       ๒ (๒-๐-๔) 
LATH 117 Comics Studies   

พฒันาการของการต์ูน ประเภท องคป์ระกอบ และรปูแบบของการต์ูน อทิธพิลของการต์นูต่างประเทศต่อ
การต์ูนไทย อนุภาคและแบบเรื�องของการต์ูน บทบาทหน้าที�และการดาํรงอยู่ของการต์ูนในสงัคมไทย 
           Development of cartoons. Categories, components and forms of cartoons. Foreign influences in Thai 
cartoons. 
 
ศศภท ๑๑๘ กีฬาและการละเล ่นในฐานะคติชน     ๒ (๒-๐-๔) 
LATH 118 Sports and Recreations as Folklore   

แนวคดิเกี�ยวกบักฬีา การเล่นและนนัทนาการ พฒันาการของกฬีาและการละเล่นในบรบิทสงัคมและวฒันธรรม 
บทบาทหน้าที�ของกฬีาและการละเล่นในสงัคมไทย การศกึษาวเิคราะหก์ฬีาและการละเล่นไทยดว้ยระเบยีบวธิทีางคติ
ชนวทิยา 

Concepts of sports and recreation. Development of sports and recreation in socio-cultural contexts. 
Roles and functions of sports and recreation in Thai society. Analysis of sports and recreation by folklore 
methodologies. 
 
ศศภท ๑๑๙ คติชนกบัศิลปะพืHนถิ,นไทย     ๒ (๒-๐-๔) 
LATH 119 Folklore and Thai Folk Art   

ความหมายและความสาํคญัของศลิปะพืXนถิ�น การจาํแนกศลิปะไทย ศลิปะพืXนถิ�นและหตัถศลิป์ แบบต่างๆ 
ของงานศลิปะทอ้งถิ�นไทย ช่างฝีมอื และการวเิคราะหศ์ลิปะพืXนถิ�นดว้ยแนวคดิหรอืทฤษฎทีางคตชินวทิยา  

Definition and significance of Folk Art; classification of Thai Art; Folk Art and Craft. Different school 
of Thai Craft; analysis of Folklore and Folk Art under the Folklore Study Approaches. 



๑๐๐ 

 

จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
 
ศศภท ๑๒๐ ภาษาไทย ๑ (สาํหรบัชาวต่างชาติ)     ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 120 Thai Level 1   

ระบบเสยีงภาษาไทย คาํศพัท ์วล ีและประโยคพืXนฐาน เพื�อการสื�อสารภาษาไทยเบืXองตน้แบบสั Xนๆ ได ้ควบคู่
ไปกบัการเรยีนรูว้่าอะไรควรทาํหรอืไม่ควรทาํเมื�ออาศยัอยูใ่นประเทศไทย การเขยีนพยญัชนะ สระ วรรณยุกต ์ฝึกสะกด
และอ่านคาํรปูปกต ิพรอ้มทั Xงผนัวรรณยุกตใ์หถู้กตอ้ง  

Basic Thai sound system, vocabulary, phrases, and short sentences; to produce simple dialogues in 
everyday life, as well as, knowing DOs and DONTs in Thailand. To be able to write and read the regular-
spelled Thai words with correct tone. 
 
 
ศศภท ๑๒๑ ภาษาไทย ๒ (สาํหรบัชาวต่างชาติ)     ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 121  Thai Level 2   

การสนทนาและการแสดงความคดิโดยใชร้ปูประโยคที�ยาวขึXนได ้ การเรยีนรูเ้รื�องมารยาทและวฒันธรรมไทย 
ฝึกสะกดและอ่านคาํที�ใชต้วัสะกดไม่ตรงตามมาตราและตวัสะกดพเิศษ คาํยมืจากภาษาอื�นๆ และเครื�องหมายพเิศษ
ต่างๆ ได ้ 

To be able to use longer sentences in conversation and learn about Thai manners and culture. To 
be able to write and read the irregular Thai words, borrowed words, and special markers.  
 
 
ศศภท ๑๒๒ ภาษาไทย ๓ (สาํหรบัชาวต่างชาติ)     ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 122 Thai Level 3   

การพดูและเขยีนแสดงความคดิเหน็และความรูส้กึในประเดน็ต่างๆ โดยใชร้ปูประโยคที�ถูกตอ้งได ้ ฟังและอ่าน
เรื�องขนาดสั Xน พรอ้มจบัประเดน็สาํคญัพดูหรอืเขยีนตอบคาํถามเกี�ยวกบัจากเรื�องนั Xนๆ ที�ไดฟั้งและอ่านไดโ้ดยใช้
คาํศพัทแ์ละประโยคที�ถูกตอ้งสมบรูณ์    

Expression of ideas and feelings on various topics by speaking and writing, using correct sentences. 
To be able to listen and read a short story, as well as, able to find the main idea and give an answer by oral 
or writing with appropriate vocabulary and sentence structures. 
 
 
ศศพฐ ๑๑๑ มนุษยก์บัความชื,นชมศิลปะ     ๓ (๓-๐-๖) 
LAFE 111 Man and Arts Appreciation   

พฒันาการทางศลิปะรปูแบบต่างๆ ในสงัคม ความสาํคญัของศลิปะกบัวถิชีวีติของผูค้นในสงัคม งานศลิปะที�
สาํคญัๆ ของโลก ศลิปะกบัสงัคมโลกปัจจุบนั 

Development of different types of art in society; significance of art and ways of life of people in 
society; study of world masterpieces of art; art in the present day world. 
 
 



๑๐๑ 

 

จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
 

 
ศศพฐ ๑๔๑ หลกัการจดัการเพื,อพฒันาตนเอง     ๓ (๓-๐-๖) 
LAFE  141 Principles of Management for Self - Development   

หลกัการบรหิารจดัการที�จะช่วยใหผู้ศ้กึษาสามารถดแูลบรหิารจดัการชวีติ การทาํงานเป็นทมี และเป็นกลุ่ม 
การเป็นสมาชกิที�มคุีณภาพของสงัคมเพยีบพรอ้มดว้ยคุณธรรมและจรยิธรรม  

Principles of management to help students in organizing their lives; team and group working; 
qualified members with ethic and moral quality of the society. 
 
 
ศศพฐ ๑๔๔ การคิดและวิเคราะหอ์ย่างใช้เหตผุล    ๓ (๓-๐-๖) 
LAFE 144 Critical Thinking and Analysis   

หลกัการและกฎเกณฑก์ารใชเ้หตุผลที�ด ี การนําหลกัการและกฎเกณฑต่์างๆ มาใชใ้นการคดิและการวเิคราะห ์
การแสดงความคดิในรปูแบบต่างๆ เพื�อหลกีเลี�ยงขอ้ผดิพลาด  

Principles and rules in good reasoning; application of principles and rules in thinking and analytical 
processes; various forms of expression of thought to avoid mistakes. 
 
 
ศศพฐ ๑๔๕ เทคนิคการเรียนร ูด้ ้วยตนเอง     ๓ (๓-๐-๖) 
LAFE 145 Self – Learning Techniques   

กลวธิแีละขั Xนตอนในการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเองอย่างมปีระสทิธภิาพ ทฤษฎทีี�เกี�ยวขอ้งกบัการเรยีนรูด้ว้ย
ตนเอง  ปัจจยัที�มผีลต่อการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ประเภทของทรพัยากรและแหล่งเรยีนรู ้ การสบืคน้และตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของขอ้มลู 

Strategies and procedures of efficient self constructing knowledge; theories related to self-learning; 
factors affect to self-learning; types of knowledge and learning resources; inquiring and examing the data’s 
precision. 
 
 
ศศพฐ ๑๔๖ การพฒันาบุคลิกภาพ      ๓ (๓-๐-๖) 
LAFE 146 Personality Development     

ทกัษะความรูค้วามสามารถและแนวคดิที�ถูกตอ้งในการพฒันาตนเอง การพฒันาบุคลกิภาพ การปรบัตวั 
อารมณ์ และจติใจที�เหมาะสม การมจีติสาํนึกในการดาํเนินชวีติตามแนวทางที�ถูกตอ้ง การรูคุ้ณค่าของความเป็นมนุษย ์
การรูจ้กัชื�นชมและแยกแยะความงามและความดทีี�เป็นรากฐานของความเป็นมนุษย ์

Suitable skills, knowledge, ability and approach for self-development; personality development; 
appropriate self, moral and emotional adjustment; conscientiousness for acceptable ways of living; realization 
of human value. 
 
 



๑๐๒ 

 

จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
 
ศศพฐ  ๑๕๔ ศิลปะกบัชีวิตไทย      ๓  (๓-๐-๖) 
LAFE  154 Arts and Thai Life    
แนวคดิของศลิปะ พฒันาการของศลิปะไทย โดยการสาํรวจจากยุคสมยัต่างๆ ของงานศลิปะไทยและการสรา้งงานของ
ศลิปินที�สาํคญัๆ ของไทย วถิชีวีติและวฒันธรรมชาวบา้น ภูมปัิญญาไทย การปรบัเปลี�ยนของศลิปะ และอทิธพิลของ
ศลิปะต่อวถิไีทย 
  Concept of art; development of Thai art by investigating the different period of Thai art; 
creation of art by important Thai artists; Thai folk life, folklore and folk wisdom; modification of Thai art and its 
influence on the Thai’s way of life. 
 
 
ศศภฝ  ๑๔๑ ภาษาฝร ั ,งเศสเบืHองต้น ๑      ๓ (๒-๒-๕) 
LAFR  141 Elementary French 1   
คาํศพัทแ์ละหลกัไวยากรณ์เบืXองตน้ภาษาฝรั �งเศส ทกัษะการใชภ้าษาฝรั �งเศสขั XนพืXนฐานในดา้นการฟัง การพดู การอ่าน 
และการเขยีน โดยเน้นการใชภ้าษาในชวีติประจาํวนั  
Elementary vocabulary and grammar of French, practicing in basic language use: listening, speaking, reading 
and writing skills, focusing on everyday language use. 
 
 
ศศภฝ  ๑๔๒ ภาษาฝร ั ,งเศสเบืHองต้น ๒      ๓ (๒-๒-๕) 
LAFR 142 Elementary French 2   

ทกัษะการใชภ้าษาฝรั �งเศสในดา้นการฟัง การพดู การอ่าน และการเขยีนโดยใชห้ลกัไวยากรณ์ และวงศพัทใ์น
ระดบัที�สงูขึXนกว่าภาษาฝรั �งเศส ๑ 

A further of proficiency in language use: listening, speaking, reading and writing skills, using 
vocabulary and grammar at a higher level than French 1. 
 
 
 
 
 

จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
 
ศศฝศ  ๑๕๐ หน้าต่างสู่ฝร ั ,งเศส      ๓ (๓-๐-๖) 
LAFR  150 Windows to France   

ความหลากหลายของสงัคม วฒันธรรม วถิชีวีติ ความคดิของชาวฝรั �งเศสในแง่มมุต่างๆ ระบบการเมอืง การ
ปกครอง เศรษฐกจิ การศกึษา เทคโนโลยขีองฝรั �งเศสปัจจุบนั มรดกวฒันธรรม การอนุรกัษแ์ละการสบืสาน รวมถงึ
บทบาทของประเทศฝรั �งเศสกบัประชาคมโลก  



๑๐๓ 

 

French social and cultural diversity, ways of life and variety of conventional wisdom. Current polity 
and administration, contemporary economic system, educational structure and updated technology. French 
cultural heritage: conservation and inheritance as well as the role of France in global community. 
 
 
ศศภญ  ๑๖๑ ภาษาญี,ปุ่ นเบืHองต้น ๑      ๓ (๒-๒-๕) 
LAJP  161 Elementary Japanese 1    

การเรยีนรูต้วัอกัษรฮริางานะและคาตาคานะ ศกึษาไวยากรณ์ โครงสรา้งภาษาญี�ปุ่นขั XนพืXนฐาน โดยเน้นทกัษะ
การฟัง พดู อ่าน และเขยีน ใหรู้จ้กัใชค้าํศพัทแ์ละรปูประโยคที�ใชใ้นชวีติประจาํวนั 

Practice in reading and writing Hirangana and Katakana characters; elementary Japanese 
grammatical structures in listening, speaking, reading and writing; Japanese vocabulary and syntactic 
structures used in daily life. 
 
 
ศศภญ  ๑๖๒ ภาษาญี,ปุ่ นเบืHองต้น ๒       ๓ (๒-๒-๕) 
LAJP 162 Elementary Japanese 2    

การฟัง พดู อ่าน และเขยีนคาํศพัทท์ี�มากขึXน ไวยากรณ์ และโครงสรา้งภาษาญี�ปุ่นที�ซบัซอ้นมากขึXน คาํ
ลกัษณะนาม คาํวเิศษณ์ คาํสนัธาน การกระจายคาํกรยิา รปูประโยคธรรมดาและรปูประโยคอื�น ๆ 

Practice in listening, speaking, reading and writing more Japanese characters; more complex 
Japanese structures and grammar; quantifiers of nouns; adverbs; conjunctions; conjugation of verbs; and 
simple sentences and some other types of sentences. 
 
ศศภญ ๑๖๓ ภาษาญี,ปุ่ นเบืHองต้น ๓      ๓ (๒-๒-๕) 
LAJP 162 Elementary Japanese 3   

ไวยากรณ์ภาษาญี�ปุ่นระดบัเบืXองตน้ที�มเีนืXอหาต่อเนื�องจากวชิาภาษาญี�ปุ่นเบืXองตน้ ๒ โดยเน้นรปูประโยค
เงื�อนไข รปูประโยคแสดงความตั Xงใจ รปูประโยคใหค้าํแนะนํา สว่นขยายคาํนาม การออกคาํสั �ง การถ่ายทอดคาํพดูที�ได้
ฟังมา ตวัอกัษรคนัจเิบืXองตน้ประมาณ ๑๐๐ คาํ การอ่านและเขยีนบทความสั Xนๆ ที�มกีารปรบัแต่งภาษาใหเ้ขา้ใจไดง้่าย
ขึXนในหวัขอ้ที�เกี�ยวขอ้งกบัตนเองและสิ�งใกลต้วั การพดูแสดงความคดิเหน็ในรปูประโยคอย่างง่าย 

A look at some of the topics introduced in elementary Japanese II, focusing on more complex 
sentence structures (i.e., conditional sentences, nominalization, order, and relayed messages), reading 
practice, writing short passages on topics that students are interested in, giving opinions, and reading and 
writing of 100 basic Kanji characters. 
 

จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
 
ศศภญ ๑๖๔ ภาษาญี,ปุ่ นเบืHองต้น ๔       ๓ (๒-๒-๕) 
LAJP     164   Elementary Japanese 4    

ไวยากรณ์ภาษาญี�ปุ่นระดบัเบืXองตน้ที�มเีนืXอหาต่อเนื�องจากวชิาภาษาญี�ปุ่นเบืXองตน้ ๓ โดยเน้นรปูประโยค
เงื�อนไขอื�นๆ การคาดคะเนจากขอ้มลู การอา้งถงึขอ้มลูที�ไดร้บัมา รปูประโยคถูกกระทาํ รปูประโยคขอรอ้ง ขออนุญาต



๑๐๔ 

 

อย่างสภุาพ การเปลี�ยนคาํกรยิาเป็นคาํนาม การใชค้าํกรยิาผสม การใชค้าํสภุาพ คาํยกย่อง และคาํถ่อมตนใน
ภาษาญี�ปุ่น  ตวัอกัษรคนัจเิบืXองตน้เพิ�มเตมิประมาณ ๑๐๐ ตวั การพดูแสดงความคดิเหน็ในรปูประโยคที�ยากขึXน 

A continuation of Japanese III, focusing on conditional sentences, prediction, implications, passive 
voice, requests, permission, polite forms of certain verbs, compound verbs, reading and writing of another 
100 basic Kanji characters, and giving opinions using more complex Japanese grammar. 
 
ศศภญ ๑๖๕ ญี,ปุ่ นศ ึกษา       ๓ (๓-๐-๖) 
LAJP 165       Japanese Studies   

ประวตัศิาสตรญ์ี�ปุ่นโดยสงัเขป ลกัษณะภูมปิระเทศ ภมูอิากาศ วฒันธรรม และวถิชีวีติของชาวญี�ปุ่นที�เกี�ยวกบั
ศาสนา วรรณกรรม ระบบสงัคม และอาหาร เป็นตน้ ความสมัพนัธร์ะหว่างญี�ปุ่นกบัประเทศเพื�อนบา้นโดยเฉพาะกบั
ไทย  

An introduction course to Japanese Studies dealing with a brief history of Japan, its geography and 
climate, Japanese customs and culture, society, education, literature, and Japan’s relationships with 
neighbouring countries, particularly Thailand. 
 
ศศภญ ๑๖๖ ภาษาญี,ปุ่ นเพื,อการสื,อสาร     ๓ (๒-๒-๕) 
LAJP 166 Japanese  for Communication     

การสื�อสารภาษาญี�ปุ่นอย่างเป็นธรรมชาต ิ การฟังและพดูภาษาญี�ปุ่นในชวีติประจาํวนั คาํศพัทแ์ละสาํนวน 
โครงสรา้งพืXนฐานทางไวยากรณ์  

Communication in Japanese; everyday listening and speaking; words and expressions; basic 
grammatical structures. 
 
ศศภจ ๑๗๑ ภาษาจีน ๑       ๓ (๒-๒-๕) 
LACH 171 Chinese 1    

การออกเสยีงพยญัชนะ สระ และวรรณยุกตข์องภาษาจนี การใชส้ทัอกัษรที�ใชก้าํกบัเสยีงภาษาจนีกลาง 

（汉语拼音） ทกัษะการฟัง พดู อ่าน และเขยีนภาษาจนีในวงศพัทพ์ืXนฐานที�ใชใ้นชวีติประจาํวนั ประมาณ 
๓๐๐ คาํ 

Pronunciation of standard Chinese consonants, vowels and tones; Mandarin Chinese phonetics 
Pinyin Romanization; Chinese listening, speaking, reading and writing skills used in the context of daily life 
including 300 Chinese words. 
 
 

จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
 
ศศภจ ๑๗๒ ภาษาจีน ๒       ๓ (๒-๒-๕) 
LACH 172 Chinese 2   

ทกัษะการสื�อสารภาษาจนีตามสถานการณ์ในชวีติประจาํวนั และศกึษาไวยากรณ์พืXนฐานภาษาจนีโดยเน้น
ทกัษะการฟัง พดู อ่านและเขยีน รวมทั Xงเรยีนรูค้าํศพัทเ์พิ�มเตมิจาํนวน ๓๕๐ คาํ  



๑๐๕ 

 

Chinese communicative skills used in the context of daily life; elementary Chinese grammatical 
structures in listening, speaking, reading and writing; 350 Chinese vocabularies. 
 

 
ศศภจ ๑๗๓ ภาษาจีน ๓       ๓ (๒-๒-๕) 
LACH 173 Chinese 3    

ทกัษะการฟัง การสนทนาโตต้อบ การอ่านและการเขยีนภาษาจนีที�ใชใ้นชวีติประจาํวนัแบบงา่ยๆ โดยเน้นการ
ออกเสยีง สาํนวน และไวยากรณ์ที�ถูกตอ้ง  

Listening, conversation, reading, and writing skills used in the simple context of daily life. 
Emphasizing  correct pronunciation, idiom, and grammar. 
 
 
ศศภจ ๒๐๙ การเขียนภาษาจีนด้วยพู่กนัจีน     ๒ (๑-๒-๓) 
LACH 209 Chinese  Calligraphy     

ประวตัยิ่อของการเขยีนพู่กนัจนี หลกัและวธิกีารเขยีนอกัษรจนีดว้ยพู่กนัจนี ความรูพ้ืXนฐานเกี�ยวกบัอกัษรจนี
ตวับรรจง หลกัการใชแ้ละวธิใีนการเขยีนอกัษร รวมทั Xงทกัษะการเขยีนที�สง่ผลใหอ้กัษรจนีมทีั Xงความงามและศลิปะ การ
เขยีนจุดซา้ยและจุดขวา การเขยีนเสน้ขนาน เสน้ตั Xง เสน้ขวาง เสน้ลากซา้ย เสน้ลากขวา เสน้งอ ฝึกฝนการเขยีน การ
จดัวางเสน้ต่างๆ 

Brief history of Chinese calligraphy, principles and ways of writing Chinese characters using a 
Chinese brush; basic knowledge about the neat Chinese characters (楷体); principles and processes in 
writing Chinese characters with the beauty and art of writing skills.  Write the left and right points; writing a 
parallel; a vertical line, a horizontal line, a line to the left, a line to the right, and a curve; and practice in 
arranging those lines. 
 
ศศภจ ๒๑๒ จีนศึกษา       ๓ (๓-๐-๖) 
LACH 212 Chinese Studies   

ประวตัศิาสตรแ์ละภูมศิาสตรจ์นีโดยสงัเขป สภาพสงัคม เศรษฐกจิ การเมอืงการปกครองของจนีในปัจจบุนั 
ประเพณี ความเชื�อ และสิ�งประดษิฐข์องจนี การวเิคราะหแ์นวคดิหลกัในปรชัญาของขงจื£อและเล่าจื£อที�สง่ผลต่อการ
ดาํเนินชวีติของชาวจนี รวมทั Xงวรรณคดทีี�มชีื�อเสยีงของจนี 

Brief Chinese history and geography. Chinese present society, economy, politics, and ruling Chinese 
traditions, beliefs, and inventions. An analysis of the major thoughts in philosophy of Kongzi and Laozi that 
affect Chinese people’s living. Chinese famous literatures. 
 
 

จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
 
ศศภย ๑๙๑ ภาษาเยอรมนัข ั HนพืHนฐาน ๑     ๓ (๒-๒-๕) 
LAGM 191 Elementary German 1   



๑๐๖ 

 

ไวยากรณ์และโครงสรา้งภาษาเยอรมนัขั XนพืXนฐาน โดยเน้นทกัษะการฟัง การพดู การอ่านและการเขยีน 
เพื�อใหส้ามารถนําไปใชก้บัสถานการณ์ต่างๆในชวีติประจาํวนัได ้    

Basic German grammar and structures stressing the four major communicative skills of listening, 
reading, speaking, and writing to enable the students to cope with a variety of daily situations. 
 
 
ศศภย ๑๙๒ ภาษาเยอรมนัข ั HนพืHนฐาน ๒ ๓ (๒-๒-๕) 
LAGM 192 German 2   

ไวยากรณ์และโครงสรา้งภาษาเยอรมนัในระดบัที�สงูขึXนต่อจากภาษาเยอรมนัขั XนพืXนฐาน f โดยเน้นทกัษะการ
ฟัง การพดู การอ่านและการเขยีน เพื�อใหส้ามารถนําไปใชก้บัสถานการณ์ต่างๆในชวีติประจาํวนัได ้

German grammar and structures of more advanced level than German I stressing the four major 
communicative skills of listening, reading, speaking, and writing to enable the students to cope with a variety 
of daily situations. 
 
 
 
  
 



 

๑๐๗ 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

แผนที�แสดงการกระจายความรบัผดิชอบต่อผลการเรยีนรูจ้ากหลกัสตูรสูร่ายวชิา 
และ 

แผนที�แสดงการกระจายความรบัผดิชอบต่อผลการเรยีนรูข้องหลกัสตูรต่อคา่นิยมองคก์ร 
มหาวทิยาลยัมหดิล  (Mahidol University Core Values) 



มคอ.๒ หลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

๑๐๘ 

 

แผนที,แสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนร ูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)Error! Not a valid link. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนที, แ สด งการกร ะจายค วาม ร ับผิดชอ บต่อ ผล การ เรียน ร ู้ขอ งหล ักสูต รต่อ ค่า นิ ยมอ งค ์กร  มหา วิทยาล ัยม หิดล  
(Mah ido l  Un i ver s i t y  Co r eVal ues ) 

ผลการเรียนร ู้ตามกรอบมาตรฐาน 
ตรงกบัค่านิยมมหาวิทยาลยัมหิดล 

M A H I D O L 
๑.   ด้านคณุธรรม จริยธรรม        



 

๑๐๙ 

 

ผลการเรียนร ู้ตามกรอบมาตรฐาน 
ตรงกบัค่านิยมมหาวิทยาลยัมหิดล 

M A H I D O L 
(๑) แสดงออกซึ�งพฤตกิรรมดา้นคุณธรรมจรยิธรรมที�สมาชกิที�มคีุณค่าของสงัคมพงึม ีอาท ิซื�อสตัย ์ รบัผดิชอบ 

ขยนัหมั �นเพยีร ตรงต่อเวลา มจีติอาสา เอืXอเฟืX อเผื�อแผ่ เคารพกฎกตกิาของสงัคม มจีรรยาบรรณวชิาการ
และจรรยาบรรณวชิาชพี 

� � � � � � � 

(๒) เหน็คุณค่าและเคารพวฒันธรรมและภูมปิัญญาของคนกลุ่มต่างๆ � � � � � � � 

(๓) จดัการประเดน็ทางจรยิธรรมที�เกี�ยวขอ้งกบัการใชอ้งคค์วามรูท้างดา้นภาษาไทยไดอ้ย่างเหมาะสม � � � � � � � 

๒. ด้านความร ู้        
(๑) มีความรู้ในศาสตร์ที�เป็นพืXนฐานทําให้เข้าใจตนเอง สงัคม ธรรมชาติแวดล้อม และความเป็นมนุษย์ที�

สมบรูณ์ 
� � � � � � � 

(๒) เขา้ใจธรรมชาติของการศกึษาในเชงิศลิปศาสตร ์มคีวามรูล้กึซึXงในศาสตรด์้านหลกัภาษาไทย ภาษาไทย
เพื�อการสื�อสาร ภาษาศาสตรภ์าษาไทย วรรณกรรมไทย คตชินวทิยา และรอบรูศ้าสตรอ์ื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง  

� � � � � � � 

(๓) มคีวามรู ้ความเขา้ใจความหลากหลายในสงัคมไทย � � � � � � � 

(๔) มคีวามสามารถในการตดิตามงานวจิยัและองคค์วามรูใ้หม่   � � � � � � � 

๓. ด้านทกัษะทางปัญญา        
(๑) มทีกัษะการจบัใจความ คดิวเิคราะห ์สงัเคราะห ์ตคีวาม คดิอย่างมเีหตุผลและมวีจิารณญาณ คดิอย่างเป็น

ระบบ คดิรเิริ�มสรา้งสรรค ์คดิแกป้ัญหา และคดิเชงิบรูณาการได ้ 
� � � � � � � 

(๒) สามารถประยุกตอ์งคค์วามรูใ้นอดตีและปัจจุบนั มาใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินชวีติ แกไ้ขปัญหา 
คน้ควา้วจิยั ตลอดจนพฒันาตนเอง ชุมชน และสงัคมได ้

� � � � � � � 

(๓) สามารถคน้หาขอ้เทจ็จรงิ ทาํความเขา้ใจและประเมนิขอ้มลู แนวคดิ และหลกัฐานจากแหล่งขอ้มลูที�

หลากหลาย และใชข้อ้มลูที�ไดใ้นการแกไ้ขปัญหาและงานอื�นๆ ดว้ยตนเอง 
� � � � � � � 

๔. ด้านทกัษะความสมัพนัธ ์ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ        
(๑) มมีนุษยสมัพนัธด์ ีสามารถปรบัตวัเขา้กบัผูอ้ื�นไดเ้ป็นอย่างด ีทาํงานร่วมกบัผูอ้ื�นไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและ � � � � � � � 



มคอ.๒ หลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

๑๑๐ 

 

ผลการเรียนร ู้ตามกรอบมาตรฐาน 
ตรงกบัค่านิยมมหาวิทยาลยัมหิดล 

M A H I D O L 
สรา้งสรรค ์ทั Xงในฐานะผูน้ําหรอืสมาชกิของกลุ่ม  

(๒) สามารถแสดงออกซึ�งภาวะผูน้ําในการรเิริ�มสิ�งใหม่ แกป้ัญหาในสถานการณ์ที�ไมช่ดัเจน มสีว่นร่วมในการ
ทาํงาน การวเิคราะหป์ัญหา และการแกป้ัญหาในกลุ่ม 

� � � � � � � 

(๓) มคีวามรบัผดิชอบในการทาํงานที�ไดร้บัมอบหมายไดอ้ย่างครบถว้น มคีวามรบัผดิชอบในการศกึษาคน้ควา้

ดว้ยตนเอง และใชท้กัษะการเรยีนรูต้ลอดชวีติ เพื�อศกึษาหาความรูแ้ละพฒันาตนเองอย่างต่อเนื�อง 
� � � � � � � 

๕. ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื,อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ        
(๑) รูห้ลกัการสื�อสาร สามารถสื�อสารไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพในทุกสถานการณ์ ทั Xงการสื�อสารในชวีติประจาํวนั

และการประกอบอาชพี สามารถเลอืกใชร้ปูแบบของการสื�อสารที�เหมาะสมสาํหรบักลุ่มบุคคลที�แตกต่างกนั
ได ้

� � � � � � � 

(๒) สามารถใชภ้าษาและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื�อการคน้ควา้วจิยั ตดิตามความกา้วหน้าทางวชิาการและการ
เปลี�ยนแปลงในดา้นต่างๆ เพื�อต่อยอดงานวจิยัเพื�อใหเ้กดิองคค์วามรูใ้หมแ่ละสนบัสนุนการสื�อสาร
ภาษาไทยไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

� � � � � � � 

(๓) สามารถเลอืกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติที�เกี�ยวขอ้งได้อย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าวจิยัและ

เสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหา 

� � � � � � � 

 
 





มคอ.๒ หลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

๑๒๒ 

 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 

การปรบัปรงุแก้ไข 
หลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 

หลกัสตูรปรบัปรงุ ฉบบัปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

๑๒๓ 

 

 

การปรบัปรงุแก้ไข 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

หลกัสูตรปรบัปรงุ ฉบบัปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

-------------------------------- 

 
๑. หลกัสูตรฉบบัดงักล ่าวนีHได ้รบัความเหน็ชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา   เมื�อวนัที�

............... ........................................................... 

๒. สภามหาวิทยาลยัมหิดลได้อนุมตัิการปรบัปรงุแก้ไขคร ั HงนีHแล ้ว  ในคราวประชมุ  ครั Xงที� ๔๗๒           
เมื�อวนัที� ๑๕  พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

๓. หลกัสูตรปรบัปรงุแก้ไขนีH เริ,มใช้กบันักศึกษา   ปีการศกึษา ๒๕๕๖ ตั Xงแต่ภาคการศกึษาที� ๑  ปีการศกึษา  
๒๕๕๖ เป็นตน้ไป 

๔. เหตผุลในการปรบัปรงุแก้ไข   

เพื�อปรบัปรุงหลกัสตูรใหม้เีนืXอหาที�เหมาะสม และทนัสมยั และมรีายวชิาบงัคบัเลอืกใหน้กัศกึษาไดม้ี

โอกาสเลอืกเรยีนตามความสนใจของนักศกึษามากขึXน และเพื�อเป็นการปรบัปรุงหลกัสตูรเพื�อใหเ้ป็นไปตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๒ (มคอ.) 
๕. สาระสาํคญัในการปรบัปรงุแก้ไข 

๑) หมวดวิชาศึกษาทั ,วไป หลกัสตูรฯ ได้เพิ�มรายวชิาต่างๆ ที�หลกัสูตรภาษาไทยเขยีนขึXนใหม่ในหมวดนีX

เพื�อใหน้กัศกึษามตีวัเลอืกเพิ�มมากขึXน 

๒) กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร ์มนุษยศาสตร  ์ไดเ้พิ�มรายวชิา ๒ รายวชิาเพื�อใหน้กัศกึษามตีวัเลอืกมากยิ�งขึXน 

๓) หมวดวิชาเฉพาะ ในกลุ่มวชิาบงัคบัของคณะศลิปศาสตรม์กีารปรบัปรุงรายวชิาในชดัเจนมากยิ�งขึXน 

๔) ในกลุ่มวิชาเอก ไดม้กีารปรบัปรุงรายวชิาบงัคบัใหม่เพื�อเป็นการปูพืXนฐานใหแ้ก่นักศกึษาอย่างมรีะบบ ใน

สว่นของรายวชิาบงัคบัเลอืกไดส้รา้งรายวชิาใหม่ที�หลากหลายและสอดคลอ้งกบัความต้องการของนกัศกึษามากยิ�งขึXน 

นักศึกษาสามารถเลอืกเรยีนในรายวชิาที�อยู่ในแขนงวชิาย่อยในสาขาภาษาไทยที�นักศึกษาสนใจ ได้แก่ แขนงวิชา

ภาษาไทย ภาษาศาสตร ์ภาษาเพื�อการสื�อสาร วรรณกรรม และคตชินวทิยา 

 

 

 

 

 

 
        ๖.  เปรียบเทียบโครงสรา้งหลกัสูตรเดิมกบัหลกัสูตรปรบัปรงุ ดงันีH 



มคอ.๒ หลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

๑๒๔ 

 

 

หมวดวิชา 

เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร
ระดบัปริญญาตรี  

พ.ศ. ๒๕๔๘ 
(กระทรวงศึกษาธิการ) 

 

หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ 

สาขาวชิาภาษาไทย 

  โครงสรา้งเดิม โครงสรา้งใหม ่

 หมวดวชิาศกึษาทั �วไป ไม่น้อยกว่า  ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

 หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๘๔ ๑๐๑ ๑๐๓ 

 หมวดวชิาเลอืกเสร ี ไม่น้อยกว่า  ๖ ๖ ๖ 

จาํนวนหน่วยกติรวมตลอด
หลกัสตูร 

 
๑๓๗ ๑๓๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๒๕ 

 

ตารางที, ๑ เปรียบเทียบการปรบัปรงุหลกัสูตร 
 

หลกัสูตรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๑ หลกัสูตรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
การเปลี,ยนแปลง 

รหสัวิชา  หน่วยกิต รหสัวิชา  หน่วยกิต 
  หมวดศึกษาทั ,วไป     หมวดศึกษาทั ,วไป    
  กลุ่มวิชาแกน (มนุษยศาสตร ์ 

สงัคมศาสตร)์  
    กลุ่มวิชาแกน (มนุษยศาสตร ์ 

สงัคมศาสตร)์ 
   

มมศท ๑๐๑ การศกึษาทั �วไปเพื�อการพฒันามนุษย ์                  ๒   (๑-๒-๓) มมศท ๑๐๑ การศกึษาทั �วไปเพื�อการพฒันามนุษย ์                 ๒   (๑-๒-๓) ไม่เปลี�ยนแปลง 
MUGE 101 General Education for Human 

Development 
  MUGE 101 General Education for Human 

Development 
   

มมศท ๑๐๒ สงัคมศกึษาเพื�อการพฒันามนุษย ์                                       ๓   (๒-๒-๕) มมศท ๑๐๒ สงัคมศกึษาเพื�อการพฒันามนุษย ์                                      ๓   (๒-๒-๕) ไม่เปลี�ยนแปลง 
MUGE 102 Social Studies for Human Development   MUGE 102 Social Studies for Human 

Development 
   

มมศท ๑๐๓ ศลิปะวทิยาการเพื�อการพฒันามนุษย ์                   ๒   (๑-๒-๓) มมศท ๑๐๓ ศลิปะวทิยาการเพื�อการพฒันามนุษย ์                  ๒   (๑-๒-๓) ไม่เปลี�ยนแปลง 
MUGE 103 Arts and Sciences for Human 

Development 
  MUGE 103 Arts and Sciences for Human 

Development 
   

  กลุ่มวิชาภาษา     กลุ่มวิชาภาษา    
ศศภท ๑๐๐ ศลิปะการใชภ้าษาไทยเพื�อการสื�อสาร ๓ (๒-๒-๕) ศศภท ๑๐๐ ศลิปะการใชภ้าษาไทยเพื�อการสื�อสาร ๓ (๒-๒-๕) ไม่เปลี�ยนแปลง 
LATH 100 Art  of  Using Thai  Language in 

Communication 
  LATH 100 Art  of  Using Thai  Language in 

Communication 
   

ศศภอ ๑๐๓ ภาษาองักฤษระดบั ๑   ๓ (๒-๒-๕) ศศภอ ๑๐๓ ภาษาองักฤษระดบั ๑   ๓ (๒-๒-๕) ไม่เปลี�ยนแปลง 
LAEN 103 English Level 1   LAEN 103 English Level 1    
ศศภอ ๑๐๔ ภาษาองักฤษระดบั ๒ ๓ (๒-๒-๕) ศศภอ ๑๐๔ ภาษาองักฤษระดบั ๒ ๓ (๒-๒-๕) ไม่เปลี�ยนแปลง 
LAEN 104 English Level 2   LAEN 104 English Level 2    



มคอ.๒ หลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

๑๒๖ 

 

หลกัสูตรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๑ หลกัสูตรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
การเปลี,ยนแปลง 

รหสัวิชา  หน่วยกิต รหสัวิชา  หน่วยกิต 
ศศภอ ๑๐๕ ภาษาองักฤษระดบั ๓ ๓ (๒-๒-๕) ศศภอ ๑๐๕ ภาษาองักฤษระดบั ๓ ๓ (๒-๒-๕) ไม่เปลี�ยนแปลง 
LAEN 105 English Level 3   LAEN 105 English Level 3    
ศศภอ ๑๐๖ ภาษาองักฤษระดบั ๔ ๓ (๒-๒-๕) ศศภอ ๑๐๖ ภาษาองักฤษระดบั ๔ ๓ (๒-๒-๕) ไม่เปลี�ยนแปลง 
LAEN 106 English Level 4   LAEN 106 English Level 4    
ศศภอ ๑๐๗ ภาษาองักฤษระดบั ๕ ๓ (๒-๒-๕)      ยกเลกิรายวชิา 
LAEN 107 English Level 5         
ศศภอ ๑๐๘ ภาษาองักฤษระดบั ๖ ๓ (๒-๒-๕)      ยกเลกิรายวชิา 
LAEN 108 English Level ๗         
  กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร ์มนุษยศาสตร ์     กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร ์มนุษยศาสตร  ์    
ศศพฐ ๑๑๑ มนุษยก์บัความชื�นชมศลิปะ ๓ (๓-๐-๖)      ยา้ยไปอยูห่มวด

วชิาเลอืกเสร ี
LAFE 111 Man and Arts Appreciation         
     ศศพฐ ๑๔๓ การจดัการปัญหาและขอ้ขดัแยง้ ๓ (๓-๐-๖) ย้ าย ม าจ าก วิช า

เลอืกเสร ี
     LAFE 143 Problems and Conflict Management    
     ศศพฐ ๑๔๗ จติวทิยาเพื�อพฒันาคุณภาพชวีติ ๓ (๓-๐-๖) ย้ าย ม าจ าก วิช า

เลอืกเสร ี
     LAFE 147 Psychology for Quality of Life    
ศศพฐ ๑๕๔ ศลิปะกบัชวีติไทย ๓ (๓-๐-๖) ศศพฐ ๑๕๔ ศลิปะกบัชวีติไทย ๓ (๓-๐-๖) ไม่เปลี�ยนแปลง 
LAFE 154 Arts and Thai Life   LAFE 154 Arts and Thai Life    
 

 



 

๑๒๗ 

 

หลกัสูตรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๑ หลกัสูตรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
การเปลี,ยนแปลง 

รหสัวิชา  หน่วยกิต รหสัวิชา  หน่วยกิต 
ศศภท ๑๕๒ ภาษากบัสงัคมและวฒันธรรมในประเทศไทย ๒ (๒-๐-๔)      ยกเลกิรายวชิา 
LATH 152 Language and Society and Culture in 

Thailand 
        

กจสว ๑๐๑ การบรหิารและการจดัการทั �วไป ๓ (๓-๐-๖)      ยกเลกิรายวชิา 
MGID 101 Administration and General 

Management 
     

 
   

     กญศท ๒๖๐ การบรหิารและการจดัการองคก์าร ๓ (๓-๐-๖) รายวชิาใหม่ 
     KAGE 260 Administration and Organization 

Management 
   

     ดศสว ๑๐๑ ดนตรวีจิกัษ์ ๒ (๒-๐-๔) รายวชิาใหม่ 
     MSID 101 Music Appreciation    
ดศดน ๑๐๕ ดนตรใีนชวีติมนุษย ์ ๒ (๒-๐-๔)      ยกเลกิรายวชิา 
MSMS 105 Music in Human Life         
ดศดน ๑๐๗ ภาพยนตรว์จิกัษ์ ๒ (๒-๐-๔) ดศดน ๑๐๗ ภาพยนตรว์จิกัษ์ ๒ (๒-๐-๔) ไม่เปลี�ยนแปลง 
MSMS 107 Film Appreciation   MSMS 107 Film Appreciation    
สวศท ๑๐๓ เศรษฐศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั ๒ (๒-๐-๔) สวศท ๑๐๓ เศรษฐศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั ๒ (๒-๐-๔) ไม่เปลี�ยนแปลง 
ENGE 103 Economics in Everyday Life   ENGE 103 Economics in Everyday Life    
     สมสค ๑๐๕ เศรษฐกจิการเมอืงไทยและสงัคมโลก ๒ (๒-๐-๔) รายวชิาใหม่ 
       Thai Economy and Politics and Global 

Society 
   

 

 



มคอ.๒ หลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

๑๒๘ 

 

หลกัสูตรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๑ หลกัสูตรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
การเปลี,ยนแปลง 

รหสัวิชา  หน่วยกิต รหสัวิชา  หน่วยกิต 
สมสค ๑๐๙ บรูณาการกฎหมายและการเมอืงการ

ปกครองไทย 
๒ (๒-๐-๔) สมสค ๑๐๙ บรูณาการกฎหมายและการเมอืงการ

ปกครองไทย 
๒ (๒-๐-๔) ไม่เปลี�ยนแปลง 

SHSS 109 Integration of Thai Politics and Law   SHSS 109 Integration of Thai Politics and Law    
สสมน ๑๐๑ ปรชัญาขั Xนแนะนํา ๒ (๒-๐-๔)   

 

  ย ก เลิก  เพ ราะมี
ร า ย วิ ช า  ศ ศ บ ศ 
๑๑๑ ปรัชญาและ
มนุษย์ ในรายวิชา
บั งคั บ ข อ งค ณ ะ
ศลิปศาสตรแ์ลว้ 

SHHU 101 Introduction to Philosophy         
สมสค ๑๔๐ จติวทิยาทั �วไป ๒ (๒-๐-๔) สมสค ๑๔๐ จติวทิยาทั �วไป ๒ (๒-๐-๔) ไม่เปลี�ยนแปลง 
SHSS 140 General Psychology   SHSS 140 General Psychology    
  หมวดศึกษาทั ,วไป     หมวดศึกษาทั ,วไป    
  (สาํหรบันักศึกษาในคณะ/ภาควิชาอื,น

ของสถาบนั) 
    (สาํหรบันักศึกษาในคณะ/ภาควิชาอื,น

ของสถาบนั) 
   

    กล ุ่มวิชาภาษา      กล ุ่มวิชาภาษา    
     ศศภท ๑๒๐ ภาษาไทย ๑ (สาํหรบัชาวต่างชาต)ิ ๓ (๒-๒-๕) รายวชิาใหม่ 
     LATH 120 Thai Level 1    
     ศศภท ๑๒๑ ภาษาไทย ๒ (สาํหรบัชาวต่างชาต)ิ ๓ (๒-๒-๕) รายวชิาใหม่ 
     LATH 121 Thai Level 2    
     ศศภท ๑๒๒ ภาษาไทย ๓ (สาํหรบัชาวต่างชาต)ิ ๓ (๒-๒-๕) รายวชิาใหม่ 
     LATH 122 Thai Level 3    



 

๑๒๙ 

 

หลกัสูตรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๑ หลกัสูตรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
การเปลี,ยนแปลง 

รหสัวิชา  หน่วยกิต รหสัวิชา  หน่วยกิต 
  กล ุ่มวิชากล ุ่มวิชาสงัคมศาสตร ์

มนุษยศาสตร ์
    กล ุ่มวิชากล ุ่มวิชาสงัคมศาสตร ์

มนุษยศาสตร ์
   

     ศศภท ๑๐๑ ภาษาและวฒันธรรมเอเชยีตะวนัออกเฉียง
ใตท้ี�สมัพนัธก์บัไทย 

๓ (๓-๐-๖)    รายวชิาใหม่ 

     LATH 101 SEA Languages and Cultures in 
Relation to Thai 

   

     ศศภท ๑๐๒ การพดูและการฟังอย่างมวีจิารณญาณ ๒ (๑-๒-๓)    รายวชิาใหม่ 
     LATH 102 Speaking and Critical Listening    
     ศศภท ๑๐๓ พุทธมณฑลศกึษา ๒ (๒-๐-๔) รายวชิาใหม่ 
     LATH 103 Phutthamonthon Studies    
     ศศภท ๔๔๔ คตชินกบัอนิเทอรเ์น็ต ๓ (๓-๐-๖) รายวชิาใหม่ 
     LATH 444 Folklore and Internet    
  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์     กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์    
สวศท ๑๐๐ โลกและธรรมชาต ิ ๓ (๓-๐-๖) สวศท ๑๐๐ โลกและธรรมชาต ิ ๓ (๓-๐-๖) ไม่เปลี�ยนแปลง 
ENGE 100 The Earth and Nature   ENGE 100 The Earth and Nature    
วทคร ๑๐๑ วทิยาศาสตรเ์ชงิบรูณาการ ๓ (๓-๐-๖) วทคร ๑๐๑ วทิยาศาสตรเ์ชงิบรูณาการ ๓ (๓-๐-๖) ไม่เปลี�ยนแปลง 
SCID 101 Integrated Science   SCID 101 Integrated Science    
สวศท ๑๐๔ ภยนัตรายและความปลอดภยัใน

ชวีติประจาํวนั 
๓ (๓-๐-๖) สวศท ๑๐๔ ภยนัตรายและความปลอดภยัใน

ชวีติประจาํวนั 
๓ (๓-๐-๖) ไม่เปลี�ยนแปลง 

ENGE 104 Danger and Safety in Daily Life   ENGE 104 Danger and Safety in Daily Life    
สวศท ๑๐๕ บรูณาการสขุภาพและสิ�งแวดลอ้ม ๓ (๓-๐-๖) สวศท ๑๐๕ บรูณาการสขุภาพและสิ�งแวดลอ้ม ๓ (๓-๐-๖) ไม่เปลี�ยนแปลง 
ENGE 105 Integrating Health and Environment   ENGE 105 Integrating Health and Environment    



มคอ.๒ หลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

๑๓๐ 

 

หลกัสูตรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๑ หลกัสูตรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
การเปลี,ยนแปลง 

รหสัวิชา  หน่วยกิต รหสัวิชา  หน่วยกิต 
วทคณ ๑๗๐ คณิตศาสตรแ์ละสถติศิาสตรพ์ืXนฐาน

ประยุกต ์
๒ (๒-๐-๔) วทคณ ๑๗๐ คณิตศาสตรแ์ละสถติศิาสตรพ์ืXนฐาน

ประยุกต ์
๒ (๒-๐-๔) ไม่เปลี�ยนแปลง 

SCMA 170 Applicable Basic Mathematics and 
Statistics 

  SCMA 170 Applicable Basic Mathematics and 
Statistics 
 

   

  กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ     กล ุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ    
วกศท  ๑๐๑ แอโรบกิเพื�อสขุภาพ ๑ (๐-๒-๑) วกศท  ๑๐๑ แอโรบกิเพื�อสขุภาพ ๑ (๐-๒-๑) ไม่เปลี�ยนแปลง 
SPGE  101 Aerobics for Health   SPGE  101 Aerobics for Health    
วกศท  ๑๐๒ โยคะเพื�อสขุภาพ ๑ (๐-๒-๑) วกศท  ๑๐๒ โยคะเพื�อสขุภาพ ๑ (๐-๒-๑) ไม่เปลี�ยนแปลง 
SPGE  102 Yoga for Health   SPGE  102 Yoga for Health    
วกศท  ๑๐๓ เสรมิสรา้งสมรรถภาพทางกาย ๑ (๐-๒-๑) วกศท  ๑๐๓ เสรมิสรา้งสมรรถภาพทางกาย ๑ (๐-๒-๑) ไม่เปลี�ยนแปลง 
SPGE  103 Body Conditioning   SPGE  103 Body Conditioning    
วกศท  ๑๐๔ เทนนิส ๑ (๐-๒-๑) วกศท  ๑๐๔ เทนนิส ๑ (๐-๒-๑) ไม่เปลี�ยนแปลง 
SPGE  104 Lawn Tennis   SPGE  104 Lawn Tennis    
วกศท  ๑๐๕ ฟุตบอล ๑ (๐-๒-๑) วกศท  ๑๐๕ ฟุตบอล ๑ (๐-๒-๑) ไม่เปลี�ยนแปลง 
SPGE  105 Soccer   SPGE  105 Soccer    
วกศท  ๑๐๙ ว่ายนํXา ๑ (๐-๒-๑) วกศท  ๑๐๙ ว่ายนํXา ๑ (๐-๒-๑) ไม่เปลี�ยนแปลง 
SPGE  109 Swimming   SPGE  109 Swimming    
วกศท  ๑๑๐ บาสเกตบอล ๑ (๐-๒-๑) วกศท  ๑๑๐ บาสเกตบอล ๑ (๐-๒-๑) ไม่เปลี�ยนแปลง 
SPGE  110 Basketball   SPGE  110 Basketball    
วกศท  ๑๑๑ วอลเลยบ์อล ๑ (๐-๒-๑) วกศท  ๑๑๑ วอลเลยบ์อล ๑ (๐-๒-๑) ไม่เปลี�ยนแปลง 
SPGE  111 Volleyball   SPGE  111 Volleyball    



 

๑๓๑ 

 

หลกัสูตรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๑ หลกัสูตรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
การเปลี,ยนแปลง 

รหสัวิชา  หน่วยกิต รหสัวิชา  หน่วยกิต 
วกศท  ๑๑๒ ลลีาศ ๑ (๐-๒-๑) วกศท  ๑๑๒ ลลีาศ ๑ (๐-๒-๑) ไม่เปลี�ยนแปลง 
SPGE  112 Social Dance   SPGE  112 Social Dance    
วกศท  ๑๑๓ เทเบลิเทนนิส ๑ (๐-๒-๑) วกศท  ๑๑๓ เทเบลิเทนนิส ๑ (๐-๒-๑) ไม่เปลี�ยนแปลง 
SPGE  113 Table Tennis   SPGE  113 Table Tennis    
วกศท  ๑๑๔ แบดมนิตนั ๑ (๐-๒-๑) วกศท  ๑๑๔ แบดมนิตนั ๑ (๐-๒-๑) ไม่เปลี�ยนแปลง 
SPGE  114 Badminton   SPGE  114 Badminton    
วกศท ๑๑๙ สขุภาพเพื�อชวีติ ๒ (๒-๐-๔) วกศท ๑๑๙ สขุภาพเพื�อชวีติ ๒ (๒-๐-๔) ไม่เปลี�ยนแปลง 
SPGE 119 Health for Life   SPGE 119 Health for Life    
  หมวดวิชาเฉพาะ     หมวดวิชาเฉพาะ    
  -กล ุ่มวิชาบงัคบัเฉพาะคณะศิลปศาสตร ์     -กล ุ่มวิชาบงัคบัเฉพาะคณะศิลปศาสตร ์    
ศศบศ ๑๐๑ พฒันาการอารยธรรม ๓ (๓-๐-๖) 

ศศบศ 
 

๑๐๐ 
 

มนุษยก์บัอารยธรรม 
 

๓ (๓-๐-๖) 

ยกเลกิรายวชิา 
ศศบศ ๑๐๑ และ 
๑๐๕ ปรบัปรุงเป็น
รายวชิาใหม ่

LASR 101 Development of Civilization   

ศศบศ ๑๐๕ มนุษยก์บัวฒันธรรม ๓ (๓-๐-๖) 
LASR 100 Man and Civilization    

LASR 105 Man and Art   
ศศบศ ๑๐๒ ประวตัศิาสตรโ์ลก ๑: ประวตัศิาสตรต์ะวนัตก ๓ (๓-๐-๖) 

ศศบศ 
 

๑๐๗ 
 

ประวตัศิาสตรโ์ลก 
 

๓ 
 

(๓-๐-๖) 
 

ยกเลกิรายวชิา 
ศศบศ ๑๐๒ และ 
๑๐๓ และปรบัปรุง
เป็นรายวชิาใหม ่

LASR 102 World History 1: Western History   

ศศบศ ๑๐๓ ประวตัศิาสตรโ์ลก ๒: ประวตัศิาสตรเ์อเชยี ๓ (๓-๐-๖) 
LASR 107 History of the World    

LASR 103 World History 2: Asian History   



มคอ.๒ หลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

๑๓๒ 

 

หลกัสูตรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๑ หลกัสูตรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
การเปลี,ยนแปลง 

รหสัวิชา  หน่วยกิต รหสัวิชา  หน่วยกิต 
ศศบศ ๑๐๖ การศกึษาสงัคมโลก:สงัคม การเมอืง 

เศรษฐกจิ และสื�อต่าง ๆ 
๓ (๓-๐-๖) ศศบศ 

 
๑๐๖ 
 

การศกึษาสงัคมโลก:สงัคม การเมอืง 
เศรษฐกจิ และสื�อต่าง ๆ 

๓ (๓-๐-๖) ไม่เปลี�ยนแปลง 

LASR 106 Global Studies: Society, Politics, 
Economics and Media 

  LASR 106 Global Studies: Society, Politics, 
Economics and Media 

   

ศศบศ ๑๐๔ ประวตัศิาสตรไ์ทย ๓ (๓-๐-๖) ศศบศ ๑๐๔ ประวตัศิาสตรไ์ทย ๓ (๓-๐-๖) ไม่เปลี�ยนแปลง 
LASR 104 History of Thailand    LASR 104 History of Thailand     
     ศศบศ ๑๐๘ มนุษยก์บัศลิปะ ๓ (๓-๐-๖) ปรบัปรุงเป็น

รายวชิาใหม่ จาก 
ศศบศ ๑๐๕ 

     LASR 108 Man and Art    
     ศศบศ ๑๐๙ ปรทิรรศน์ภาษา ๓ (๓-๐-๖) รายวชิาใหม ่
     LASR 109 Perspectives on Language    
     ศศบศ ๑๑๐ ปรทิรรศน์วรรณคด ี ๓ (๓-๐-๖) รายวชิาใหม ่
     LASR 110 Perspectives on Literature    
     ศศบศ ๑๑๑ ปรชัญาและมนุษย ์ ๓ (๓-๐-๖) รายวชิาใหม ่
     LASR 111 Phliosophy and Man    
  -กล ุ่มวิชาเอก     -กล ุ่มวิชาเอก    
    รายวิชาบงัคบั       รายวิชาบงัคบั    
ศศภท ๑๑๑ ภาษากบัความคดิ ๒ (๑-๒-๓) ศศภท ๒๒๑ ภาษากบัความคดิ ๒ (๑-๒-๓) เปลี�ยนรหสัวชิา 
LATH 111 Language and Thought   LATH 221 Language and Thought    
 

 



 

๑๓๓ 

 

หลกัสูตรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๑ หลกัสูตรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
การเปลี,ยนแปลง 

รหสัวิชา  หน่วยกิต รหสัวิชา  หน่วยกิต 
ศศภท ๑๑๒ หลกัและศลิปะการฟังและการอ่าน ๒ (๑-๒-๓) ศศภท ๒๒๒ หลกัและศลิปะการฟังและการอ่าน ๒ (๑-๒-๓) เปลี�ยนรหสัวชิา 
LATH 112 Principles and Arts of Listening and 

Reading  
  LATH 222 Principles and Arts of Listening and 

Reading  
   

ศศภท ๑๑๓ หลกัและศลิปะการเขยีน ๒ (๑-๒-๓) ศศภท ๒๒๓ หลกัและศลิปะการเขยีน ๒ (๑-๒-๓) เปลี�ยนรหสัวชิา 
LATH 113 Principles and Art  of Writing   LATH 223 Principles and Art of Writing 

 
   

ศศภท ๒๑๒ หลกัและศลิปะการพดู ๒ (๑-๒-๓) ศศภท ๒๒๔ หลกัและศลิปะการพดู ๒ (๑-๒-๓) เปลี�ยนรหสัวชิา 
 

LATH 212 Principles and Art of Speaking   LATH 224 Principles and Art of Speaking    
ศศภท ๒๑๓ ภาษาศาสตรภ์าษาไทย ๓ (๓-๐-๖) ศศภท ๒๒๘ หลกัการศกึษาภาษาและภาษาศาสตร ์ ๓ (๓-๐-๖) ปรบัรายวชิาใหม่ 

โดยปรบัปรุงจาก
รายวชิา ศศภท 
๒๑๓ ใหม้เีนืXอหา
ชดัเจนและ
ครอบคลุมสิ�งที�สอน
มากขึXน 

LATH 213 Thai Linguistics   LATH 228 Principles of the Studies of  
Language and Linguistics 

   

ศศภท ๑๑๔ ลกัษณะภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖) ศศภท ๒๒๕ ลกัษณะภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖) เปลี�ยนรหสัวชิา 
LATH 114 Characteristics of the Thai Language   LATH 225 Characteristics of the Thai Language    
ศศภท ๒๑๗ คตชินวทิยา ๓ (๓-๐-๖) ศศภท ๒๒๖ คตชินวทิยา ๓ (๓-๐-๖) เปลี�ยนรหสัวชิา 
LATH 217 Folklore    LATH 226 Folklore     



มคอ.๒ หลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

๑๓๔ 

 

หลกัสูตรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๑ หลกัสูตรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
การเปลี,ยนแปลง 

รหสัวิชา  หน่วยกิต รหสัวิชา  หน่วยกิต 
ศศภท ๓๗๔ ภาษาสื�อสารมวลชน        (บงัคบัเลอืก)                 ๓ (๓-๐-๖) ศศภท ๒๒๗ ภาษาไทยในงานสื�อสารมวลชน ๓ (๒-๒-๕) เปลี�ยนรหสัวชิา 

และชื�อรายวชิา 
และยา้ยมาจาก
รายวชิา ศศภท 
๓๗๔ ซึ�งเดมิเป็น
รายวชิาบงัคบัเลอืก 

LATH 374 Language for Mass Media   LATH 227 Thai Language in Mass Media    

     ศศภท ๒๒๙ หลกัการศกึษาวรรณกรรมไทย  ๓ (๓-๐-๖) รายวชิาใหม ่

     LATH 229 Principles of the Studies of Thai 
Literary Works 

   

ศศภท ๒๑๑ ววิฒันาการวรรณคดไีทย ๓ (๓-๐-๖) ศศภท ๓๒๑ ววิฒันาการวรรณคดไีทย ๓ (๓-๐-๖) เปลี�ยนรหสัวชิา 
LATH 211 Evolution of Thai Literatures      LATH 321 Evolution of Thai Literature       
ศศภท ๒๑๔ การอ่านและเขยีนเชงิวชิาการ ๓ (๒-๒-๕) ศศภท ๓๒๒ การอ่านและเขยีนเชงิวชิาการ ๒ (๑-๒-๓) เปลี�ยนรหสัวชิา 

และหน่วยกติ 
LATH 214 Academic Reading and Writing   LATH 322 Academic Reading and Writing    
ศศภท ๒๑๕ วรรณคดเีอกของไทย ๓ (๓-๐-๖)      ยกเลกิวชิา  
LATH 215 Masterpieces of Thai Literatre         
ศศภท ๒๑๖ อทิธพิลภาษาต่างประเทศในภาษาไทย                     ๓ (๓-๐-๖)  

  
  ปรบัไปอยู่ในหมวด

รายวชิาบงัคบัเลอืก 
LATH 216 The Influence  of Foreign Languages on 

Thai Language 
   

  
   

 



 

๑๓๕ 

 

หลกัสูตรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๑ หลกัสูตรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
การเปลี,ยนแปลง 

รหัสวชิา  หน่วยกิต รหัสวชิา  หน่วยกิต 
ศศภท ๓๑๑ วรรณกรรมไทยร่วมสมยั ๓ (๓-๐-๖) ศศภท ๓๒๓ วรรณกรรมไทยร่วมสมยั ๓ (๓-๐-๖) เปลี�ยนรหสัวชิา 
LATH 311 Contemporary Thai Literary Works   LATH 323 Contemporary Thai Literary Works    
ศศภท ๓๑๒ คตชินวทิยากบัวรรณกรรมไทย ๓ (๓-๐-๖)      ยกเลกิรายวชิา 
LATH 312 Folklore and Thai Literary Works         
ศศภท ๔๑๑ การเขยีนเชงิสรา้งสรรค ์ ๓ (๒-๒-๕)  

  

  เปลี�ยนรหสัวชิา ชื�อ
วชิา และหมวดวชิา
บงัคบัเลอืก  ศศภท 
๔๓๓ 

LATH 411 Creative Writing         
ศศภท ๔๑๒ วรรณกรรมวจิารณ์ ๓ (๒-๒-๕) ศศภท ๓๒๔ วรรณกรรมวจิารณ์ ๓ (๒-๒-๕) เปลี�ยนรหสัวชิา 
LATH 412 Literary Criticism   LATH 324 Literary Criticism    
ศศภท ๔๙๒ บรูณาการภาษาและวรรณกรรมไทยเพื�อ

การพฒันา 
๓ (๒-๒-๕) ศศภท ๔๙๓ บรูณาการภาษาและวรรณกรรมไทยเพื�อ

การพฒันา 
๓ (๒-๒-๕) เปลี�ยนรหสัวชิา 

LATH 492 Integrated Thai Language and 
Literature for Development 

  LATH 493 Integrated Thai Language and 
Literature for Development 

   

ศศภท ๔๙๑ สมัมนาภาษาและวรรณกรรมไทย ๓ (๒-๒-๕) ศศภท ๔๙๔ สมัมนาภาษาและวรรณกรรมไทย ๓ (๒-๒-๕) เปลี�ยนรหสัวชิา 
LATH 491 Seminar on Thai Language and 

Literature 
  LATH 494 Seminar on Thai Language and 

Literature 
   

ศศภท ๓๑๔ การพดูและการเขยีนภาษาไทยเพื�อวชิาชพี              ๓ (๒-๒-๕)      ยกเลกิรายวชิา 
LATH 314 Thai Professional Speaking and Writing         
 

 



มคอ.๒ หลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

๑๓๖ 

 

หลกัสูตรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๑ หลกัสูตรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
การเปลี,ยนแปลง 

รหสัวิชา  หน่วยกิต รหสัวิชา  หน่วยกิต 
       -รายวิชาบงัคบัเล ือก    
ศศภท ๒๖๒ วรรณกรรมไทยกบัศลิปะการแสดง                         ๓ (๓-๐-๖) ศศภท ๒๓๑ วรรณกรรมไทยกบัศลิปะการแสดง   ๓ (๓-๐-๖) เปลี�ยนรหสัวชิา 
LATH 262 Thai Literary Works and Performing 

Arts 
  LATH 231 Thai Literary Works and Performing 

Arts 
   

ศศภท ๒๖๔ การพดูเพื�อการกระจายเสยีง ๓ (๒-๒-๕)      ยกเลกิรายวชิา 
LATH 264 Speaking for Broadcasting         
ศศภท ๒๖๗ การเขยีนในสื�ออนิเทอรเ์น็ต                            ๓ (๒-๒-๕) ศศภท ๒๓๒ ภาษาไทยกบัการสื�อสารในสื�อใหม ่ ๓ (๒-๒-๕) รายวชิาใหม่ 

ปรบัปรุงจาก 
ศศภท ๒๖๗ ใหม้ี
เนืXอหาชดัเจนและ
ครอบคลุมสิ�งที�สอน
มากขึXน 

LATH 267 Writing for Internet   LATH 232 Thai Language for New Media    
ศศภท ๓๗๒ การพดูแบบพธิกีร                                       ๓ (๒-๒-๕) ศศภท ๒๓๓ การพดูแบบพธิกีร 

 
๓ (๒-๒-๕) เปลี�ยนรหสัวชิา 

LATH 372 Master of Ceremony Speaking   LATH 233 Master of Ceremony Speaking    
ศศภท ๒๖๕ การเขยีนในสื�อสิ�งพมิพ ์ ๓ (๒-๒-๕) ศศภท ๒๓๔ การเขยีนขา่วและคอลมัน์ในสื�อสิ�งพมิพ ์ ๓ (๒-๒-๕) เปลี�ยนรหสัวชิา 

และชื�อวชิา 
LATH 265 Writing for Printed Media   LATH 234 News and Column Writing in Printed 

Media 
   

ศศภท ๒๖๖ การเขยีนในสิ�งพมิพเ์ฉพาะกจิ ๓ (๒-๒-๕)      ยกเลกิรายวชิา 
LATH 266 Writing for Specialized Publication         



 

๑๓๗ 

 

หลกัสูตรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๑ หลกัสูตรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
การเปลี,ยนแปลง 

รหสัวิชา  หน่วยกิต รหสัวิชา  หน่วยกิต 
     ศศภท ๒๓๕ ภาษาไทยเพื�อการท่องเที�ยว ๓ (๒-๒-๕) รายวชิาใหม ่
     LATH 235 Thai Language for Tourism    
ศศภท ๓๑๕ อทิธพิลวรรณกรรมต่างประเทศใน

วรรณกรรมไทย 
๓ (๓-๐-๖) ศศภท ๓๓๑ อทิธพิลวรรณกรรมต่างประเทศใน

วรรณกรรมไทย 
๓ (๓-๐-๖) เปลี�ยน                      

รหสัและปรบัมา
จากหมวดรายวชิา
บงัคบั 

LATH 315 The Influence of Foreign Literary Works 
on Thai Literary Works 

  LATH 331 The Influence of Foreign Literary 
Works on Thai Literary Works 

   

ศศภท ๒๖๑ ภาษาไทยสมยัต่างๆ ๓ (๓-๐-๖) ศศภท ๓๓๒ ภาษาไทยสมยัต่างๆ ๓ (๓-๐-๖) เปลี�ยนรหสัวชิา 
LATH 261 Thai Language in Different Periods   LATH 332 Thai Language in Different Periods    
ศศภท ๒๖๓ แบบเรยีนภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖) ศศภท ๓๓๓ แบบเรยีนภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖) เปลี�ยนรหสัวชิา 
LATH 263 Thai Textbooks   LATH 333 Thai Textbooks    
ศศภท ๓๖๓ ภาษาไทยถิ�นเบืXองตน้                                  ๓ (๓-๐-๖) ศศภท ๓๓๔ วทิยาภาษาไทยถิ�น ๓ (๓-๐-๖) เปลี�ยนรหสัวชิา 

และชื�อวชิา  
LATH 363 Introduction to Thai Dialects   LATH 334 Thai Dialectology    
ศศภท ๓๖๔ ภาษาศาสตรส์งัคมเบืXองตน้                              ๓ (๓-๐-๖) ศศภท ๓๓๕ ภาษาศาสตรส์งัคม ๓ (๓-๐-๖) เปลี�ยนรหสัวชิา 

และชื�อวชิา 
LATH 364 Introduction to Sociolinguistics   LATH 335 Sociolinguistics    
ศศภท ๓๖๕ วรรณกรรมไทยโดยประเภท                                ๓ (๓-๐-๖) ศศภท ๓๓๖ วรรณกรรมไทยโดยประเภท ๓ (๓-๐-๖) เปลี�ยนรหสัวชิา 
LATH 365 Specific Genres of Thai Literary Work   LATH 336 Specific Genres of Thai Literary Work    
ศศภท ๓๖๖ วรรณกรรมเปรยีบเทยีบเบืXองตน้                          ๓ (๓-๐-๖)      ยกเลกิรายวชิา 
LATH 366 Introduction to Comparative  Literature         



มคอ.๒ หลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

๑๓๘ 

 

หลกัสูตรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๑ หลกัสูตรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
การเปลี,ยนแปลง 

รหสัวิชา  หน่วยกิต รหสัวิชา  หน่วยกิต 
ศศภท ๓๖๘ ลลีาในวรรณกรรมไทย ๓ (๓-๐-๖)      ยกเลกิรายวชิา 
LATH 368 Thai Literary Style         
ศศภท ๓๖๙ นิทานพืXนบา้น ๓ (๓-๐-๖) ศศภท ๓๓๗ นิทานพืXนบา้น ๓ (๓-๐-๖) เปลี�ยนรหสัวชิา 
LATH 369 Folktale   LATH 337 Folktale    
ศศภท ๓๗๑ การเขยีนบท ๓ (๒-๒-๕) ศศภท ๓๓๘ การเขยีนบท ๓ (๒-๒-๕) เปลี�ยนรหสัวชิา 
LATH 371 Script Writing    LATH 338 Script Writing     
ศศภท ๓๗๓ การพดูแบบสาระบนัเทงิ                                  ๓ (๒-๒-๕) ศศภท ๓๓๙ การพดูแบบสาระบนัเทงิ ๓ (๒-๒-๕) เปลี�ยนรหสัวชิา 
LATH 373 Docu-entertainment Speaking   LATH 339 Docu-entertainment Speaking    
ศศภท ๓๗๕ ภาษาในการประชาสมัพนัธอ์งคก์ร                         ๓ (๓-๐-๖) ศศภท ๓๔๐ ภาษาในการประชาสมัพนัธอ์งคก์ร ๓ (๓-๐-๖) เปลี�ยนรหสัวชิา 
LATH 375 Language in Organization Public  

Relation 
  LATH 340 Language in Organization Public 

Relation 
   

ศศภท ๓๑๒ คตชินวทิยากบัวรรณกรรมไทย ๓ (๓-๐-๖)      ยกเลกิรายวชิา  
LATH 312 Folklore and Thai Literary Works         
ศศภท ๓๑๓ ลลีาในภาษาไทย                                         ๓ (๓-๐-๖) ศศภท ๓๔๑ สาํนวนในภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖) เปลี�ยนรหสัวชิา 

และชื�อวชิา 
LATH 313 Styles in Thai Language   LATH 341 Styles in Thai Language    
     ศศภท ๓๔๒ การอ่านและเขยีนสารคด ี ๓ (๒-๒-๕) รายวชิาใหม ่
     LATH 342 Non-Fiction Reading and Writing    
     ศศภท ๓๔๓ วาทศลิป์และวาทนิพนธ ์ ๓ (๒-๒-๕) รายวชิาใหม ่
     LATH 343 Rhetoric and Speech Composition    
 

 



 

๑๓๙ 

 

หลกัสูตรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๑ หลกัสูตรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
การเปลี,ยนแปลง 

รหสัวิชา  หน่วยกิต รหสัวิชา  หน่วยกิต 
ศศภท ๒๑๖ อทิธพิลภาษาต่างประเทศในภาษาไทย                     ๓ (๓-๐-๖) ศศภท ๓๔๔ ภาษาบาลแีละสนัสกฤตที�สมัพนัธก์บั

ภาษาและวรรณคดไีทย 
๓ (๓-๐-๖) ปรบัมาจาก ศศภท 

๒๑๖ 
LATH 216 The Influence  of Foreign Languages on 

Thai Language 
  LATH 344 Pali and Sanskrit in Relation to Thai 

Language and Literature 
   

     ศศภท ๓๔๕ ภาษาต่างประเทศที�สมัพนัธก์บัภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖) ปรบัมาจาก ศศภท 
๒๑๖ 

     LATH 345 Foreign Languages in Relation to Thai    
     ศศภท ๓๔๖ ภาษากบัการสื�อสารขา้มวฒันธรรม ๓ (๓-๐-๖) รายวชิาใหม ่
     LATH 346 Language and Cross-cultural 

Communication 
   

     ศศภท ๓๔๗ อกัขรวธิไีทย ๓ (๓-๐-๖) รายวชิาใหม ่
     LATH 347 Thai Orthography    
ศศภท ๒๑๕ วรรณคดเีอกของไทย ๓ (๓-๐-๖) ศศภท ๓๔๘ วรรณคดเีอกสมยัสโุขทยั ๓ (๓-๐-๖) ยกเลกิรายวชิา 

ศศภท ๒๑๕ ปรบั
เป็นรายวชิาใหม่  

LATH 215 Masterpieces of Thai Literature   LATH 348 Masterpieces of Sukhothai Literature    
     ศศภท ๓๔๙ วรรณคดเีอกสมยัอยุธยา ๓ (๓-๐-๖) ยกเลกิรายวชิา 

ศศภท ๒๑๕ ปรบั
เป็นรายวชิาใหม ่

     LATH 349 Masterpieces of Ayutthaya Literature    
 

 



มคอ.๒ หลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

๑๔๐ 

 

หลกัสูตรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๑ หลกัสูตรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
การเปลี,ยนแปลง 

รหสัวิชา  หน่วยกิต รหัสวชิา  หน่วยกิต 
     ศศภท ๓๕๐ วรรณคดเีอกสมยัรตันโกสนิทร ์ ๓ (๓-๐-๖) ยกเลกิรายวชิา 

ศศภท ๒๑๕ ปรบั
เป็นรายวชิาใหม ่

     LATH 350 Masterpieces of Rattanakosin 
Literature 

   

     ศศภท ๓๕๑ หลกัและศลิปะการประพนัธร์อ้ยกรอง ๓ (๒-๒-๕) รายวชิาใหม ่
     LATH 351 Verse Composing    
ศศภท ๓๖๗ นกัประพนัธเ์อกของไทย                                  ๓ (๓-๐-๖) ศศภท ๓๕๒ สมัมนากวเีอกของไทย ๓ (๓-๐-๖) เปลี�ยนรหสัวชิา 

และชื�อวชิา 
LATH 367 Thai Prominent Poets   LATH 352 Seminar on Thai Prominent Poets    
     ศศภท ๓๕๓ แนวคดิและทฤษฎคีตชินวทิยาเบืXองตน้ ๓ (๓-๐-๖) รายวชิาใหม ่
     LATH 353 Introduction to Principles and Theories 

of Folklore 
   

     ศศภท ๓๕๔ การศกึษาภาคสนามทางคตชินวทิยา ๓ (๓-๐-๖) รายวชิาใหม ่
     LATH 354 Field Method in Folklore Study    
     ศศภท ๓๕๕ เพลงพืXนบา้น ๓ (๓-๐-๖) รายวชิาใหม ่
     LATH 355 Folk Song    
     ศศภท ๓๕๖ คตชินกบัความเชื�อและศาสนา ๓ (๓-๐-๖) รายวชิาใหม ่
     LATH 356 Folklore, Beliefs and Religions    
ศศภท ๓๗๐ วรรณคดทีอ้งถิ�น                                       ๓ (๓-๐-๖) ศศภท ๓๕๗ คตชินกบัวรรณกรรมทอ้งถิ�น ๓ (๓-๐-๖) ปรบัมาจาก ศศภท 

๓๗๐ 
LATH 370 Local Literature   LATH 357 Folklore and Local Literature    



 

๑๔๑ 

 

หลกัสูตรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๑ หลกัสูตรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
การเปลี,ยนแปลง 

รหสัวิชา  หน่วยกิต รหัสวชิา  หน่วยกิต 
ศศภท ๓๖๑ สทัศาสตรแ์ละสรวทิยาภาษาไทย                           ๓ (๓-๐-๖) ศศภท ๓๕๘ สทัศาสตรแ์ละสรวทิยาภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖) เปลี�ยนรหสัวชิา 
LATH 361 Thai Phonetics and Phonology   LATH 358 Thai Phonetics and Phonology    
ศศภท ๓๖๒ ระบบไวยากรณ์ภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖)      ยกเลกิรายวชิา 
LATH 362 Thai Grammatical System         
ศศภท ๔๖๑ อรรถศาสตรภ์าษาไทย                                     ๓ (๓-๐-๖) ศศภท ๓๕๙ อรรถศาสตรภ์าษาไทย ๓ (๓-๐-๖) เปลี�ยนรหสัวชิา 
LATH 461 Thai Semantics   LATH 359 Thai Semantics    
ศศภท ๔๗๒ การสอนภาษาไทยใหช้าวต่างประเทศ ๑                ๓ (๒-๒-๕) ศศภท ๔๓๑ การสอนภาษาไทยใหช้าวต่างประเทศ ๓ (๒-๒-๕) ปรบัมาจาก ศศภท 

๔๗๒ และ ๔๗๓ LATH 472 Teaching Thai for Foreigners 1   
ศศภท ๔๗๓ การสอนภาษาไทยใหช้าวต่างประเทศ ๒                ๓ (๒-๒-๕) LATH 431 Teaching Thai for Foreigners    
LATH 473 Teaching Thai for Foreigners 2   
     ศศภท ๔๓๒ ทกัษะการใชภ้าษาไทยเพื�อการสื�อสารเชงิ

ธุรกจิ 
๓ (๒-๒-๕) รายวชิาใหม ่

     LATH 432 Thai Language Skills for Business 
Communication  

   

ศศภท ๔๑๑ การเขยีนเชงิสรา้งสรรค ์ ๓ (๒-๒-๕) ศศภท ๔๓๓ การอ่านและเขยีนเชงิสรา้งสรรค ์ ๓ (๒-๒-๕) เปลี�ยนรหสัวชิา ชื�อ
วชิา และหมวดวชิา 

LATH 411 Creative Writing   LATH 433 Creative Reading and Writing    
     ศศภท ๔๓๔ ภาษาไทยกบัเพศสภาวะ ๓ (๓-๐-๖) รายวชิาใหม ่
     LATH 434 Thai Language and Gender    
ศศภท ๔๖๒ สมัพนัธสาร                                            ๓ (๓-๐-๖) ศศภท ๔๓๕ สมัพนัธสาร ๓ (๓-๐-๖) เปลี�ยนรหสัวชิา 
LATH 462 Discourse Analysis   LATH 435 Discourse Analysis    
 



มคอ.๒ หลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

๑๔๒ 

 

หลกัสูตรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๑ หลกัสูตรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
การเปลี,ยนแปลง 

รหสัวิชา  หน่วยกิต รหสัวิชา  หน่วยกิต 
ศศภท ๔๖๓ วจันปฏบิตัศิาสตรภ์าษาไทย                              ๓ (๓-๐-๖) ศศภท ๔๓๖ วจันปฏบิตัศิาสตรภ์าษาไทย ๓ (๓-๐-๖) เปลี�ยนรหสัวชิา 
LATH 463 Thai Pragmatics   LATH 436 Thai Pragmatics    
ศศภท ๔๖๔ วรรณกรรมไทยกบัวฒันธรรม                             ๓ (๓-๐-๖)      ยกเลกิรายวชิา 
LATH 464 Thai Literary Works and Culture         
ศศภท ๔๖๕ วรรณกรรมไทยกบัสื�อสมยัใหม ่ ๓ (๓-๐-๖) ศศภท ๔๓๗ วรรณกรรมไทยกบัสื�อสมยัใหม ่ ๓ (๓-๐-๖) เปลี�ยนรหสัวชิา 
LATH 465 Thai Literary Works and Modern Media   LATH 437 Thai Literary Works and Modern 

Media 
   

ศศภท ๔๖๖ วรรณกรรมกบัคตีศลิป์ ๓ (๓-๐-๖)      ยกเลกิรายวชิา 
LATH 466 Thai Literary Works and Music         
ศศภท ๔๖๗ วรรณกรรมไทยกบัสงัคม ๓ (๓-๐-๖) ศศภท ๔๓๘ วรรณกรรมไทยกบัสงัคม ๓ (๓-๐-๖) เปลี�ยนรหสัวชิา 
LATH 467 Thai Literary Works and Society   LATH 438 Thai Literary Works and Society    
ศศภท ๔๖๘ วรรณกรรมไทยกบัเพศสภาวะ                                   ยกเลกิรายวชิา 
LATH 468 Thai Literary Works and Gender         
ศศภท ๔๖๙ ตํานานพืXนบา้น ๓ (๓-๐-๖) ศศภท ๔๓๙ ตํานานพืXนบา้น ๓ (๓-๐-๖) เปลี�ยนรหสัวชิา 
LATH 469 Local Myth   LATH 439 Local Myth    
ศศภท ๔๗๐ คตชินวทิยาปรทิศัน์                                 ๓ (๓-๐-๖)      ยกเลกิรายวชิา 
LATH 470 Perspectives of Folklore         
ศศภท ๔๗๑ เทคนิคการพดูเพื�อการฝึกอบรมและการ

ประชุม         
๓ (๒-๒-๕) ศศภท ๔๔๐ เทคนิคการพดูเพื�อการฝึกอบรม ๓ (๒-๒-๕) เปลี�ยนรหสัวชิา 

และชื�อวชิา 
LATH 471 Speaking Technique in Training and 

Conference 
  LATH 440 Speaking Technique in Training    

 



 

๑๔๓ 

 

  หลกัสูตรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๑ หลกัสูตรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
การเปลี,ยนแปลง 

รหัสวชิา  หน่วยกิต รหัสวชิา  หน่วยกิต 
ศศภท ๔๗๔ การศกึษาอสิระ ๓ (๐-๓-๖) ศศภท ๔๔๑ การศกึษาอสิระ ๓ (๐-๖-๓) เปลี�ยนรหสัวชิา 
LATH 474 Independent Study    LATH 441 Independent Study     
     ศศภท ๔๔๒ การเขยีนวรรณกรรมสาํหรบัเดก็ ๓ (๒-๒-๕) รายวชิาใหม ่
     LATH 442 Writing Literature for Children    
     ศศภท ๔๔๓ ภาษาไทยกบัการแปล ๓ (๒-๒-๕) รายวชิาใหม ่
     LATH 443 Thai Language and Translation    
     ศศภท ๔๔๔ คตชินกบัอนิเทอรเ์น็ต ๓ (๓-๐-๖) รายวชิาใหม ่
     LATH 444 Folklore and Internet    
     ศศภท ๔๔๕ คตชินกบัอาหาร ๓ (๓-๐-๖) รายวชิาใหม ่
     LATH 445 folklore and foodlore    
     ศศภท ๔๔๖ คตชินกบัการแพทยพ์ืXนบา้น ๓ (๓-๐-๖) รายวชิาใหม ่
     LATH 446 Folklore and Folk Medicine    
     ศศภท ๔๔๗ ร่างกายและเรื�องเพศกบัวฒันธรรมไทย ๓ (๓-๐-๖) รายวชิาใหม ่
     LATH 447 Body and Gender in Thai Culture    
     ศศภท ๔๔๘ คตชินในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตเ้ชงิ

เปรยีบเทยีบ 
๓ (๓-๐-๖) รายวชิาใหม ่

     LATH 448 Comparative Folklore in South East 
Asia 

   

     ศศภท ๔๔๙ คตชินวทิยาและวถิชีวีติพืXนบา้น ๓ (๓-๐-๖) รายวชิาใหม ่
     LATH 449 Folklore and Folklife    
 

 



มคอ.๒ หลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

๑๔๔ 

 

หลกัสูตรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๑ หลกัสูตรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
การเปลี,ยนแปลง 

รหสัวิชา  หน่วยกิต รหสัวิชา  หน่วยกิต 
       -กล ุ่มวิชาโทภาษาองักฤษ    
ศศภอ  ๒๑๒ การเขยีนระดบัอุดมศกึษา ๑ ๓ (๓-๐-๖) ศศภอ  ๒๑๒ การเขยีนระดบัอุดมศกึษา ๑ ๓ (๓-๐-๖) ไม่เปลี�ยนแปลง 
LAEN 212 College Writing 1   LAEN 212 College Writing 1    
     ศศภอ ๒๑๖ การสื�อสารดว้ยวาจาเป็นภาษาองักฤษ ๓ (๓-๐-๖) ปรบัปรุงจาก 

ศศภอ ๒๑๐ และ 
ศศภอ ๒๑๑ เป็น
รายวชิาใหม ่

     LAEN 216 English Oral Communication    
     ศศภอ ๒๗๓ การแปลภาษาองักฤษเพื�อชวีติและการ

ทาํงาน 
๓ (๓-๐-๖) รายวชิาใหม ่

     LAEN 273 English Translation for Life and Work    
     ศศภอ ๔๔๒ ภาษาองักฤษเพื�อการเตรยีมสูว่ชิาชพี ๓ (๓-๐-๖) ปรบัจากรายวชิา

บงัคบัเลอืกของ
สาขาวชิา
ภาษาองักฤษเป็น
รายวชิาโทสาขา
ภาษาองักฤษ
(สาํหรบัวชิาเอก
สาขาอื�นๆ) 

     LAEN 442 English for Career Preparation    
 

 



 

๑๔๕ 

 

 

หลกัสูตรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๑ หลกัสูตรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
การเปลี,ยนแปลง 

รหสัวิชา  หน่วยกิต รหัสวชิา  หน่วยกิต 
ศศภอ ๑๐๙ ภาษาศาสตรแ์ละภาษาองักฤษเบืXองตน้ ๓  (๓-๐-๖)      ยกเลกิรายวชิา 
LAEN  109 Introduction  to Linguistics  and the 

English Language 
    

 
   

ศศภอ ๓๑๒ การอ่านเชงิวจิารณ์ ๓  (๓-๐-๖)      ยกเลกิรายวชิา 
LAEN 312 Critical Reading         
       กลุ่มวิชาโทภาษาญี,ปุ่ น    
          รายวิชาบงัคบั    
ศศภญ ๑๖๑ ภาษาญี�ปุ่นเบืXองตน้ ๑ ๓ (๒-๒-๕) ศศภญ ๑๖๑ ภาษาญี�ปุ่นเบืXองตน้ ๑ ๓ (๒-๒-๕) ไม่เปลี�ยนแปลง 
LAJP    161   Elementary Japanese 1   LAJP    161   Elementary Japanese 1    
ศศภญ ๑๖๒ ภาษาญี�ปุ่นเบืXองตน้ ๒ ๓ (๒-๒-๕) ศศภญ ๑๖๒ ภาษาญี�ปุ่นเบืXองตน้ ๒ ๓ (๒-๒-๕) ไม่เปลี�ยนแปลง 
LAJP    162  Elementary Japanese 2   LAJP    162  Elementary Japanese 2    
ศศภญ ๑๖๓ ภาษาญี�ปุ่นเบืXองตน้ ๓ ๓ (๒-๒-๕) ศศภญ ๑๖๓ ภาษาญี�ปุ่นเบืXองตน้ ๓ ๓ (๒-๒-๕) ไม่เปลี�ยนแปลง 
LAJP    163 Elementary Japanese 3   LAJP    163 Elementary Japanese 3    
ศศภญ ๑๖๔ ภาษาญี�ปุ่นเบืXองตน้ ๔ ๓ (๒-๒-๕) ศศภญ ๑๖๔ ภาษาญี�ปุ่นเบืXองตน้ ๔ ๓ (๒-๒-๕) ไม่เปลี�ยนแปลง 
LAJP    164 Elementary Japanese 4   LAJP    164 Elementary Japanese 4    
           วิชาบงัคบัเล ือก    
ศศภญ ๑๖๕ ญี�ปุ่นศกึษา ๓ (๓-๐-๖) ศศภญ ๑๖๕ ญี�ปุ่นศกึษา ๓ (๓-๐-๖) ไม่เปลี�ยนแปลง 
LAJP    165 Japanese  Studies   LAJP    165 Japanese  Studies    
     ศศภญ ๑๖๗ ภาษาญี�ปุ่นธุรกจิ ๓ (๓-๐-๖) รายวชิาใหม ่
     LAJP    167 Business  Japanese    
 



มคอ.๒ หลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

๑๔๖ 

 

หลกัสูตรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๑ หลกัสูตรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
การเปลี,ยนแปลง 

รหสัวิชา  หน่วยกิต รหัสวชิา  หน่วยกิต 
     ศศภญ ๑๖๘ การเขยีนภาษาญี�ปุ่น  ๑ ๓ (๓-๐-๖) รายวชิาใหม ่
     LAJP    168 Japanese  Writing 1    
     ศศภญ ๑๖๙ การอ่านภาษาญี�ปุ่น ๑ ๓ (๓-๐-๖) รายวชิาใหม ่
     LAJP    169 Japanese  Reading 1    
       รายวิชาเล ือกเสรี     
     ศศภท ๑๐๖ อารมณ์ขนักบัภาษาและวรรณกรรมไทย ๒ (๒-๐-๔) รายวชิาใหม ่
     LATH 

106 
Humor in Thai Language and 
Literature 

   

     ศศภท ๑๐๗ ภาษากบัภมูปิัญญาไทย ๒ (๒-๐-๔) รายวชิาใหม ่
     LATH 107 Language and Thai Wisdom    
     ศศภท ๑๐๘ ภาษากบัสงัคมไทย ๒ (๒-๐-๔) รายวชิาใหม ่
     LATH 108 Language and Thai Society    
     ศศภท ๑๐๙ ภาษาและวรรณกรรมทอ้งถิ�นในประเทศ

ไทยกบัการพฒันาประเทศ  
๒ (๒-๐-๔) รายวชิาใหม ่

     LATH 109 Local Language and Local Literature 
in Thailand and Country Development 

   

     ศศภท ๑๑๐ ภาษาไทยในเพลง ๒ (๒-๐-๔) รายวชิาใหม ่
     LATH 110 Thai Language in Songs    
     ศศภท ๑๒๓ ภาษากบัการจดัการความขดัแยง้ ๒ (๒-๐-๔) รายวชิาใหม ่
     LATH 123 Language and Conflict Management    
 

 



 

๑๔๗ 

 

หลกัสูตรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๑ หลกัสูตรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
การเปลี,ยนแปลง 

รหสัวิชา  หน่วยกิต รหัสวชิา  หน่วยกิต 
     ศศภท ๑๒๔ เทคนิคการสื�อสารภาษาไทยในอาชพี ๒ (๑-๒-๓) รายวชิาใหม ่
     LATH 124 Technique for Thai Communication in 

Career 
   

     ศศภท ๑๒๕ ศลิปะการอ่านออกเสยีงรอ้ยแกว้และรอ้ย
กรอง 

๒ (๑-๒-๓) รายวชิาใหม ่

     LATH 125 Art of Pronouncing Prose and Verse    
     ศศภท ๑๒๖ การพดูในที�ชมุนุมชน ๒ (๑-๒-๓) เปิดรายวชิาใหม่ 

โดยนํามาจาก
รายวชิา ศศภท 
๒๐๗ ในหลกัสตูร 
๒๕๔๗ และปรบั
คาํอธบิายรายวชิา 

     LATH 126 Public Speaking    
     ศศภท ๑๑๕ การฟังและพดูนําเสนอทางวชิาการ ๒ (๑-๒-๓) รายวชิาใหม ่
     LATH 115 Academic Listening and Oral 

Presentation 
   

     ศศภท ๑๑๖ วรรณกรรมไทยกบัภาพยนตร ์ ๒ (๒-๐-๔) รายวชิาใหม ่
     LATH 116 Thai Literary Works and Films    
     ศศภท ๑๑๗ การต์ูนศกึษา ๒ (๒-๐-๔) รายวชิาใหม ่
     LATH 117 Comics Studies    
     ศศภท ๑๑๘ กฬีาและการละเล่นในฐานะคตชิน ๒ (๒-๐-๔) รายวชิาใหม ่
     LATH 118 Sports and Recreations as Folklore    



มคอ.๒ หลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

๑๔๘ 

 

หลกัสูตรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๑ หลกัสูตรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
การเปลี,ยนแปลง 

รหสัวิชา  หน่วยกิต รหัสวชิา  หน่วยกิต 
     ศศภท ๑๑๙ คตชินกบัศลิปะพืXนถิ�นไทย ๒ (๒-๐-๔) รายวชิาใหม ่
     LATH 119 Folklore and Thai Folk Art    
     ศศภท ๑๒๐ ภาษาไทย ๑ (สาํหรบัชาวต่างชาต)ิ ๓ (๒-๒-๕) รายวชิาใหม ่
     LATH 120 Thai Level 1    
     ศศภท ๑๒๑ ภาษาไทย ๒ (สาํหรบัชาวต่างชาต)ิ ๓ (๒-๒-๕) รายวชิาใหม ่
     LATH 121  Thai Level 2    
     ศศภท ๑๒๒ ภาษาไทย ๓ (สาํหรบัชาวต่างชาต)ิ ๓ (๒-๒-๕) รายวชิาใหม ่
     LATH 122 Thai Level 3    
     ศศพฐ ๑๑๑ มนุษยก์บัความชื�นชมศลิปะ  ๓ (๓-๐-๖) เปลี�ยนจากหมวด

วชิาศกึษาทั �วไป 
กลุ่มสงัคมศาสตร ์
มนุษยศ์าสตร ์เป็น
รายวชิาหมวด
เลอืกเสร(ีคณะศลิป
ศาสตร)์ 

     LAFE 111 Man and Arts Appreciation    
ศศพฐ ๑๔๑ หลกัการจดัการเพื�อพฒันาตนเอง  ๓ (๓-๐-๖) ศศพฐ ๑๔๑ หลกัการจดัการเพื�อพฒันาตนเอง  ๓ (๓-๐-๖) ไม่เปลี�ยนแปลง 
LAFE  141 Principles of Management for Self 

Development 
  LAFE  141 Principles of Management for Self 

Development 
   

ศศพฐ   ๑๔๒ การบรหิารทรพัยากรและเวลา  ๓ (๓-๐-๖)      ยกเลกิรายวชิา 
LAFE  142 Resources and Time Management         
 



 

๑๔๙ 

 

หลกัสูตรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๑ หลกัสูตรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
การเปลี,ยนแปลง 

รหัสวชิา  หน่วยกิต รหัสวชิา  หน่วยกิต 

ศศพฐ ๑๔๓ การจดัการปัญหาและขอ้ขดัแยง้ ๓ (๓-๐-๖)      ปรบัไปอยู่ในหมวด
วชิาศกึษาทั �วไป 
กลุ่มสงัคมศาสตร ์
มนุษยศาสตร ์

LAFE 143 Problems and Conflict Management         
ศศพฐ ๑๔๔ การคดิและวเิคราะหอ์ยา่งใชเ้หตุผล  ๓ (๓-๐-๖) ศศพฐ ๑๔๔ การคดิและวเิคราะหอ์ยา่งใชเ้หตุผล  ๓ (๓-๐-๖) ไม่เปลี�ยนแปลง 
LAFE 144 Critical Thinking and Analysis   LAFE 144 Critical Thinking and Analysis    
ศศพฐ ๑๔๕ เทคนิคการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง  ๓ (๓-๐-๖) ศศพฐ ๑๔๕ เทคนิคการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง  ๓ (๓-๐-๖) ไม่เปลี�ยนแปลง 
LAFE 145 Self – Learning Techniques   LAFE 145 Self – Learning Techniques    
ศศพฐ ๑๔๖ การพฒันาบุคลกิภาพ  ๓ (๓-๐-๖) ศศพฐ ๑๔๖ การพฒันาบุคลกิภาพ  ๓ (๓-๐-๖) ไม่เปลี�ยนแปลง 
LAFE 146 Personality Development     LAFE 146 Personality Development      
     ศศพฐ ๑๔๗ จติวทิยาเพื�อพฒันาคุณภาพชวีติ ๓ (๓-๐-๖) ปรบัไปอยู่ในหมวด

วชิาศกึษาทั �วไป 
กลุ่มสงัคมศาสตร ์
มนุษยศาสตร ์

     LAFE 147 Psychology for Quality of Life    
ศศพฐ ๑๔๘ ความเป็นประชาธปิไตยและมจีติสาธารณะ ๓ (๓-๐-๖)      ยกเลกิรายวชิา 
LAFE 148 Democracy and Public Mind         
ศศพฐ ๑๔๙ การพฒันาความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล ๓ (๓-๐-๖)      ยกเลกิรายวชิา 
LAFE 149 Interpersonal Relationship 

Development    
        

ศศพฐ ๑๕๐ สงัคมและวฒันธรรมไทย ๓ (๓-๐-๖)      ยกเลกิรายวชิา 



มคอ.๒ หลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

๑๕๐ 

 

หลกัสูตรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๑ หลกัสูตรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
การเปลี,ยนแปลง 

รหัสวชิา  หน่วยกิต รหัสวชิา  หน่วยกิต 

LAFE  150 Thai Society and Culture         
ศศพฐ  ๑๕๑ สงัคมสารสนเทศ ๓ (๓-๐-๖)      ยกเลกิรายวชิา 
LAFE 151 Information Society         
ศศพฐ ๑๕๒ เศรษฐศาสตรข์ ั Xนแนะนํา  ๓ (๓-๐-๖)      ยกเลกิรายวชิา 
LAFE 152 Introduction to Economics         
ศศพฐ ๑๕๓ กฎหมายขั Xนแนะนํา ๓ (๓-๐-๖)      ยกเลกิรายวชิา 
LAFE 153 Introduction to Laws         
     ศศพฐ ๑๕๔ ศลิปะกบัชวีติไทย ๓ (๓-๐-๖) เปลี�ยนจากหมวด

วชิาศกึษาทั �วไป 
กลุ่มสงัคมศาสตร ์
มนุษยศ์าสตร ์เป็น
รายวชิาหมวด
เลอืกเสร ี

     LAFE 154 Arts and Thai Life 
 

   

ศศภฝ  ๑๔๑ ภาษาฝรั �งเศสเบืXองตน้ ๑ ๓ (๒-๒-๕) ศศภฝ  ๑๔๑ ภาษาฝรั �งเศสเบืXองตน้ ๑ ๓ (๒-๒-๕) ไม่เปลี�ยนแปลง 
LAFR  141 Elementary French 1   LAFR  141 Elementary French 1    
ศศภฝ  ๑๔๒ ภาษาฝรั �งเศสเบืXองตน้ ๒  ๓ (๒-๒-๕) ศศภฝ  ๑๔๒ ภาษาฝรั �งเศสเบืXองตน้ ๒  ๓ (๒-๒-๕) ไม่เปลี�ยนแปลง 
LAFR 142 Elementary French 2   LAFR 142 Elementary French 2    
ศศฝศ  ๑๕๐ หน้าต่างสูฝ่รั �งเศส  ๓ (๓-๐-๖) ศศฝศ  ๑๕๐ หน้าต่างสูฝ่รั �งเศส  ๓ (๓-๐-๖) ไม่เปลี�ยนแปลง 
LAFR  150 Windows to France   LAFR  150 Windows to France    
ศศภญ  ๑๖๑ ภาษาญี�ปุ่นเบืXองตน้ ๑   ๓ (๒-๒-๕) ศศภญ  ๑๖๑ ภาษาญี�ปุ่นเบืXองตน้ ๑   ๓ (๒-๒-๕) ไม่เปลี�ยนแปลง 



 

๑๕๑ 

 

หลกัสูตรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๑ หลกัสูตรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
การเปลี,ยนแปลง 

รหัสวชิา  หน่วยกิต รหัสวชิา  หน่วยกิต 

LAJP  161 Elementary Japanese 1    LAJP  161 Elementary Japanese 1     
ศศภญ  ๑๖๒ ภาษาญี�ปุ่นเบืXองตน้ ๒    ๓ (๒-๒-๕) ศศภญ  ๑๖๒ ภาษาญี�ปุ่นเบืXองตน้ ๒    ๓ (๒-๒-๕) ไม่เปลี�ยนแปลง 
LAJP 162 Elementary Japanese 2    LAJP 162 Elementary Japanese 2     
ศศภญ ๑๖๓ ภาษาญี�ปุ่นเบืXองตน้ ๓ ๓ (๒-๒-๕) ศศภญ ๑๖๓ ภาษาญี�ปุ่นเบืXองตน้ ๓ ๓ (๒-๒-๕) ไม่เปลี�ยนแปลง 
LAJP 163 Elementary Japanese 3   LAJP 163 Elementary Japanese 3    
ศศภญ ๑๖๔ ภาษาญี�ปุ่นเบืXองตน้ ๔   ๓ (๒-๒-๕) ศศภญ ๑๖๔ ภาษาญี�ปุ่นเบืXองตน้ ๔   ๓ (๒-๒-๕) ไม่เปลี�ยนแปลง 
LAJP      164   Elementary Japanese 4    LAJP      164   Elementary Japanese 4     
ศศภญ ๑๖๕ ญี�ปุ่นศกึษา ๓ (๓-๐-๖) ศศภญ ๑๖๕ ญี�ปุ่นศกึษา ๓ (๓-๐-๖) ไม่เปลี�ยนแปลง 
LAJP 165       Japanese Studies   LAJP 165       Japanese Studies    
ศศภญ ๑๖๖ ภาษาญี�ปุ่นเพื�อการสื�อสาร ๓ (๒-๒-๕) ศศภญ ๑๖๖ ภาษาญี�ปุ่นเพื�อการสื�อสาร ๓ (๒-๒-๕) ไม่เปลี�ยนแปลง 
LAJP 166 Japanese for Communication   LAJP 166 Japanese for Communication    
ศศภจ ๑๗๑ ภาษาจนี ๑ ๓ (๒-๒-๕) ศศภจ ๑๗๑ ภาษาจนี ๑ ๓ (๒-๒-๕) ไม่เปลี�ยนแปลง 
LACH 171 Chinese 1   LACH 171 Chinese 1    
ศศภจ ๑๗๒ ภาษาจนี ๒ ๓ (๒-๒-๕) ศศภจ ๑๗๒ ภาษาจนี ๒ ๓ (๒-๒-๕) ไม่เปลี�ยนแปลง 
LACH 172 Chinese 2   LACH 172 Chinese 2    
ศศภจ ๑๗๓ ภาษาจนี ๓  ๓ (๒-๒-๕) ศศภจ ๑๗๓ ภาษาจนี ๓  ๓ (๒-๒-๕) ไม่เปลี�ยนแปลง 
LACH 173 Chinese 3    LACH 173 Chinese 3     
ศศภจ ๒๐๙ การเขยีนภาษาจนีดว้ยพู่กนัจนี ๒ (๑-๒-๓) ศศภจ ๒๐๙ การเขยีนภาษาจนีดว้ยพู่กนัจนี ๒ (๑-๒-๓) ไม่เปลี�ยนแปลง 
LACH 209 Chinese  Calligraphy     LACH 209 Chinese  Calligraphy      
ศศภจ ๒๑๒ จนีศกึษา ๓ (๓-๐-๖) ศศภจ ๒๑๒ จนีศกึษา ๓ (๓-๐-๖) ไม่เปลี�ยนแปลง 
LACH 212 Chinese Studies   LACH 212 Chinese Studies    
ศศภย ๑๙๑ ภาษาเยอรมนัขั XนพืXนฐาน ๑ ๓ (๒-๒-๕) ศศภย ๑๙๑ ภาษาเยอรมนัขั XนพืXนฐาน ๑ ๓ (๒-๒-๕) ไม่เปลี�ยนแปลง 



มคอ.๒ หลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

๑๕๒ 

 

หลกัสูตรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๑ หลกัสูตรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
การเปลี,ยนแปลง 

รหัสวชิา  หน่วยกิต รหัสวชิา  หน่วยกิต 

LAGM 191 Elementary German 1   LAGM 191 Elementary German 1    
ศศภย ๑๙๒ ภาษาเยอรมนัขั XนพืXนฐาน ๒ ๓ (๒-๒-๕) ศศภย ๑๙๒ ภาษาเยอรมนัขั XนพืXนฐาน ๒ ๓ (๒-๒-๕) ไม่เปลี�ยนแปลง 
LAGM 192 Elementar German 2   LAGM 192 Elementar German 2    
 



 

๑๕๓ 

 

รายละเอียดการปรบัปรงุรายวิชาเรียงลาํดบัตามหมวดวิชา ดงันีH 
 

๑. หมวดวิชาศึกษาทั ,วไป  หลกัสตูรฯ ไดเ้พิ�มรายวชิาต่างๆ ที�หลกัสตูรภาษาไทยเขยีนขึXนใหม่ในหมวดนีXเพื�อให ้
นกัศกึษามตีวัเลอืกเพิ�มมากขึXน  ดงันีX 
      ๑)  กลุ่มวชิาภาษา   

 ยกเลกิรายวชิา จาํนวน ๒ รายวชิา ไดแ้ก่ ศศภอ ๑๐๗   และ ศศภอ ๑๐๘  

      ๒)  กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร ์มนุษยศาสตร ์
 เพิ�มรายวชิาใหม่  จาํนวน ๓ วชิา ไดแ้ก่ กญศท ๒๖๐ ดศสว ๑๐๑ และ สมสค ๑๐๕ 
 ยา้ยรายวชิา  ศศพฐ ๑๑๑ มนุษยก์บัความชื�นชมศลิปะ ไปอยูห่มวดวชิาเลอืกเสร ีเพราะมี

รายวชิาบงัคบัของศลิปศาสตรแ์ลว้ คอื ศศบศ ๑๐๘ มนุษยก์บัศลิปะ 
 ยกเลกิรายวชิา  สสมน ๑๐๑  ปรชัญาขั Xนแนะนํา เพราะมรีายวชิาบงัคบัของศลิปศาสตรแ์ลว้ คอื   

ศศบศ ๑๑๑  ปรชัญาและมนุษย ์     
 ยกเลกิรายวชิา กจสว ๑๐๑ ดศดน ๑๐๕  และ ศศภท ๑๕๒ 
 ยา้ยรายวชิาจากหมวดวชิาเลอืกเสร ีมาไวใ้นกลุ่มสงัคมศาสตร ์มนุษยศาสตร ์ จาํนวน ๓ 

รายวชิา ไดแ้ก่  ศศพฐ ๑๔๑  ศศพฐ ๑๔๓  และ ศศพฐ ๑๔๗ 
 

๓) หมวดศกึษาทั �วไป (สาํหรบันกัศกึษาในคณะ/ภาควชิาอื�นของสถาบนั) 
 กลุ่มวชิาภาษา  เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน ๓ รายวชิา ไดแ้ก่ ศศภท ๑๒๐  ศศภท ๑๒๑  และ        

ศศภท ๑๒๒ 
 กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร ์มนุษยศาสตร ์ เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน ๔ รายวชิา ไดแ้ก่  ศศภท ๑๐๑       

ศศภท ๑๐๒ ศศภท ๑๐๓  และ ศศภท ๔๔๔ 

๒.   หมวดวิชาเฉพาะ    
     ๑)  กลุ่มวชิาบงัคบัเฉพาะคณะศลิปศาสตรม์กีารปรบัปรุงรายวชิาใหช้ดัเจนมากยิ�งขึXน  ไดแ้ก่ 

 ยกเลกิรายวชิา  ศศบศ ๑๐๑  และ ศศบศ ๑๐๕  โดยปรบัปรุงเป็นรายวชิาใหม่ คอื  
ศศบศ ๑๐๐ มนุษยก์บัอารยธรรม 

 ยกเลกิรายวชิา ศศบศ ๑๐๕  โดยปรบัปรุงเป็นรายวชิาใหม่ คอื ศศบศ ๑๐๘ 
 ยกเลกิรายวชิา ศศบศ ๑๐๒  และ ศศบศ ๑๐๓  โดยปรบัปรุงเป็นรายวชิาใหม่ คอื  

ศศบศ ๑๐๗ ประวตัศิาสตรโ์ลก 
 เพิ�มรายวชิาใหม่ จาํนวน ๓ รายวชิา ไดแ้ก่ ศศบศ ๑๐๙ ศศบศ ๑๑๐ และ ศศบศ ๒๑๒ 

                ๒)  กลุ่มวชิาเอก  
(๑) รายวชิาบงัคบั  

  ขอเปลี�ยนรหสัวชิา  จาํนวน ๑๒ รายวชิา ไดแ้ก่ ศศภท ๒๒๑  ศศภท ๒๒๒  ศศภท ๒๒๓  
ศศภท ๒๒๔  ศศภท ๒๒๕   ศศภท ๒๒๖  ศศภท ๓๒๑  ศศภท ๓๒๒  ศศภท ๓๒๓  ศศภท ๓๒๔  ศศภท ๔๙๓   และ     
ศศภท ๔๙๔   

 ปรบัปรุงรายวชิา ศศภท ๒๑๓  เป็นรายวชิา ศศภท ๒๒๘ หลกัการศกึษาภาษาและภาษาศาสตร ์ 
เพื�อใหม้เีนืXอหาชดัเจนและครอบคลุมสิ�งที�สอนมากขึXน   
  ยกเลกิรายวชิา จาํนวน ๓ รายวชิา ไดแ้ก่ ศศภท ๒๑๕ วรรณคดเีอกของไทย ศศภท ๓๑๒ คติ

ชนวทิยากบัวรรณกรรมไทย  และ ศศภท ๓๑๔ การพดูและการเขยีนภาษาไทยเพื�อวชิาชพี  
  ปรบัไปอยู่ในหมวดรายวชิาบงัคบัเลอืก จาํนวน ๑ รายวชิา ไดแ้ก่   

ศศภท ๒๑๖ อทิธพิลภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 



มคอ.๒ หลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

๑๕๔ 

 

 เปลี�ยนรหสัวชิา และชื�อวชิา จากรายวชิา ศศภท ๓๗๔ ภาษาสื�อสารมวลชน ซึ�งเดมิเป็น
รายวชิาบงัคบัเลอืกเป็นรายวชิา  ศศภท ๒๒๗  ภาษาไทยในงานสื�อสารมวลชน  และยา้ยมาอยูห่มวดวชิาบงัคบั 

  เปลี�ยนรหสัวชิา ชื�อวชิา และหมวดวชิา จากรายวชิา ศศภท ๔๑๑ การเขยีนเชงิสรา้งสรรค ์
(กลุ่มวชิาบงัคบัเอกเดี�ยว) เป็นรายวชิา ศศภท ๔๓๓ การอ่านและเขยีนเชงิสรา้งสรรค ์(กลุ่มวชิาบงัคบัเลอืก)  

 
(๒) รายวชิาบงัคบัเลอืก   

 เปลี�ยนรหสัวชิา จาํนวน ๒๑ รายวชิา ไดแ้ก่ ศศภท ๒๓๑  ศศภท ๒๓๓  ศศภท ๓๓๒  ศศภท 
๓๓๓  ศศภท ๓๓๖  ศศภท ๓๓๗  ศศภท ๓๓๘  ศศภท ๓๓๙  ศศภท ๓๔๐  ศศภท ๓๕๘    ศศภท ๓๕๙  ศศภท ๔๓๕    
ศศภท ๔๓๖  ศศภท ๔๓๗  ศศภท ๔๓๘  ศศภท ๔๓๙ ศศภท ๔๔๑  ศศภท ๔๖๔  ศศภท ๔๖๖ และ ศศภท ๔๖๘  

 ยกเลกิรายวชิา จาํนวน ๗ รายวชิา  ไดแ้ก่ ศศภท ๒๖๔  ศศภท ๒๖๖  ศศภท ๓๖๖  ศศภท 
๓๖๘    ศศภท ๓๑๒  ศศภท ๓๖๒ และ ศศภท ๔๗๐ 

 ปรบัรายวชิาใหม่  ๒ รายวชิา โดยปรบัปรุงรายวชิาจาก ศศภท ๒๖๗ การเขยีนในสื�ออนิเทอรเ์น็ต 
เป็นรายวชิา ศศภท ๒๓๒ ภาษาไทยกบัการสื�อสารในสื�อใหม่  เพื�อให้มเีนืXอหาชดัเจนและครอบคลุมสิ�งที�สอนมากขึXน และ
รายวชิา ศศภท ๓๗๐ วรรณคดทีอ้งถิ�น เป็นรายวชิา ศศภท ๓๕๗ คตชินกบัวรรณกรรมทอ้งถิ�น  

 ยกเลกิรายวชิา ศศภท ๒๑๕ วรรณคดเีอกของไทย (กลุ่มวชิาบงัคบัเลอืก-โท) โดยปรบัปรุงเป็น
รายวชิาใหม่ ๓ รายวชิา ไดแ้ก่  ศศภท ๓๔๘  ศศภท ๓๔๙ และ  ศศภท ๓๕๐   
 เปลี�ยนรหสัวชิา และชื�อวชิา จากรายวชิา ศศภท ๒๖๕ การเขยีนในสื�อสิ�งพมิพ ์เป็นรายวชิา 

ศศภท ๒๓๔ การเขยีนขา่วและคอลมัน์ในสื�อสิ�งพมิพ ์ 
 เปลี�ยนรหสัวชิา และชื�อวชิา จากรายวชิา ศศภท ๓๑๓ ลลีาในภาษาไทย เป็นรายวชิา ศศภท 

๓๔๑ สาํนวนในภาษาไทย 
 ยกเลกิรายวชิา ๔ รายวชิา ศศภท ๓๑๒ คตชินวทิยากบัวรรณกรรมไทย (กลุ่มวชิาบงัคบัเลอืก-

โท)  
 เปลี�ยนรหสัวชิา และชื�อวชิา จากรายวชิา ศศภท ๓๖๓ ภาษาไทยถิ�นเบืXองตน้  เป็นรายวชิา 

ศศภท ๓๓๔ วทิยาภาษาไทยถิ�น   
 เปลี�ยนรหสัวชิา และชื�อวชิา จากรายวชิา ศศภท ๓๖๔ ภาษาศาสตรส์งัคมเบืXองตน้  เป็นรายวชิา     

ศศภท ๓๓๕ ภาษาศาสตรส์งัคม 
 เปลี�ยนรหสัวชิา และชื�อวชิา จากรายวชิา ศศภท ๓๖๗ นกัประพนัธเ์อกของไทย   เป็นรายวชิา       

ศศภท ๓๕๒ สมัมนากวเีอกของไทย 
 เปลี�ยนรหสัวชิา ชื�อวชิา และหมวดวชิา จากรายวชิา ศศภท ๔๑๑ การเขยีนเชงิสรา้งสรรค ์ เป็น

รายวชิา         ศศภท ๔๓๓ การอ่านและเขยีนเชงิสรา้งสรรค ์(กลุ่มวชิาบงัคบัเลอืก-โท) 
 เปลี�ยนรหสัวชิา และชื�อวชิา จากรายวชิา ศศภท ๔๗๑ เทคนิคการพดูเพื�อการฝึกอบรมและการ

ประชุม  เป็นรายวชิา ศศภท ๔๔๐ เทคนิคการพดูเพื�อการฝึกอบรม 
 เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน  ๑๙ รายวชิา  ไดแ้ก่  ศศภท ๒๓๕  ศศภท ๓๔๒  ศศภท ๓๔๓  

ศศภท ๓๔๖ ศศภท ๓๔๗  ศศภท ๓๕๑ ศศภท ๓๕๓  ศศภท ๓๕๔  ศศภท ๓๕๕  ศศภท ๓๕๖  ศศภท ๔๓๒    ศศภท 
๔๓๔    ศศภท ๔๔๒  ศศภท ๔๔๓  ศศภท ๔๔๔  ศศภท ๔๔๕  ศศภท ๔๔๖  ศศภท ๔๔๗  ศศภท ๔๔๘  และ ศศภท 
๔๔๙      

๓) กลุ่มวชิาโทภาษาองักฤษ 
 ยกเลกิรายวชิา ศศภอ ๑๐๙ ภาษาศาสตรแ์ละภาษาองักฤษเบืXองตน้ และ ศศภอ ๓๑๒ การอ่าน

เชงิ-วจิารณ์   
 ยกเลกิรายวชิา ศศภอ ๒๑๐ และ ศศภอ ๒๑๑ โดยปรบัปรุงเป็นรายวชิาใหม่ คอื  ศศภอ ๒๑๖ 

การ-สื�อสารดว้ยวาจาเป็นภาษาองักฤษ 



 

๑๕๕ 

 

 ปรบัจากรายวชิาบงัคบัเลอืกของสาขาวชิาภาษาองักฤษเป็นรายวชิาโทสาขาวชิาภาษาองักฤษ 
(สาํหรบัวชิาเอกสาขาอื�นๆ)  จาํนวน ๑ รายวชิา ไดแ้ก่ ศศภอ ๔๔๒ 

 เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน ๑ วชิา  ไดแ้ก่ ศศภท ๒๗๓ 

๔) เพิ�มกลุ่มวชิาโทภาษาญี�ปุ่น 
 รายวชิาบงัคบั จาํนวน ๔ รายวชิา ในกลุ่มวชิาบงัคบัโท ไดแ้ก่ ศศภญ ๑๖๑  ศศภญ ๑๖๒ ศศภญ ๑๖๓ 

และ ศศภญ ๑๖๔  
 รายวชิาบงัคบัเลอืก จาํนวน ๒ รายวชิาจาก ๔ รายวชิา ไดแ้ก่ ศศภญ ๑๖๕  ศศภญ ๑๖๗ 

ศศภญ ๑๖๘ และ ศศภญ ๑๖๙  
 เพิ�มรายวชิาใหม่ จาํนวน ๓ รายวชิา ไดแ้ก่ ศศภญ ๑๖๗  ศศภญ ๑๖๘  และ ศศภญ ๑๖๙  

๕) รายวชิาเลอืกเสร ี 
 เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน ๑๖ รายวชิา ไดแ้ก่ ศศภท ๑๐๖  ศศภท ๑๐๗  ศศภท ๑๐๘  ศศภท 

๑๐๙  ศศภท ๑๑๐  ศศภท ๑๑๑  ศศภท ๑๑๒  ศศภท ๑๑๓  ศศภท ๑๑๕  ศศภท ๑๑๖  ศศภท ๑๑๗  ศศภท ๑๑๘   
ศศภท ๑๑๙  ศศภท ๑๒๐  ศศภท ๑๒๑ และ ศศภท ๑๒๒ 

 เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน ๑ รายวชิา ไดแ้ก่ ศศภท ๑๑๔ การพดูในที�ชมุชน โดยนํามาจาก
รายวชิา ศศภท ๒๐๗ ในหลกัสตูร ๒๕๔๗ และปรบัคาํอธบิายรายวชิา 

 เปลี�ยนจากรายวชิาจากหมวดวชิาศกึษาทั �วไป กลุ่มสงัคมศาสตร ์มนุษยศาสตร ์มาเป็นรายวชิา
เลอืกเสร ี จาํนวน ๒ รายวชิา ไดแ้ก่  ศศพฐ ๑๑๑  และ ศศพฐ ๑๕๔ 

 ปรบัรายวชิาจากรายวชิาเลอืกเสร ี ไปอยู่ในหมวดวชิาศกึษาทั �วไป กลุ่มสงัคมศาสตร ์
มนุษยศาสตร ์  จาํนวน ๒ รายวชิา ไดแ้ก่ ศศพฐ ๑๔๓  และ ศศพฐ ๑๔๗ 

 ยกเลกิรายวชิา ๖ รายวชิา ไดแ้ก่ ศศพฐ ๑๔๒  ศศพฐ ๑๔๘  ศศพฐ ๑๕๐  ศศพฐ ๑๕๑  ศศพฐ 
๑๕๒  ศศพฐ ๑๕๓ 

๖) การเปิดสอนหลกัสตูรนีXของมหาวทิยาลยั 
 ภาควชิาภาษาไทย คณะอกัษรศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ภาควชิาภาษาไทย  คณะศลิปศาสตร ์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 ภาควชิาภาษาไทย  คณะอกัษรศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศลิปากร 
 ภาควชิาภาษาไทย  คณะมนุษยศาสตร ์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
 สาขาวชิาภาษาไทย  คณะมนุษยศาสตร ์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

    ฯลฯ 

๗) ความตอ้งการของบณัฑติที�สาํเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูร 
 คร/ูอาจารย ์
 นกัวชิาการ 
 งานฝ่ายบุคคล ฝ่ายประชาสมัพนัธ ์หรอืฝ่ายการตลาด 
 นกัเขยีน / นกัพดู / มคัคุเทศก ์
 นกัขา่ว / นกัหนงัสอืพมิพ ์/ กองบรรณาธกิาร 

 ฯลฯ 

๘) ความตอ้งการของบณัฑติที�สาํเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูร 
 โรงเรยีน มหาวทิยาลยั หรอืสถาบนัการศกึษาอื�นๆ  
 หน่วยงานภาครฐั และหน่วยงานเอกชน 



มคอ.๒ หลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

๑๕๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ภาคผนวก  ง 

ข้อบงัคบัว่าด้วยการศึกษาระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ ๒๕๕๒



 

๑๕๗ 

 

 

 

 

 

 

ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดล 

ว่าด้วยการศึกษาระดบัอนุปริญญาและปริญญาตร ี

พ.ศ. ๒๕๕๒ 

_______________________ 

 

โดยที�เป็นการสมควรกําหนดหลกัเกณฑก์ารศกึษาระดบัอนุปรญิญาและปรญิญาตรใีหเ้หมาะสมและสอดคลอ้ง

กบัพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัมหดิล พ.ศ. ๒๕๕๐ อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ (๒) แห่งพระราชบญัญัติ

มหาวิทยาลยัมหิดล  พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวทิยาลยัมหดิลใน การประชุมครั Xงที� ๔๒๖ เมื�อวนัที� ๒๒ เมษายน ๒๕๕๒ 

จงึออกขอ้บงัคบัไวด้งันีX    

ข้อ ๑.   ข้อบงัคบันีXเรียกว่า  “ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดบัอนุปริญญาและปรญิญาตร ี

พ.ศ. ๒๕๕๒” 

ข้อ ๒.  ให้ใช้ข้อบังคับนีXสําหรบันักศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหิดลที�เข้าศึกษาใน

มหาวทิยาลยัมหดิล  ตั Xงแต่ปีการศกึษา ๒๕๕๒   เป็นตน้ไป   

ข้อ ๓.   ในขอ้บงัคบันีX 

 “มหาวทิยาลยั”   หมายความว่า   มหาวทิยาลยัมหดิล 

               “คณะ”   หมายความรวมถงึ   สว่นงานที�เรยีกชื�ออย่างอื�นที�มฐีานะเทยีบเท่าคณะ

ที�มกีารเรยีนการสอน    

              “คณะกรรมการประจาํคณะ” หมายความรวมถึง คณะกรรมการประจําส่วนงานที�เรยีกชื�ออย่างอื�นที�มี

ฐานะเทยีบเท่าคณะที�มกีารเรยีนการสอน  

 “คณบด”ี    หมายความรวมถงึหวัหน้าสว่นงานที�เรยีกชื�ออย่างอื�นที�มฐีานะเทยีบเท่า

คณะที�มกีารเรยีนการสอน 

          “หลกัสตูร”    หมายถึงหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีที�สอดคล้องและ

สนับสนุนนโยบาย หรอืการดําเนินงานหรอืขอ้บงัคบั กฎ ระเบยีบของ

สภาวชิาชพี หรอืกองการประกอบโรคศลิปะ (ถ้าม)ี และไดร้บัการอนุมตัิ

จากสภามหาวทิยาลยั โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้

รบัทราบการเสนอขอเปิดสอนหลกัสตูรใหม่/การปรบัปรุงหลกัสตูรแลว้    

 “อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร”    หมายถงึ   อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรอนุปรญิญาและปรญิญาตร ี

 “คณะกรรมการหลกัสตูร”     หมายถงึ คณะกรรมการที�ไดร้บัแต่งตั Xงจากคณบด ี เพื�อทาํหน้าที�บรหิาร

จดัการและพจิารณาหลกัสตูร 



มคอ.๒ หลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

๑๕๘ 

 

 

ข้อ ๔.   การรบันักศึกษา  

 ให้มหาวทิยาลยัหรอืคณะโดยคณะกรรมการประจําคณะรบันักศกึษาเขา้ศกึษาในหลกัสตูรตามเงื�อนไข  และ

วธิกีารที�ระบุไว้ในหลกัสตูร หรอืตามประกาศของคณะโดยความเหน็ชอบของอธกิารบด ีซึ�งการรบันักศกึษาในระดบั

ปรญิญาตร ีม ี๓ ประเภท คอื  

 ๔.๑  มหาวทิยาลยัมหดิลดาํเนินการคดัเลอืกนกัศกึษาโดยระบบโควตา 

 ๔.๒  มหาวิทยาลยัมหิดลดําเนินการคดัเลือกนักศึกษาโดยรบัสมัครผ่านสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศกึษา 

 ๔.๓  คณะดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาโดยตรง ตามประกาศของคณะ โดยผ่านความเห็นชอบจาก

มหาวทิยาลยั 

 

ข้อ ๕.   การจดัการศึกษา มหาวิทยาลยั มีการจดัการศึกษา ดงันีX 

๕.๑  ระบบทวิภาค   ปีการศกึษาหนึ�ง ๆ  ใหแ้บ่งเป็น  ๒  ภาคการศกึษาปกต ิคอื  

         ภาคการศกึษาที� ๑  และภาคการศกึษาที�  ๒ โดย  ๑  ภาคการศกึษาปกตมิรีะยะเวลาศกึษาไม่น้อย

กว่า ๑๕ สปัดาห์ ซึ�งอาจแบ่งช่วงได้ ส่วนภาคการศึกษาฤดูร้อนอาจจดัได้ตามความจําเป็นของแต่ละคณะ  และให้

กาํหนดระยะเวลาและจาํนวนหน่วยกติ โดยมสีดัสว่นเทยีบเคยีงกนัไดก้บัการศกึษาภาคปกต ิ   

 ๕.๒ ระบบไตรภาค ปีการศกึษาหนึ�ง ๆ ใหแ้บ่งเป็น ๓  ภาคการศกึษาปกต ิ คอื 

  ภาคการศึกษาที� ๑  ภาคการศึกษาที� ๒  และภาคการศึกษาที� ๓  โดย ๑ ภาคการศึกษาปกติมี

ระยะเวลาศกึษาไม่น้อยกว่า ๑๒ สปัดาห ์ ซึ�งอาจแบ่งช่วงได ้ สว่นภาคการศกึษาฤดรูอ้นอาจจดัไดต้ามความจาํเป็นของ

แต่ละคณะ  และใหก้าํหนดระยะเวลาและจาํนวนหน่วยกติ โดยมสีดัสว่นเทยีบเคยีงกนัไดก้บัการศกึษาภาคปกต ิ   

 ๕.๓ ระบบอื,น คณะอาจจดัการศกึษาระบบอื�น ซึ�งต้องแสดงรายละเอยีดเกี�ยวกบัระบบนั Xนในหลกัสตูรให้

ชดัเจน  โดยมกีาํหนดระยะเวลาและจาํนวนหน่วยกติที�เทยีบเคยีงไดก้บัระบบทวภิาค  หรอืระบบไตรภาค 

ข้อ ๖.   การกาํหนดหน่วยกิตสาํหรบัแต่ละรายวิชา   ใหถ้อืเกณฑด์งัต่อไปนีX 

 ๖.๑   ระบบทวิภาค 

      (๑)  รายวชิาภาคทฤษฎ ี ที�ใชเ้วลาบรรยาย  หรอืการอภปิรายปัญหา หรอืการศกึษาที�เทยีบเท่าที�

ใช้เวลา ๑ ชั �วโมงต่อสปัดาห์ หรอืไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั �วโมง  และศกึษาดว้ยตนเอง  ๒  ชั �วโมงต่อสปัดาห์  หรอืไม่น้อย

กว่า ๓๐  ชั �วโมงต่อภาคการศกึษาปกต ิ ใหม้ค่ีาเท่ากบั ๑ หน่วยกติ ระบบทวภิาค  

(๒)  รายวิชาภาคปฏิบัติ  ที�ใช้เวลาฝึกหรอืทดลอง  หรอืการศึกษาที�เทียบเท่า  ที�ใช้เวลา ๒ – ๓  

ชั �วโมงต่อสปัดาห ์ หรอื ๓๐ – ๔๕ ชั �วโมง และศกึษาดว้ยตนเอง ๑ ชั �วโมงต่อสปัดาห ์หรอื ๑๕ ชั �วโมงต่อภาคการศกึษา

ปกต ิ ใหม้ค่ีาเท่ากบั ๑ หน่วยกติระบบทวภิาค 

(๓)  การฝึกงาน หรอืการฝึกภาคสนาม (ภาคฝึกงานวชิาชพี) หรอืการทําโครงงาน   หรอืกิจกรรม

การเรยีนอื�นใดตามที�ไดร้บัมอบหมาย ที�ใชเ้วลา ๓-๖ ชั �วโมงต่อสปัดาห์ หรอื ๔๕-๙๐ ชั �วโมง  และศกึษาด้วยตนเอง ๑  

ชั �วโมงต่อสปัดาห ์หรอื ๑๕ ชั �วโมง ต่อภาคการศกึษาปกต ิ ใหม้ค่ีาเท่ากบั ๑ หน่วยกติระบบทวภิาค 

 



 

๑๕๙ 

 

  ๖.๒    ระบบไตรภาค 

                     (๑)  รายวชิาภาคทฤษฎี  ที�ใชเ้วลาบรรยาย หรอืการอภิปรายปัญหา  หรอืการศกึษาที�เทยีบเท่า  ที�

ใช้เวลา ๑ ชั �วโมงต่อสปัดาห์ หรอืไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั �วโมง และศกึษาด้วยตนเอง ๒ ชั �วโมงต่อสปัดาห ์หรอืไม่น้อยกว่า 

๒๔ ชั �วโมง ต่อภาคการศกึษาปกต ิใหม้ค่ีาเท่ากบั ๑ หน่วยกติระบบไตรภาค 

                     (๒)  รายวชิาภาคปฏบิตัิที�ใชเ้วลาฝึกหรอืทดลอง  หรอืการศกึษาที�เทยีบเท่า ที�ใชเ้วลา ๒-๓ ชั �วโมง

ต่อสปัดาห ์หรอื ๒๔-๓๖ ชั �วโมง และศกึษาดว้ยตนเอง ๑ ชั �วโมงต่อสปัดาห ์หรอื ๑๒ ชั �วโมง ต่อภาคการศกึษาปกต ิให้

มค่ีาเท่ากบั ๑ หน่วยกติระบบไตรภาค 

(๓)    การฝึกงาน หรอืการฝึกภาคสนาม  (ภาคฝึกงานวชิาชพี) หรอืการทําโครงงานหรอืกจิกรรมการ

เรยีนอื�นใดตามที�ไดร้บัมอบหมายที�ใชเ้วลา ๓-๖ ชั �วโมงต่อสปัดาห ์หรอื ๓๖-๗๒ ชั �วโมง และศกึษาดว้ยตนเอง ๑ ชั �วโมง

ต่อสปัดาห ์หรอื ๑๒ ชั �วโมงต่อภาคการศกึษาปกต ิใหม้ค่ีาเท่ากบั ๑ หน่วยกติระบบไตรภาค 

 

 ๖.๓  ในกรณีที,ไม ่สามารถใช้เกณฑต์ามข้อ ๖.๑ หรือ ข้อ ๖.๒ได ้ใหค้ณะกรรมการประจาํคณะหรอืผูท้ี�

คณะกรรมการประจําคณะมอบหมายพิจารณากําหนดหน่วยกิตของรายวิชาตามความเหมาะสม โดยให้แสดง

รายละเอยีดการเทยีบเคยีงหน่วยกติกบัระบบทวภิาคไวใ้นหลกัสตูรใหช้ดัเจนดว้ย  

ข้อ ๗.    จาํนวนหน่วยกิตรวม และระยะเวลาการศึกษา  
  ๗.๑   หลกัสตูรปรญิญาตร ี(๔ ปี) ใหม้จีํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกติทวภิาค หรอื ๑๕๐  

หน่วยกติไตรภาค  ใชเ้วลาศกึษาไม่เกนิ ๘ ปีการศกึษา     
 ๗.๒   หลกัสตูรปรญิญาตร ี(๕ ปี) ใหม้จีํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกติทวภิาค หรอื ๑๘๗.๕  

หน่วยกติไตรภาค  ใชเ้วลาศกึษาไม่เกนิ ๑๐ ปีการศกึษา    
 ๗.๓  หลกัสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า ๖ ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ หน่วยกิต
ทวภิาค   หรอื  ๒๒๕  หน่วยกติไตรภาค  ใชเ้วลาศกึษาไม่เกนิ ๑๒ ปีการศกึษา  
 ๗.๔  หลกัสตูรปรญิญาตร ี(ต่อเนื�อง) ใหม้จีาํนวนหน่วยกติรวม  ไม่น้อยกว่า  ๗๒ หน่วยกติทวภิาค  หรอื 
๙๐ หน่วยกติไตรภาค ใชเ้วลาศกึษาไม่เกนิ ๔ ปีการศกึษา หลกัสตูรปรญิญาตร ี(ต่อเนื�อง)  จะตอ้งถอืเป็นสว่นหนึ�งของ
หลกัสตูรปรญิญาตร ีและจะต้องสะทอ้นปรชัญาและเนืXอหาสาระของหลกัสตูรปรญิญาตรนีั Xน ๆ โดยครบถ้วนและใหร้ะบุ คํา
ว่า  “ต่อเนื�อง” ในวงเลบ็ต่อท้ายชื�อหลกัสตูร ทั XงนีX ให้นับเวลาศกึษาจากวนัที�เปิดภาคการศกึษาแรกที�รบัเขา้ศกึษาใน
หลกัสตูรนั Xน 
 
ข้อ ๘.  การกาํหนดสญัลกัษณ์แสดงผลการศึกษา 

 ๘.๑    สญัลกัษณ์ซึ,งมีแต้มประจาํ    

         ผลการศกึษาของแต่ละรายวชิาอาจจะแสดงไดด้ว้ยสญัลกัษณ์ต่าง ๆ ซึ�งมแีตม้ประจาํ ดงันีX   

 

                  สญัลกัษณ์           แต้มประจาํ 

           A    4.00 

           B +   3.50 

           B    3.00 



มคอ.๒ หลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

๑๖๐ 

 

           C +   2.50 

           C    2.00 

           D +   1.50 

           D    1.00 

           F    0.00  

 

 ๘.๒ สญัลกัษณ์ซึ,งไม ่ม ีแต้มประจาํ 

        ผลการศกึษาของแต่ละรายวชิาอาจแสดงไดด้ว้ยสญัลกัษณ์ต่าง ๆ ซึ�งมคีวามหมาย ดงันีX 

 สญัลกัษณ์   ความหมาย 

AU   การศกึษาโดยไม่นบัหน่วยกติ (Audit) 

       I   รอการประเมนิผล (Incomplete) 

       P   การศกึษายงัไม่สิXนสดุ (In Progress) 

                     S     พอใจ (Satisfactory) 

       T             การโอนหน่วยกติ (Transfer of Credit) 

                       U   ไม่พอใจ (Unsatisfactory) 

       W   ถอนการศกึษา (Withdrawal) 

  X   ยงัไม่ไดร้บัผลการประเมนิ (No report) 

 

 ๘.๓    การตดัสินผลการศึกษา 

    (๑)  สญัลกัษณ์ที�มีแต้มประจําไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ หรอืสญัลกัษณ์ S เป็นการประเมินผลว่า ได้  

หรอื  ผา่น (Pass)  ในแต่ละรายวชิา 

    (๒)  สญัลกัษณ์ที�มแีต้มประจํา ๑.๐๐ หรอื ๑.๕๐ หรอืสญัลกัษณ์  U ในแต่ละรายวชิา ถอืว่ามคีวามรู้

ความสามารถตํ�ากว่าเกณฑ ์ถา้จะตดัสนิการประเมนิผลเป็นอย่างอื�น ใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจของคณะกรรมการประจาํคณะ หรอืผูท้ี�

ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการประจาํคณะ ในกรณีใหส้อบแกต้วัหรอืปฏบิตังิานแกต้วั เมื�อเสรจ็สิXนแลว้จะใหส้ญัลกัษณ์ที�มี

แตม้ประจาํไดไ้ม่เกนิ ๒.๐๐ หรอืสญัลกัษณ์ S  

  

 ๘.๔    การให้  F  จะกระทาํไดใ้นกรณีดงัต่อไปนีX   
 (๑)  นกัศกึษาเขา้สอบ และ/หรอืมผีลการสอบหรอืผลงานที�ประเมนิผลว่า  ตก 
 (๒)  นกัศกึษาขาดสอบโดยไม่ไดร้บัอนุญาตจากคณะกรรมการประจาํคณะหรอืผูท้ี�คณะกรรมการประจาํ
คณะมอบหมาย 
                       (๓)  นกัศกึษาไม่ไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้สอบตามขอ้ ๑๑ 
 (๔)  นกัศกึษาทาํผดิระเบยีบการสอบ  เช่น  เขา้สอบสายเกนิเวลาที�กาํหนด  ทาํผดิวนิยัว่าดว้ยการแต่ง
กายนกัศกึษา  หรอืมกีารกระทาํตามขอ้ ๒๒  และไดร้บัการตดัสนิใหต้ก 



 

๑๖๑ 

 

                    (๕)  นักศึกษาที�ได้สญัลกัษณ์  I  แล้วไม่ดําเนินการสอบ หรือไม่ปฏิบตัิงานภายใน ๑ ภาคการศึกษา
ปกติตามการจดัการศกึษาแบบทวภิาค และไตรภาค หลงัสิXนภาคการศกึษาที�ได้สญัลกัษณ์  I   ยกเว้นกรณีที�นักศกึษา
ไดร้บัอนุญาตใหล้าพกัการศกึษาตามขอ้ ๑๕.๑ และ ๑๕.๒  
                       (๖)   นกัศกึษาที�ไดส้ญัลกัษณ์  P  แลว้ไม่สอบ  และ/หรอืไม่สง่ผลการปฏบิตังิานตามที�กาํหนด 
                       (๗)  นักศกึษาที�ไม่สอบแกต้วัหรอืไม่ปฏบิตังิานแกต้วัตามที�กําหนดไวใ้น ๘.๓ (๒) หรอืสอบแกต้วัหรอื
ปฏบิตังิานแกต้วัแลว้  แต่ยงัประเมนิผลว่า  “ไม่ได”้ หรอื  “ไม่ผ่าน” 
 ๘.๕    การให้  S   หรือ  U   จะกระทําไดเ้ฉพาะรายวชิาที�ไม่มหีน่วยกติ หรอืมหีน่วยกติ  แต่ภาควชิาหรอื
คณะเหน็ว่าไม่ควรจาํแนกผลการศกึษาออกเป็นสญัลกัษณ์ที�มแีตม้ประจาํ 
 ๘.๖   การให้ AU จะกระทําไดเ้ฉพาะรายวชิาที�นักศกึษาแจง้ความจํานงเขา้ร่วมศกึษา โดยไม่นับหน่วยกติ  
แต่ตอ้งมเีวลาเรยีนหรอืปฏบิตักิารไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๘๐ 
 ๘.๗    การให้  I  จะกระทาํไดใ้นกรณีดงัต่อไปนีX 
 (๑)  นักศึกษาไม่ได้สอบและ/หรือไม่ส่งผลงาน เพราะป่วยโดยมีใบรบัรองแพทย์จากหน่วยบริการ
สุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือมีใบรับรองแพทย์ที�แพทย์ประจําหน่วยบร ิการสุขภาพนักศ ึกษาของ
มหาวิทยาลยัรบัรอง  ทั XงนีXใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจของผูท้ี�คณะกรรมการประจาํคณะมอบหมาย 

 (๒)  นกัศกึษาไม่ไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้สอบตามขอ้ ๑๑ เนื�องจากป่วยโดยมใีบรบัรองแพทยจ์ากหน่วย
บรกิารสุขภาพนักศกึษาของมหาวทิยาลยั หรอืมใีบรบัรองแพทย์ที�แพทยป์ระจําหน่วยบริการสุขภาพนักศึกษาของ
มหาวทิยาลยัรบัรอง  ทั XงนีXใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจของผูท้ี�คณะกรรมการประจาํคณะมอบหมาย 

       (๓) นักศึกษาไม่ได้เข ้าสอบ  และ/หรือไม่ได้ส่งผลงานด้วยเหตุสุดวิสยัให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการประจาํคณะ หรือผู้ที�คณะกรรมการประจาํคณะมอบหมาย 
 ๘.๘    การให้  P    จะกระทําได้เฉพาะรายวิชาที�มกีารสอนหรอืปฏิบตัิงานต่อเนื�องกนัมากกว่า  ๑  ภาค
การศกึษาและ/หรอืการศกึษาในรายวชิานั Xนยงัไม่สิXนสดุ 

๘.๙    การให้  T  จะกระทาํไดใ้นกรณีที�โอนยา้ยหน่วยกติมาจากคณะ หรอืสถาบนัอื�น  
 ๘.๑๐  การให้  W  จะกระทาํไดใ้นกรณีดงัต่อไปนีX 

(๑)  ในรายวชิาที�นกัศกึษาไดร้บัอนุญาตใหถ้อนการศกึษาตามขอ้  
(๒)     นกัศกึษาไดร้บัอนุญาตใหล้าพกัการศกึษา 
(๓) นกัศกึษาถูกสั �งพกัการศกึษา 

               ๘.๑๑ การให้ X  จะกระทําได้เฉพาะรายวิชาที�คณะยังไม่ได้รบัรายงานผลการประเมินการศึกษาของ
รายวชิานั Xน ๆ ตามกาํหนด 
 
ข้อ  ๙ .   การลงทะเบียน   

 นกัศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนตามรายวชิา และจาํนวนหน่วยกติที�ไม่น้อยกว่าที�แต่ละหลกัสตูรกาํหนด  โดย

เป็นไปตามเงื�อนไข ดงันีX 

๙ .๑   การลงทะเบยีนเรยีนในแต่ละภาคการศกึษาปกต ิสาํหรบัการลงทะเบยีนเรยีนเตม็เวลาใหล้งทะเบยีน

เรยีนไดไ้ม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกติ  และไม่เกนิ ๒๒ หน่วยกติ  และในภาคฤดรูอ้นใหล้งทะเบยีนเรยีนไดไ้ม่เกนิ ๙   หน่วย

กติ  โดยการลงทะเบยีนเรยีนจะสมบรูณ์ต่อเมื�อนกัศกึษาดําเนินการไดค้รบขั Xนตอนภายในระยะเวลาที�กาํหนด หากคณะใด

มเีหตุผลและความจาํเป็น  อาจใหม้กีารลงทะเบยีนเรยีนที�มจีํานวนหน่วยกติแตกต่างไปจากเกณฑข์า้งต้นได ้ทั XงนีXต้อง



มคอ.๒ หลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

๑๖๒ 

 

ไม่กระทบกระเทอืนต่อมาตรฐานและคุณภาพการศกึษา  โดยตอ้งเรยีนใหค้รบตามรายวชิาและจาํนวนหน่วยกติที�ระบุไว้

ในหลกัสตูร 

 ๙ .๒   การลงทะเบยีนเรยีนซํXา  จะทาํไดต่้อเมื�อ  

 (๑)  รายวชิานั Xนไดส้ญัลกัษณ์ F  หรอื  W  หรอื U  หรอืคณะกรรมการประจาํคณะ  หรอืผูท้ี�ไดร้บั

มอบหมายจากคณะกรรมการประจําคณะเหน็ว่านักศกึษาควรเรยีนซํXา ตามขอ้ ๘.๓(๒)  กรณีที�เป็นรายวชิาเลอืกอาจ

เลอืกลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาอื�นแทนได ้ หรอื 

    (๒)  นกัศกึษาต้องการเรยีนซํXาในรายวชิาที�เรยีนแลว้   เพื�อแกไ้ขผลการศกึษาใหไ้ดแ้ตม้เฉลี�ยสะสม

สูงขึXน  แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผูร้บัผดิชอบรายวชิา และอาจารยท์ี�ปรกึษา 

    (๓)  การลงทะเบียนเรยีนซํXาในแต่ละรายวิชา  ตามขอ้ ๙.๒(๑)  และ ขอ้ ๙.๒(๒)  นักศึกษาจะ

ลงทะเบยีนเรยีนซํXาไดต้ามจาํนวนครั Xงที�คณะกาํหนด แต่ซํXาไดอ้กีไม่เกนิ ๒ ครั Xง ยกเวน้กรณีที�นกัศกึษาไดร้บัอนุญาต ให้

ลาพกัการศกึษา ตามขอ้ ๑๕.๑(๑) ขอ้ ๑๕.๑(๒) และ ขอ้ ๑๕.๑(๓)   

 ๙ .๓   การลงทะเบยีนเรยีนมากกว่า ๑ หลกัสตูร   

  นกัศกึษาที�ต้องการเรยีนมากกว่า ๑ หลกัสตูร  สามารถลงทะเบยีนในรายวชิาที�แต่ละหลกัสตูรกาํหนด

ได้ตามข้อ  ๙.๑   และเมื�อเรยีนครบรายวชิาที�แต่ละหลกัสูตรกําหนดแล้ว  จะได้รบัอนุมตัิปรญิญาของหลกัสูตรนั Xน  ทั XงนีX

ระยะเวลาการศกึษาในทุกหลกัสตูรตอ้งไม่เกนิ ๘ ปีการศกึษา  โดยนบัตั Xงแต่แรกเขา้ศกึษาในระดบัปรญิญาตร ี

 

ข้อ ๑๐.   การขอเพิ,ม  ขอลด  และขอถอนรายวิชา   

 นกัศกึษาจะขอเพิ�ม  ขอลด  หรอืขอถอนรายวชิาไดต่้อเมื�อไดร้บัความเหน็ชอบจากอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร

และตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากคณบด ีหรอืผูท้ี�คณบดมีอบหมาย  โดยถอืเกณฑก์ารพจิารณาอนุมตัดิงัต่อไปนีX 

 ๑๐.๑   การขอเพิ,มรายวิชา   จะต้องดาํเนินการภายใน ๒ สปัดาหน์บัจากวนัเปิด ภาคการศกึษาปกต ิหรอื

ภายในสปัดาหแ์รกของภาคการศกึษาฤดรูอ้น  สาํหรบัรายวชิาที�มไิดเ้ปิดสอนพรอ้มกบัการเปิดภาคการศกึษาใหข้อเพิ�ม

ภายในสปัดาหแ์รกนบัจากวนัเริ�มการศกึษาในรายวชิานั Xน 

             ๑๐.๒  การขอลดรายวิชา   รายวิชาที�ขอลดจะไม่บันทึกในใบแสดงผลการศึกษาและไม่นับครั Xงในการ

ลงทะเบยีน  หากดาํเนินการภายใน ๒ สปัดาห ์นบัจากวนัเปิดภาคการศกึษาปกต ิ หรอืภายในสปัดาหแ์รกของภาคการศกึษา

ฤดรูอ้น   สาํหรบัรายวชิาที�มไิดเ้ปิดสอนพรอ้มกบัการเปิดภาคการศกึษา ใหข้อลดภายในสปัดาหแ์รกนับจากวนัเริ�มการศกึษา

ในรายวชิานั Xน 

๑๐.๓  การขอถอนรายวิชา  ดําเนินการได้หลงัสปัดาห์ที� ๒ นับจากวนัเปิดภาคการศกึษาปกติ  หรอืหลงั

สปัดาหแ์รกของภาคการศกึษาฤดูรอ้น  หรอืหลงัสปัดาหแ์รกนับจากวนัเริ�มการศกึษารายวชิาที�เปิดสอนไม่พรอ้มกบัการ

เปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลยั  จนถึงหนึ�งสปัดาห์ก่อนสอบสิXนสุดรายวชิานั Xน รายวชิาที�ขอถอนจะถูกบนัทึกในใบ

แสดงผลการศึกษาและนับครั Xงในการลงทะเบียนเรียน ทั XงนีX การอนุญาตหรือไม่อนุญาต ให้เพิ�ม ลด  และ ถอนรายวิชา 

คณบดหีรอืผูท้ี�คณบดมีอบหมาย จะตอ้งแสดงเหตุผลประกอบดว้ย 

 

 

 



 

๑๖๓ 

 

ข้อ ๑๑.   เวลาเรียน 

 นกัศกึษาต้องมเีวลาเรยีนในรายวชิาใด ๆ  ทั Xงภาคทฤษฎ ี ภาคปฏบิตั ิ การฝึกงาน  และการฝึกภาคสนาม  

ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๘๐   ของเวลาทั Xงหมดจงึจะมสีทิธเิขา้สอบในรายวชิานั Xน ๆ   

 

ข้อ ๑๒.    การนับจาํนวนหน่วยกิต 

 ๑๒.๑   การนบัจาํนวนหน่วยกติของนกัศกึษาเพื�อจบการศกึษาตามหลกัสตูร ใหน้ับเฉพาะจาํนวนหน่วยกติ  

ที�กําหนดในหลกัสตูรของรายวชิาที�ไดร้บัการประเมนิผลว่า  “ ได้”   หรอื “ผ่าน”    เท่านั Xนในกรณีที�นักศกึษาลงทะเบยีน

เรยีนรายวชิาใดมากกว่าหนึ�งครั Xง ใหน้ับเฉพาะจาํนวนหน่วยกติครั Xงสดุทา้ยที�ประเมนิผลว่า “ ได้”    หรอื   “ผา่น”   ไปคดิเป็น

หน่วยกติสะสมเพยีงครั Xงเดยีว 

 ๑๒.๒   การรวมจาํนวนหน่วยกติเพื�อใชใ้นการคาํนวณแตม้เฉลี�ย  ใหน้บัจาํนวนหน่วยกติของทุกรายวชิาที�ผล

การศกึษามแีต้มประจํา ในกรณีที�นักศกึษาลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาใดมากกว่าหนึ�งครั Xง ใหน้ับจาํนวนหน่วยกติที�ลงทะเบยีน

เรยีนรายวชิานั Xน ๆ  ครั Xงสดุทา้ยไปใชใ้นการคาํนวณแตม้เฉลี�ย 

 

ข้อ ๑๓.  การคิดแต้มเฉลี,ย    

 แตม้เฉลี�ยม ี ๒ ประเภท  คอื  แตม้เฉลี�ยประจาํภาค และแตม้เฉลี�ยสะสม การคาํนวณแตม้เฉลี�ยใหท้าํดงันีX 

 ๑๓.๑   แต้มเฉลี,ยประจาํภาค ใหค้ํานวณจากผลการศกึษาของนักศกึษาใน ภาคการศกึษานั Xน  โดยเอา

ผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกบัแต้มประจําของผลการศกึษาแต่ละรายวิชาเป็นตัวตั Xง หารด้วยจํานวนหน่วยกิต    

รวมของรายวชิาที�ผลการศกึษามแีตม้ประจาํที�ศกึษาใน ภาคการศกึษานั Xน ๆ ใหม้ทีศนิยม ๒ ตําแหน่ง  โดยปัดเศษจาก

ตําแหน่งที� ๓ 

 ๑๓.๒   แต้มเฉลี,ยสะสม ใหค้ํานวณจากผลการศกึษาของนักศกึษาตั Xงแต่เริ�มเขา้ศกึษาในมหาวทิยาลยัมหดิล 

จนถงึการประเมนิผลครั Xงสดุทา้ย  โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกติกบัแตม้ประจาํของผลการศกึษาแต่ละรายวชิา

เป็นตวัตั Xง  หารด้วยจํานวนหน่วยกติรวมของรายวชิาทั Xงหมดที�ศกึษา  และผลการศกึษามแีต้มประจํา ตามขอ้ ๑๒.๒ ให้มี

ทศนิยม ๒ ตําแหน่ง โดยปัดเศษจากตําแหน่งที� ๓ ในกรณีที�นักศึกษาลงทะเบียนเรียนซํXา  ให้นําแต้มประจําของ

สญัลกัษณ์ที�ไดร้บัการประเมนิครั Xงสดุทา้ยมาคาํนวณแตม้เฉลี�ย 

 

ข้อ ๑๔.   การเทียบรายวิชาและการโอนย้ายหน่วยกิต    

 นักศึกษาที�ย้ายประเภทวิชาหรอืคณะในมหาวิทยาลัย หรอืที�โอนย้ายมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื�นหรอื

นักศกึษาที�ขอโอนผลการเรยีนจากสถาบนัอุดมศกึษาอื�น อาจขอเทยีบรายวชิาและขอโอนย้ายหน่วยกติใหค้รบหน่วย

กติ ตามหลกัสตูรได ้โดยไม่ต้องลงทะเบยีนเรยีนในรายวชิาที�ปรากฏในหลกัสตูรนั Xน  และมผีลการศกึษาที�มสีญัลกัษณ์

เป็น T การเทยีบรายวชิาและโอนยา้ยหน่วยกตินีXใหใ้ชเ้ฉพาะนักศกึษาที�ไดร้บัอนุมตัใิหโ้อนยา้ย  หรอืนกัศกึษาที�ไดร้บั

อนุมตัิใหเ้รยีนในรายวชิาที�จดัสอนโดยสถาบนัอื�น ทั XงนีXต้องไดร้บัความเหน็ชอบจากผูท้ี�ไดร้บัมอบหมายให้รบัผดิชอบ

หลกัสูตร  หรอืผู้ที�คณะกรรมการประจําคณะมอบหมายหรอืคณะกรรมการหลกัสูตร ทั XงนีXให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ 

ดงัต่อไปนีX 

 



มคอ.๒ หลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

๑๖๔ 

 

 ๑๔.๑   เงื�อนไขในการขอเทยีบรายวชิา  และโอนยา้ยหน่วยกติ 

(๑) เป็นรายวิชาหรอืกลุ่มรายวชิาที�โอนย้ายจากสถาบนัอุดมศกึษา ทั Xงในหรอืต่างประเทศที�มี

มาตรฐานไม่ตํ�ากว่ามหาวทิยาลยัมหดิล  และกรรมการหลกัสตูรมมีตเิหน็ชอบดว้ย 

(๒) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที�มีเนืXอหา และให้ประสบการณ์การเรียนรู้ ครอบคลุมหรือ

เทยีบเคยีงกนัได ้ไม่น้อยกว่าสามในสี�ของรายวชิาหรอืกลุ่มรายวชิาที�ขอเทยีบโอนหน่วยกติ  และกรรมการหลกัสตูรมี

มตเิหน็ชอบดว้ย 

(๓) เป็นรายวชิา หรอืกลุ่มรายวชิาที�ลงทะเบยีนเรยีนมาแล้วไม่เกนิ  ๕  ปี ถ้าไม่เป็นไปตามนีX  

ใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจของคณะกรรมการหลกัสตูร และคณะกรรมการประจาํคณะ 

(๔) เป็นรายวชิาหรอืกลุ่มรายวชิาที�มผีลการเรยีนไม่ตํ�ากว่า C หรอืเทยีบเท่า 

(๕) การเทยีบรายวชิาและโอนยา้ยหน่วยกติ  ใหท้ําไดไ้ม่เกนิกึ�งหนึ�งของจํานวนหน่วยกติรวม 

ตลอดหลกัสตูร 

 ๑๔.๒   การขอเทยีบรายวชิาและโอนยา้ยหน่วยกติใหท้ําหนังสอืถงึคณบด ี พรอ้มหลกัฐานที�เกี�ยวขอ้งกบั

รายวชิาที�ขอโอน ทั XงนีX  ให้คณะกรรมการหลกัสูตรประจําภาควชิาที�เกี�ยวขอ้ง และ/หรอืคณะกรรมการประจําคณะเป็นผู้

พจิารณาพรอ้มเหตุผลในการอนุมตั ิ และนําเสนอมหาวทิยาลยั และ/หรอือธกิารบดเีป็นผูอ้นุมตัิ หรอืให้ความเหน็ชอบ

การอนุมตัจิากระดบัคณะ 

 ๑๔.๓   รายวชิาที�เทยีบและโอนยา้ยหน่วยกติ  จะแสดงในใบแสดงผลการศกึษาตามชื�อรายวชิาที�เทยีบโอนให ้ 

โดยใชส้ญัลกัษณ์เป็น T และจะไม่นํามาคดิแตม้เฉลี�ย 

 ๑๔.๔   นกัศกึษาที�ขอเทยีบรายวชิา หรอืกลุ่มรายวชิา  และโอนยา้ยหน่วยกติตามขอ้ ๑๔.๑(๑) - ๑๔.๑(๓)  

มสีทิธไิดร้บัปรญิญาเกยีรตนิิยม  ทั XงนีXตอ้งเป็นไปตามขอ้ ๒๑  ของขอ้บงัคบัฉบบันีX   

 ๑๔.๕ การเทยีบรายวชิาและการโอนย้ายหน่วยกติที�มไิด้อยู่ในขอ้บงัคบัใดให้อยู่ในดุลยพนิิจของคณะกรรมการ

หลกัสตูรประจําภาควชิาที�เกี�ยวขอ้ง และ/หรอืคณะกรรมการประจําคณะ โดยความเหน็ชอบของมหาวทิยาลยั และ/หรอื

อธกิารบด ีเป็นผูอ้นุมตัหิรอืใหค้วามเหน็ชอบการอนุมตัจิากระดบัคณะ  ทั XงนีX ตอ้งเป็นไปตามขอ้ ๑๔.๑   

 
ข้อ ๑๕.   การลาพกัการศึกษา 
 ๑๕.๑     นกัศกึษาอาจยื�นคาํรอ้งขออนุญาตลาพกัการศกึษา  ในกรณีดงัต่อไปนีX 

(๑) ถูกเกณฑ ์หรอืระดมเขา้รบัราชการทหารกองประจาํการ 
(๒) ไดร้บัทุนแลกเปลี�ยนนักศกึษาระหว่างประเทศหรอืไดเ้ขา้ร่วมโครงการอื�นๆ ซึ�งมหาวทิยาลยั 

เหน็ชอบดว้ย 
(๓) เจบ็ป่วยตอ้งพกัรกัษาตวัเป็นเวลานานเกนิรอ้ยละ ๒๐  ของเวลาเรยีนทั Xงหมด   โดยมใีบรบัรอง

แพทย์จากหน่วยบรกิารสุขภาพนักศกึษาของมหาวทิยาลยั หรอืมีใบรบัรองแพทย์อื�นที�รบัรองโดยแพทย์ประจําหน่วย
บรกิารสขุภาพนกัศกึษาของมหาวทิยาลยั 

(๔) เมื�อนักศกึษามคีวามจําเป็นส่วนตวั  อาจยื�นคํารอ้งขอลาพกัการศกึษาไดแ้ต่ต้องไดศ้กึษา
ในมหาวทิยาลยัแลว้ไม่น้อยกว่า ๑  ภาคการศกึษา  และมแีต้มเฉลี�ยสะสมไม่ตํ�ากว่า ๒.๐๐ การลาพกัการศกึษาตามขอ้ 
๑๕.๑  ใหน้กัศกึษายื�นคาํรอ้งต่อคณบด ี หรอืผูท้ี�คณบดมีอบหมายโดยเรว็ที�สดุ  และใหค้ณบดหีรอืผูท้ี�คณบดมีอบหมาย
เป็นผูพ้จิารณาอนุมตั ิ 



 

๑๖๕ 

 

      ๑๕.๒    เมื�อนักศกึษามเีหตุสุดวสิยัจําต้องลาพกัการศกึษา  ดว้ยเหตุผลนอกเหนือจากที�ระบุไวใ้นขอ้  ๑๕.๑  
ใหย้ื�นคํารอ้งต่อคณบดหีรอืผูท้ี�คณบดมีอบหมายโดยเรว็ที�สดุ  และใหค้ณะกรรมการประจําคณะ  หรอืผูท้ี�คณะกรรมการ
ประจาํคณะที�นกัศกึษาสงักดัมอบหมายเป็นผูพ้จิารณาอนุมตั ิ
 ๑๕.๓    การลาพกัการศกึษาตามขอ้ ๑๕.๑ และ ๑๕.๒  ใหอ้นุมตัไิดค้รั Xงละไม่เกนิ ๒  ภาคการศกึษาปกติ
ตามการจัดการศึกษาแบบทวิภาค  หรือ ๓  ภาคการศึกษาปกติตามการจัดการศึกษาแบบไตรภาค  ถ้ามีความ
จาํเป็นตอ้งลาพกัการศกึษาต่อไปอกี  ใหย้ื�นคาํรอ้งขอลาพกัการศกึษาใหม่ตามวธิใีนขอ้ ๑๕.๑  หรอื ๑๕.๒ แลว้แต่กรณี 
 ๑๕.๔   ในกรณีที�นักศกึษาได้รบัอนุมตัิใหล้าพกัการศกึษา ให้นับเวลาที�ลาพกัอยู่ในระยะเวลาการศกึษา
ดว้ย  ยกเว้นนักศกึษาที�ได้รบัอนุญาตให้ลาพกัการศกึษา ตามขอ้  ๑๕.๑(๑)  และ ขอ้ ๑๕.๑(๒) หรอืในกรณีที�มเีหตุ
สดุวสิยั  ใหเ้สนออธกิารบดพีจิารณาเป็นกรณี ๆ ไป 
 ๑๕.๕   ระหว่างที�ได้รบัอนุมตัิให้ลาพกัการศกึษา  นักศกึษาจะต้องรกัษาสภาพการเป็นนักศกึษา  โดย
ชาํระค่าธรรมเนียมการศกึษาตามระเบยีบมหาวทิยาลยั  มฉิะนั Xนจะถูกจาํหน่ายชื�อออกจากมหาวทิยาลยั  
 ๑๕.๖   นกัศกึษาที�ไดร้บัอนุมตัใิหล้าพกัการศกึษา   เมื�อจะกลบัเขา้ศกึษาจะตอ้งยื�นคํารอ้งขอกลบัเขา้ศกึษา
ต่อคณบดีหรอืผู้ที�คณบดมีอบหมายก่อนกาํหนดวนัชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ สปัดาห์ การอนุมตัิ
หรือไม่อนุมัติให้ลาพักการศึกษาตามความในวรรคก่อน คณบดีหรอืผู้ที�ได้รบัมอบหมายจะต้องระบุเหตุผลในการ
พจิารณาดว้ย     
 
ข้อ ๑๖.    การจาํแนกสภาพนักศึกษา 
 ๑๖.๑   การจาํแนกสภาพนกัศกึษา  สาํหรบันกัศกึษาที�เขา้ศกึษาเป็นปีแรก  จะจาํแนกสภาพนกัศกึษาเมื�อ
สิXนภาคการศกึษาที�สอง  ตามการจดัการศกึษาแบบทวภิาค  หรอืสิXนภาคการศกึษาที�สามตามการจดัการศกึษาแบบไตร
ภาค  นับตั Xงแต่เริ�มเขา้ศกึษา  ส่วนนักศกึษาที�ศกึษาตั Xงแต่ปีที� ๒  เป็นต้นไป  จะจําแนกสภาพนักศกึษา  เมื�อสิXนภาค
การศกึษาปกตขิองแต่ละภาค หรอืเมื�อสิXนปีการศกึษาสาํหรบัหลกัสตูรที�มกีารศกึษาต่อเนื�องตลอดปี  สาํหรบันกัศกึษาที�
จะยื�นความจาํนงขอรบัอนุปรญิญาหรอืปรญิญาตร ี อาจใหจ้าํแนกสภาพนกัศกึษาเมื�อสิXนภาคการศกึษาฤดรูอ้นได ้
 ๑๖ .๒    การจําแนกสภาพนักศึกษาให้พิจารณาว่าเป็นนักศึกษาสภาพปกติหรือสภาพ  วิทยาทัณฑ ์
ดงัต่อไปนีX 
                  (๑)  นักศึกษาสภาพปกติ   ได้แก่  นักศึกษาที�ลงทะเบียนเรียนเป็นภาคการศึกษาแรก  หรือ
นกัศกึษาที�สอบไดแ้ตม้เฉลี�ยสะสมไม่ตํ�ากว่า ๒.๐๐ 
         (๒)   นักศึกษาสภาพวิทยาทณัฑ ์ไดแ้ก่ นกัศกึษาที�สอบไดแ้ต้มเฉลี�ยสะสมตั Xงแต่  ๑.๕๐  แต่ไม่
ถงึ ๒.๐๐ จาํแนกออกเป็น ๒ ประเภท คอื   

ประเภทที,  ๑  ไดแ้ก่  นกัศกึษาที�สอบไดแ้ตม้เฉลี�ยสะสมตั Xงแต่ ๑.๕๐ แต่ไม่ถงึ  ๑.๘๐  
ประเภทที,  ๒  ไดแ้ก่  นกัศกึษาที�สอบไดแ้ตม้เฉลี�ยสะสมตั Xงแต่ ๑.๘๐  แต่ไม่ถงึ  ๒.๐๐  

 
ข้อ ๑๗.    ฐานะชั Hนปีของนักศึกษา 
 ให้เทียบฐานะชั Xนปีของนักศึกษาจากจํานวนหน่วยกิตที�สอบได้ ตามอตัราส่วนของหน่วยกิตรวมของ
หลกัสตูรนั Xน 
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๑๖๖ 

 

ข้อ ๑๘.    การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  
 นกัศกึษาจะพน้สภาพการเป็นนกัศกึษาในกรณี ดงัต่อไปนีX 
 ๑๘.๑     ศกึษาครบตามหลกัสตูร   และไดร้บัอนุมตัใิหไ้ดร้บัอนุปรญิญาหรอืปรญิญาตามขอ้  ๒๐ 
 ๑๘.๒    ไดร้บัอนุมตัจิากอธกิารบดใีหล้าออก 
 ๑๘.๓ อธกิารบดสีั �งใหพ้น้จากสภาพการเป็นนกัศกึษาในกรณี  ดงัต่อไปนีX  
 (๑)  เมื�อมกีารจาํแนกสภาพนกัศกึษา  และมแีตม้เฉลี�ยสะสมตํ�ากว่า ๑.๕๐  
                (๒)  นักศกึษาสภาพวทิยาทณัฑ์ประเภทที� ๑  ที�มแีต้มเฉลี�ยสะสมตํ�ากว่า ๑.๘๐   อกี ๒ ภาค
การศึกษาติดต่อกนัที�มีการจําแนกสภาพนักศึกษาตามการจดัการศึกษาแบบทวิภาค หรือ  อีก ๓ ภาคการศึกษา
ตดิต่อกนัที�มกีารจาํแนกสภาพนักศกึษาตามการจดัการศกึษาแบบไตรภาค หรอือกี ๑ ปีการศกึษาที�มกีารจาํแนกสภาพ
นกัศกึษา  โดยใชร้ะบบอื�นตามขอ้ ๕.๓ 
 (๓)  นักศกึษาสภาพวทิยาทณัฑ์ประเภทที�  ๒  ที�มีแต้มเฉลี�ยสะสมตํ�ากว่า ๒.๐๐   อกี  ๔  ภาค
การศกึษาตดิต่อกนัที�มกีารจาํแนกสภาพนกัศกึษาตามการจดัการศกึษาแบบทวภิาค หรอือกี  ๖ ภาคการศกึษาตดิต่อกนัที�
มกีารจาํแนกสภาพนกัศกึษาตามการจดัการศกึษาแบบไตรภาค  หรอือกี  ๒ ปีการศกึษาที�มกีารจาํแนกสภาพนกัศกึษา  
โดยใชร้ะบบอื�นตามขอ้ ๕.๓ 
 (๔)  ลงทะเบยีนเรยีนซํXาในรายวชิาบงัคบัครบจํานวนครั Xงตามขอ้ ๙.๒(๓) แลว้  ผลการศกึษา
หรอืผลการสอบ  ยงัคง  “ไม่ได”้ หรอื “ไม่ผ่าน” 
 (๕)  มเีวลาเรยีนเกนิ ๒ เท่าของเวลาที�กาํหนดในหลกัสตูร 

 (๖)  เมื�อพน้กําหนดเวลา  ๒  สปัดาหแ์รกของภาคการศกึษาแลว้  ยงัไม่ลงทะเบยีนเรยีน  หรอื
ยงัไม่ไดด้าํเนินการรกัษาสภาพการเป็นนักศกึษา โดยขาดการตดิต่อหรอืโดยไม่มเีหตุผลสมควร 
 (๗)  นักศึกษาประพฤติผิดวินัยตามข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลยั  หรือ
สถาบนัร่วม/สถาบนัสมทบ   
 (๘)  มปัีญหาทางจติจนเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา และ/หรอืจะเป็นอุปสรรคต่อการประกอบวชิาชพี  
ทั XงนีX ใหม้หาวทิยาลยัแต่งตั Xงคณะกรรมการ  เพื�อพจิารณาขอ้มลูและนําเสนอสภามหาวทิยาลยัเพื�ออนุมตั ิ  
 (๙)  ถูกลงโทษตามขอ้ ๒๒ 
 (๑๐)  ตาย 
 

ข้อ ๑๙ .    การสาํเรจ็การศึกษา 

           ๑๙.๑  หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษาปกติ  สําหรบัการ

ลงทะเบยีนเรยีนเตม็เวลา    

 ๑๙.๒    หลกัสูตรปริญญาตรี (๕ ปี)  สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๘ ภาคการศึกษาปกติ  สําหรบัการ

ลงทะเบยีนเรยีนเต็มเวลา    

             ๑๙.๓ หลกัสตูรปรญิญาตร ี(ไม่น้อยกว่า ๖ ปี) สาํเรจ็การศกึษาไดไ้ม่ก่อน ๑๐ ภาคการศกึษาปกตสิาํหรบั

การลงทะเบยีนเรยีนเตม็เวลา  

 ๑๙.๔ หลกัสตูรปรญิญาตร ี(ต่อเนื�อง)  สําเรจ็การศกึษาได้ไม่ก่อน ๔ ภาคการศกึษาปกติ  สําหรบัการ

ลงทะเบยีนเรยีนเตม็เวลา 

 



 

๑๖๗ 

 

ข้อ ๒๐.    การให้อนุปริญญาหรอืปริญญา   

 การพจิารณาใหไ้ดอ้นุปรญิญาหรอืปรญิญา  นกัศกึษาจะตอ้งมคุีณสมบตั ิดงัต่อไปนีX 

   ๒๐.๑    สอบผ่านรายวชิาและเกณฑอ์ื�น ๆ  ครบตามที�หลกัสตูรกาํหนด 

 ๒๐.๒   ไดแ้ตม้เฉลี�ยสะสมตลอดหลกัสตูรไม่ตํ�ากว่า ๒.๐๐    

 ๒๐.๓    เป็นผูม้คีวามประพฤตดิ ีเหมาะสมแก่ศกัดิศ̀รแีห่งอนุปรญิญาหรอืปรญิญานั Xน 

 

ข้อ ๒๑.   การให้ปริญญาเกียรตินิยม 

 นักศกึษาหลกัสูตรปรญิญาตรทีี�ศกึษาในมหาวทิยาลยั  ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกติ ซึ�งรวมทั Xงรายวชิาที�

นกัศกึษายา้ยประเภทวชิา หรอืคณะในมหาวทิยาลยั หรอืที�โอนมาจากสถาบนัอุดมศกึษาอื�น  และเป็นรายวชิาหรอืกลุ่ม

รายวชิาที�มผีลการเรยีนไม่ตํ�ากว่า B (หรอืเทยีบเท่า) โดยไม่นําหน่วยกติและแต้มประจําที�เทยีบรายวชิา หรอืโอนยา้ย

หน่วยกติมาคดิแต้มเฉลี�ยสะสม จะไดร้บัการพจิารณาใหไ้ด้รบัปรญิญาตรเีกยีรตินิยม อนัดบั ๑ เมื�อสอบไดแ้ต้มเฉลี�ย

สะสมไม่ตํ�ากว่า ๓.๕๐  และได้รบัปรญิญาตรเีกยีรตนิิยม อนัดบั ๒ เมื�อสอบได้แต้มเฉลี�ยสะสมไม่ตํ�ากว่า ๓.๒๕  และ

ตอ้งมคุีณสมบตั ิดงัต่อไปนีX   

 ๒๑.๑   มเีวลาเรยีนไม่เกนิจาํนวนภาคการศกึษาหรอืจาํนวนปีการศกึษาน้อยที�สดุที�กาํหนดไวใ้นหลกัสตูร    

 ๒๑.๒  มคุีณสมบตัสิอบไดป้รญิญาตรตีามขอ้  ๒๐ 

 ๒๑.๓ ไม่เคยลงทะเบยีนเรยีนซํXา  หรอืลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาอื�นแทน หรอืสอบแกต้วั  หรอืปฏบิตังิาน

แกต้วัในรายวชิาใดเลยตลอดหลกัสตูร  รวมทั Xงรายวชิาที�เทยีบโอน 

 ๒๑.๔  ในกรณีที�นักศึกษาขอเทียบรายวิชา และโอนย้ายหน่วยกิต จํานวนรายวชิาที�ขอย้าย หรอืขอโอน

จะตอ้งไม่เกนิหนึ�งในสี�ของจาํนวนหน่วยกติทั Xงหลกัสตูร 

           

ข้อ ๒๒.   การลงโทษนักศึกษาที,ทุจริตในการสอบ     

 ให้ดําเนินการตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดลว่าด้วยวินัยนักศึกษา โดยพิจารณาตามสมควรแก่กรณี  

ดงัต่อไปนีX 

 ๒๒.๑  ใหไ้ดส้ญัลกัษณ์  F ในรายวชิาที�ทุจรติ 

 ๒๒.๒  ให้ได้สญัลกัษณ์ F ในรายวชิาที�ทุจรติและใหพ้กัการศกึษาในภาคการศกึษาถดัไปไม่น้อยกว่า ๑ 

ภาคการศกึษาปกต ิ  

 ๒๒.๓  ใหไ้ดส้ญัลกัษณ์  F  ทุกรายวชิาที�ลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษานั Xน    

 ๒๒.๔  ให้ไดส้ญัลกัษณ์  F  ทุกรายวชิาที�ลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษานั Xน  และให้พกัการศกึษาใน

ภาคการศกึษาถดัไปไม่น้อยกว่า  ๑  ภาคการศกึษาปกต ิ  

 ๒๒.๕   พน้สภาพการเป็นนกัศกึษา   

   อธกิารบดมีอีํานาจสั �งให้นักศกึษาที�ทุจรติในการสอบพ้นสภาพการเป็นนักศกึษา และนักศกึษาที�ถูกสั �งให้พ้น

สภาพการเป็นนกัศกึษาในกรณีนีXหมดสทิธิท̀ี�จะเขา้ศกึษาในมหาวทิยาลยัมหดิลตลอดไป 

 



มคอ.๒ หลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

๑๖๘ 

 

ข้อ ๒๓.    การใดที�มไิดบ้ญัญตัไิวใ้นขอ้บงัคบันีX  ใหนํ้าแนวปฏบิตั ิ ขอ้บงัคบั และระเบยีบที�เกี�ยวกบัการศกึษาของคณะ   

หรอืของมหาวทิยาลยัที�ไม่ขดัหรอืแยง้กบัขอ้บงัคบันีXมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

ข้อ ๒๔.  ให้อธกิารบดเีป็นผู้รกัษาการตามขอ้บงัคบันีX    ในกรณีที�มปัีญหาเกี�ยวกบัการปฏิบตัิตามขอ้บงัคบันีX  ให้

อธกิารบดมีอีาํนาจวนิิจฉยัตคีวาม  และสั �งการตามที�เหน็สมควร 

 
ประกาศ   ณ   วนัที�   ๒๗   เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 
(ลงนาม)  วจิารณ์  พานิช 

 
 
 
     (ศาสตราจารยน์ายแพทยว์จิารณ์   พานิช) 
             นายกสภามหาวทิยาลยัมหดิล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๖๙ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
รายละเอียดอาจารยผ์ ูร้บัผิดชอบหลกัสตูร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.๒ หลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

๑๗๐ 

 

อาจารยอ์รวี บนุนาค  
ตาํแหน่ง   อาจารย ์
เลขประจาํตวัประชาชน   ๔๑๐๒๑๐๐๐๔ x-xx-x  
คณุวฒุิการศึกษา  อ.ม. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ศศ.บ. เกยีรตนิิยมอนัดบั ๑ (ภาษาไทย) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ 
ความสนใจ   ภาษาไทยเพื�อการสื�อสาร ภาษาไทยในวงการสื�อมวลชน การเขยีนขา่ว  

ก ารสื� อข่ าว  ห ลักและศิลป ะการพู ด  การพู ดแบ บ พิ ธีก ร ก าร
ประชาสมัพนัธอ์งคก์ร วจันกรรมและวจันปฏบิตัศิาสตร ์

 ผลงานวิจยั 
 

กลวธิกีารใช้ภาษาแสดงความผดิหวงัต่อผู้ฟังที�มต่ีอสถานภาพต่างกนัในภาษาไทย: กรณีศึกษานิสติ
นักศึกษา วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั, ๒๕๕๑. 

 
 งานวจิยัเรื�อง “ภาพสะทอ้นจรยิธรรมสื�อมวลชนจากกลวธิกีารตั Xงคาํถามสมัภาษณ์บุคคลสาธารณะของ

ผูส้ ื�อขา่วบนัเทงิ” (ทุนอุดหนุนการวจิยัจากสภาการหนงัสอืพมิพแ์ห่งชาต ิพ.ศ.๒๕๕๓) 
 
 บทความวจิยัเรื�อง “การตั Xงคาํถามสมัภาษณ์บุคคลสาธารณะของผูส้ ื�อขา่วบนัเทงิมติจิรยิธรรม” เผยแพร่

ในวารสารอศิราปรทิศัน์ ปีที� ๑ ฉบบัที� ๑ พ.ศ.๒๕๕๔ 
 
 นําเสนอบทความวจิยัเรื�อง “มุมมองความสุภาพจากกลวธิกีารตั Xงคําถามสมัภาษณ์บุคคลสาธารณะของ

ผูส้ ื�อขา่วบนัเทงิ” ในการสมัมนาเครอืขา่ยวชิาการ-วจิยัสายมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ครั Xงที� ๕ เรื�อง 
“มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ไทย : ศึกษาวิจยัเพื�อพัฒนา ก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน” ณ ห้อง
ประชุมใหญ่ อาคารเอกทศรถ (นาโน๑) มหาวทิยาลยันเรศวร จงัหวดัพษิณุโลก ระหว่างวนัที� ๒๘-๒๙ 
กรกฎาคม ๒๕๕๔ 

 
บทความวจิยัเรื�อง “กลยุทธก์ารประชาสมัพนัธก์ารท่องเที�ยวจงัหวดักาญจนบุร ี เพื�อรองรบัการเขา้สู่
ประชาคมอาเซยีน” เผยแพร่ในเอกสารสบืเนื�องจากการประชุม (Proceeding) ในการประชมุวิชาการ
ระดับชาติและระดับนานาชาติ การพัฒนาชนบทที่ยั่งยนื ประจาํปv ๒๕๕๖ คร้ังที่ ๓ หัวข�อ  “ชุมชน
ท�องถ่ิน ฐานรากการพัฒนาประชาคมอาเซียน” มหาวิทยาลยัขอนแก�น 

   
 ผลงานอื,นๆ   
   บรรณาธกิารหนังสอืภาษาไทยไขอาชพี ผลงานวชิาการลําดบัที� ๑๖ สาขาวชิาภาษาไทย 

คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 
 

ภาระงานสอนในปัจจบุนั 
   ศศภท ๒๑๒ หลกัและศลิปะการพดู 
 



 

๑๗๑ 

 

   ศศภท ๒๖๕ การเขยีนในสื�อสิ�งพมิพ ์
ศศภท ๓๗๒ การพดูแบบพธิกีร 

   ศศภท ๓๗๓ การพดูแบบสาระบนัเทงิ 
   ศศภท ๓๗๕ ภาษาในการประชาสมัพนัธอ์งคก์ร 
 

ภาระงานสอนในหลกัสูตรปรบัปรงุ ปี ๒๕๕๖ 
  ศศภท ๑๑๔ การพดูในที�ชมุนุมชน 

ศศภท ๒๒๔ หลกัและศลิปะการพดู 
  ศศภท ๒๓๓ การพดูแบบพธิกีร 

ศศภท ๒๓๔ การเขยีนขา่วและคอลมัน์ในสื�อสิ�งพมิพ ์
  ศศภท ๒๒๗ ภาษาไทยในงานสื�อสารมวลชน 
  ศศภท ๓๔๐ ภาษาในการประชาสมัพนัธอ์งคก์ร 

 
  

อาจารย ์ดร.นํHามนต ์อยู่อินทร  ์
 ตาํแหน่ง   อาจารย ์

เลขประจาํตวัประชาชน   ๓๗๓๐๑๐๑๖๘ x-xx-x  
คณุวฒุิการศึกษา  อ.ด. (วรรณคดไีทย) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

อ.ม. (ภาษาไทย) มหาวทิยาลยัศลิปากร  
อ.บ. (ภาษาไทย) มหาวทิยาลยัศลิปากร  

 
ความสนใจ  คตชินวทิยา วฒันธรรมและวถิชีวีติ มานุษยวทิยา 
ผลงานวิจยั 
นํXามนต ์ อยู่อนิทร.์  วเิคราะหต์วัละครเอกฝ่ายหญงิในวรรณกรรมชาวบา้นจาก “วดัเกาะ”.  วทิยานิพนธ์
ปรญิญามหาบณัฑติ สาขาวชิาภาษาไทย บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศลิปากร, ๒๕๔๕.  
 
นํX ามนต์  อยู่อินทร์.  การดํารงอยู่ของความเชื�อและพิธีกรรมเกี�ยวกับข้าวในสังคมไทยปัจจุบัน: 
กรณีศกึษาหมู่บา้นดอนโพธิ ̀ตําบลเสนา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา.  วทิยานิพนธ์ปรญิญาดุษฎบีณัฑติ 
สาขาวชิาภาษาไทย บณัฑติวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, ๒๕๕๓. 
 
“วเิคราะหต์วัละครเอกฝ่ายหญงิในวรรณกรรมชาวบา้นจาก “วดัเกาะ” วารสารอกัษรศาสตร ์มหาวทิยาลยั
ศลิปากร ปีที� ๒๕ ฉบบัที� ๒ ธนัวาคม ๒๕๔๕ - พฤษภาคม ๒๕๔๖ หน้า ๖๕-๑๐๗. 
 
“บทอศัจรรย ์ : ปฏภิาณกวชีาวบา้นในนิทานวดัเกาะ” วารสารภาษาและหนงัสอื ฉบบัครบรอบ ๔๕ ปี 
สมาคมภาษาและหนงัสอื ปีที� ๒๑-๓๔ (พ.ศ.๒๕๓๑-๒๕๔๖) หน้า ๔๘-๖๔. 
 
“ตวัละครอมุนษยฝ่์ายด ี: ผูช้่วยเหลอืในนิทานจากวดัเกาะ” The Journal Vol.1 January 2005 หน้า ๙๑-
๑๒๒. 
 



มคอ.๒ หลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

๑๗๒ 

 

Book Review : ขา้ว มารดาแหง่ธญัพชืของคนอุษาคเนย ์การจดัการความหลากหลายพนัธุข์า้วของกลุ่ม
ชาตพินัธุ ์The Journal Vol.3 No.1 2007 หน้า ๑๓๑-๑๓๗. 
 
Book Review : ชาวนา ประวตัศิาสตรช์วีติ ความหวงั และทางออก, ชาวนาสองฝั �งโขง ชวีติวฒันธรรม
และจติสาํนึก, นิเวศชาวนาลุ่มนํXาโขง The Journal Vol.3 No.2 2007 หน้า ๑๓๙-๑๔๖. 
   
Book Review : วฒันธรรมคอืความหมาย : ทฤษฏแีละวธิกีารของคลฟิฟอรด์ เกยีรซ์ The Journal 
Vol.4 No.2 2008 หน้า ๑๓๙-๑๔๙. 
 
สรุปการบรรยายจาก “เสวนาการแปลและล่าม ประจาํปี ๒๕๕๒” เขยีนร่วม ณรงศกัดิ ̀ สอนใจ และ
นํXามนต ์ อยู่อนิทร ์ The Journal Vol.5 No.2 2009 หน้า ๑๙๗-๒๑๖. 
 
ความเชื�อเรื�องแม่โพสพในภาคกลาง สารานุกรมวฒันธรรมไทยภาคกลาง 
หวัขอ้เรื�อง “บททาํขวญัขา้ว” ขอ้มลูสาํคญัมรดกภมูปัิญญาทางวฒันธรรมชาต ิ สาํหรบัขึXนทะเบยีนมรดก
ภูมปัิญญาทางวฒันธรรมของชาต ิ ประจาํปี ๒๕๕๓ สาํนกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาต ิ
กระทรวงวฒันธรรม 
 
โครงการ “การศกึษาความเป็นไปไดใ้นการจดัทํามาตรฐานรบัรองคุณภาพการแปล” ศูนยก์ารแปลและ
ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ ภารกิจต่างประเทศ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)         
พ.ศ. ๒๕๕๑ (วจิยัร่วม ดร.ภทัทยิา ยมิเรวตั, ดร.พชัรส์ติา เจรญิรกัษ์หริญั และดร.นํXามนต ์ อยู่อนิทร)์ 
 
นําเสนอบทความเรื�อง “The Ritual of Calling the Soul of the Rice Goddess in Contemporary 
Central Thailand” An international Conference on Asian Folklore (ICAF 2009) 2-3 July 2009 at 
The Miracle Grand Hotel, Bangkok. 
 
งานวจิยัเรื�อง “ตวัละครผูช้่วยเหลอืในวรรณกรรมชาวบา้น พ.ศ.๒๔๓๒-๒๕๑๐” ทุนโครงการวจิยั
มหาวทิยาลยัมหดิล ประเภททุนสง่เสรมินกัวจิยัรุ่นใหม่ ประจาํปีงบประมาณ ๒๕๔๘ 

 ภาระงานสอนในปัจจบุนั 
ศศภท ๒๑๔ การอ่านและเขยีนเชงิวชิาการ 

  ศศภท ๒๑๗ คตชินวทิยา 
ศศภท ๓๕๓ วรรณกรรมพืXนบา้น 

  ศศภท ๓๖๙ นิทานพืXนบา้น 
  ศศภท ๔๗๐ คตชินปรทิศัน์ 
   
 ภาระงานสอนในหลกัสูตรปรบัปรงุ ปี ๒๕๕๖ 
  ศศภท ๑๑๙ คตชินกบัศลิปะพืXนถิ�นไทย 
  ศศภท ๓๒๒ คตชินวทิยา 
  ศศภท ๓๓๗ นิทานพืXนบา้น 
  ศศภท ๓๔๔ ภาษาบาลแีละสนัสฤตในภาษาและวรรณคดไีทย 



 

๑๗๓ 

 

  ศศภท ๓๕๓ แนวคดิและทฤษฎคีตชินวทิยาเบืXองตน้ 
  ศศภท ๓๕๔ การศกึษาภาคสนามทางคตชินวทิยา 
  ศศภท ๓๕๖ คตชินกบัศาสนาและความเชื�อ 

                 ศศภท ๔๔๙    คตชินวทิยาและวถิชีวีติพืXนบา้น 
 

อาจารยว์ริศรา โกรทินธาคม  
ตาํแหน่ง   อาจารย ์
เลขประจาํตวัประชาชน  ๑๗๖๙๙๙๐๐๐ x-xx-x  
คณุวฒุิการศึกษา  ศศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ 
ความสนใจ   ภาษาเพื�อการสื�อสาร  ภาษาและวฒันธรรม  ภาษาในเพลง 

ผลงานวิจยั 
 
การวิเคราะห์ภาษาในเพลงไทยสากลที�สะท้อนวัฒนธรรมไทย” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาวชิาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ ๒๕๕๒ 
 
งานวจิยัเรื�อง “รปูแบบของสื�อกบัความสามารถในการรบัสาร : การศกึษาเปรยีบเทยีบการรบัสารจากการ
ฟังเพลงไทยสากลที�มาจากวรรณคดไีทยกบัการรบัสารจากการอ่านตวับทวรรณคดไีทย” (งานวจิยันีX
ไดร้บัทุนสนบัสนุนการวจิยั ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ จากคณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล) 
 
บทความวชิาการเรื�อง “วฒันธรรมทางภาษา : การหลากคาํ “ผูห้ญงิ” ในเพลงลกูกรุง” ตพีมิพใ์นวารสาร
ภาษาไทยและวฒันธรรมไทย (Journal of Thai Language and Thai Culture) สาขาวชิาภาษาไทย 
คณะมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์๒๕๕๓ 
 
นําเสนอผลงานวจิยัในการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ“มหาวทิยาลยับรูพา ๒๕๕๔” เรื�อง “เพลงไทยลกูทุ่ง
กบัการนําเสนอภาพลกัษณ์ของจงัหวดันครปฐม” 
 
นําเสนอผลงานวจิยัในการประชมุวชิาการระดบัชาตทิางวฒันธรรม อุบลวฒันธรรม ครั Xงที� ๒ “กนิ เที�ยว 
เกีXยว เล่น” เรื�อง “อสีาน” ผ่านเพลงไทยลกูทุ่งอสีาน : กรณีศกึษาเพลงไทยลกูทุง่อสีานของ ต่าย อรทยั 
 
บทความเรื�อง “รสเพลงรกั : จากวรรณคดสีนุทรภู่” ตพีมิพใ์นจลุสารมหติลาภาษาศลิป์ คณะศลิปศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหดิล ปีที� ๑ เดอืนกนัยายน ๒๕๕๓ 
 
บทความเรื�อง “เพลงไทยสากลกบัการนําเสนอภาพลกัษณ์ของจงัหวดันครปฐม” ในเวบ็ไซตค์ณะศลิป
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 
 
บทความเรื�อง “อ่านอย่างไรใหม้ปีระสทิธภิาพ” ลงในเวบ็ไซตค์ณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 

 



มคอ.๒ หลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

๑๗๔ 

 

ภาระงานสอนในปัจจบุนั 
  ศศภท ๑๐๐ ศลิปะการใชภ้าษาไทยเพื�อการสื�อสาร 

ศศภท ๑๑๒ หลกัและศลิปะการฟังและอ่าน 
ศศภท ๒๖๔ การพดูเพื�อการกระจายเสยีง 

  ศศภท ๓๗๓ การพดูแบบสาระบนัเทงิ 
  ศศภท ๔๗๑ เทคนิคการพดูเพื�อการฝึกอบรมและการประชุม 

ภาระงานสอนในหลกัสูตรปรบัปรงุ ปี ๒๕๕๖ 
ศศภท ๑๑๐ ภาษาไทยในเพลง 
ศศภท ๑๑๓ ศลิปะการอ่านออกเสยีงรอ้ยแกว้และรอ้ยกรอง 

  ศศภท ๒๒๒ หลกัและศลิปะการฟังและการอ่าน 
  ศศภท ๔๔๐ เทคนิคการพดูเพื�อการฝึกอบรม 
   

 
อาจารยว์ศวรรษ สบายวนั  

ตาํแหน่ง   อาจารย ์
เลขประจาํตวัประชาชน   ๓๑๔๙๙๐๐๑๑ x-xx-x  
คณุวฒุิการศึกษา  อ.ม. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

อ.บ. เกยีรตนิิยมอนัดบั ๒ (ภาษาไทย) มหาวทิยาลยัศลิปากร  

ความสนใจ   วรรณคดไีทย  วรรณกรรมไทย การประพนัธร์อ้ยกรอง 

ผลงานวิจยั  
 

บทความวเิคราะหเ์รื�องสั Xนซไีรต ์“เจา้หงญิ” ในหนงัสอื “วเิคราะหซ์ไีรต ์(พ.ศ.๒๕๒๔-๒๕๔๘)” 
 

โครงการวจิยัเรื�อง “ลกัษณะเด่นทางฉนัทลกัษณ์และกลวธิกีารประพนัธพ์ระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้
เจา้อยู่หวั” (ทุนวจิยัคณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล) 
 
การนําเสนอผลงานทางวิชาการเรื�อง “การศึกษากิตติกรรมประกาศในฐานะบทประณามพจน์ใน
วทิยานิพนธไ์ทย” ในงานประชุมทางวชิาการระดบัชาต ิหวัขอ้ "ททีรรศน์ภาษา วรรณกรรม วฒันธรรม 
การสื�อสารในโลกยุคเปลี�ยนผ่าน" วันพฤหัสบดีที� ๕ - ศุกร์ที� ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัย
หอการคา้ไทย กรุงเทพมหานคร  
 
การนําเสนอผลงานทางวชิาการเรื�อง “ลลิติจนัทกนิร: ร่องรอยการเปลี�ยนผ่านของวรรณกรรมประเภท
ลิลิต ” “Lilit Chanthakinnon: The trace of transition of Lilit literature”” ใน งานประชุ ม วิช าการ
ระดบัชาติ "ภาษาและวฒันธรรม ๒๕๕๖" เรื�อง "อาเซียนในมติิวฒันธรรม" ณ สถาบนัวจิยัภาษาและ
วฒันธรรมเอเชยี มหาวทิยาลยัมหดิล ศาลายา 
 



 

๑๗๕ 

 

การนําเสนอผลงานทางวชิาการเรื�อง “โลกทศัน์ทางเวลาในวรรณกรรมนิราศ” ในงานประชุมทางวชิาการ
ระดับชาติ หัวข้อ "ทีทรรศน์ภาษา วรรณกรรม วัฒนธรรม การสื�อสารในโลกยุคเปลี�ยนผ่าน" วัน
พฤหัสบดีที� ๓ - ศุกร์ที� ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย
กรุงเทพมหานคร 
 
การนําเสนอผลงานทางวชิาการเรื�อง “พนิิจถอ้ยพเิคราะหค์าํลลิติในฐานะประเภทวรรณคดไีทย” ในงาน
สมัมนาเครอืขา่ยวชิาการ-วจิยัสายมนุษยศาสตร ์ คั Xงที� ๕ หวัขอ้ “มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตรไ์ทย: 
ศกึษาวจิยัเพื�อพฒันา กา้วหน้าสูป่ระชาคมอาเซยีน” วนัที� ๒๘ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ หอ้งประชมุ
ใหญ่ อาคารเอกาทศรถ มหาวทิยาลยันเรศวร พษิณุโลก  
 
วทิยานิพนธร์ะดบัปรญิญามหาบณัฑติ เรื�อง “ลลิติ: ความเป็นและความเปลี�ยนแปลงในฐานประเภท
วรรณคด”ี  
ภาระงานสอนในปัจจบุนั 

ศศภท ๑๑๓ หลกัและศลิปะการเขยีน 
  ศศภท ๒๑๕ วรรณคดเีอกของไทย 
  ศศภท ๓๑๕ อทิธพิลวรรณกรรมต่างประเทศในวรรณกรรมไทย 
  ศศภท ๓๖๗ นกัประพนัธเ์อกของไทย 
 
ภาระงานสอนในหลกัสูตรปรบัปรงุ ปี ๒๕๕๖ 

ศศภท ๒๒๓ หลกัและศลิปะการเขยีน 
ศศภท ๒๒๙ หลกัการศกึษาวรรณกรรมไทย 
ศศภท ๒๓๑ วรรณกรรมไทยกบัศลิปะการแสดง 
ศศภท ๓๒๑ ววิฒันาการวรรณคดไีทย 
ศศภท ๓๓๑ อทิธพิลวรรณกรรมต่างประเทศในวรรณกรรมไทย 

  ศศภท ๓๓๖ วรรณกรรมโดยประเภท 
  ศศภท ๓๔๘ วรรณคดเีอกสมยัสโุขทยั 
  ศศภท ๓๔๙ วรรณคดเีอกสมยัอยุธยา 
  ศศภท ๓๕๐ วรรณคดเีอกสมยัรตันโกสนิทร ์
  ศศภท ๓๕๑ หลกัและศลิปะการประพนัธร์อ้ยกรอง 
  ศศภท ๓๕๒ สมัมนากวเีอกของไทย 
  ศศภท ๔๓๘ วรรณกรรมไทยกบัสงัคม 
     

 
อาจารย ์ดร.สธุาทิพย ์ เหมือนใจ 

ตาํแหน่ง   อาจารย ์
 เลขประจาํตวัประชาชน   ๓๒๐๐๑๐๐๖๐ x-xx-x 

คณุวฒุิการศึกษา  อ.ด. (ภาษาศาสตร)์  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (๒๕๕๕) 
อ.ม. (ภาษาศาสตร)์  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (๒๕๔๙) 
อ.บ. (ภาษาสเปน)  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (๒๕๔๖) 



มคอ.๒ หลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

๑๗๖ 

 

ความสนใจ   การศกึษาดา้นวากยสมัพนัธ ์วจันปฏบิตัศิาสตร ์ภาษาศาสตรป์รชิาน  
 
 
ผลงานวิจยั 

 
การศึกษาความหมายประจําคําและความหมายทางไวยากรณ์ของคําว่า cho ‘ให้’ ในภาษาเวยีดนาม 
วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวชิาภาษาศาสตร์ ภาควชิาภาษาศาสตร์  คณะอกัษรศาสตร ์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

วทิยานิพนธเ์รื�อง “หน่วยสรา้งแสดงเหตุการณ์ ๓ หน่วยร่วมในภาษาไทย” วทิยานิพนธป์รญิญาดุษฎี
บณัฑติ สาขาวชิาภาษาศาสตร ์ภาควชิาภาษาศาสตร ์ คณะอกัษรศาสตร ์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

เสนอบทความแบบบรรยายเรื�อง “การศกึษาความหมายของคาํวา่ cho ‘ให’้ ในภาษาเวยีดนาม” ในการ
ประชุมเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑติศกึษาแหง่ชาตคิรั Xงที� ๖ ที�จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

เสนอบทความแบบโปสเตอร์เรื�อง “The benefactive constructions in Thai and Vietnamese: The 
verb of giving” ใน ก า รป ร ะ ชุ ม  Chula-Japan Linguistics Symposium ที� ค ณ ะ อั ก ษ รศ า ส ต ร ์  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

เสนอบทความแบบบรรยายเรื�อง “Give as a benefactive marker in Thai and Vietnamese” ในการ
ประชุม Southeast Asian Linguistics Society (SEALS) ครั Xงที� ๑๘ ที�มหาวทิยาลยัแห่งชาตมิาเลเซยี 
ประเทศมาเลเซยี 

 

เสนอบทความแบบบรรยายเปล่าเรื�อง “The semantics of the verb of giving in Thai and 
Vietnamese: A contrastive study” ในการประชุม International Congress of Linguists ครั Xงที� f© ที�
มหาวทิยาลยั Korea ประเทศเกาหลใีต ้ 

 
เสนอบทความแบบปากเปล่าเรื�อง “Three-participant events in Thai” ในการประชุม Southeast Asian 
Linguistics Society (SEALS) ครั Xงที� ๑๙ ที�มหาวทิยาลยัแห่งชาตโิฮจมินิห ์ประเทศเวยีดนาม  

 
เสนอบทความแบบบรรยายเรื�อง “Three-participant event constructions in Thai” ในการประชุม The 
4th Conference on Language, Discourse and Cognition ที�มหาวทิยาลยัแห่งชาตไิตห้วนั ประเทศ
ไตห้วนั 

 
เสนอบทความแบบโปสเตอรเ์รื�อง “Three-participant event constructions in Thai: Transfer event 
type” ในการประชุมวชิาการและเสนอผลงานวจิยัโครงการปรญิญาเอกกาญจนา - ภเิษก ครั Xงที� ๑๓ 



 

๑๗๗ 
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 ภาระงานสอนในปัจจบุนั 

ศศภท ๑๐๐ ศลิปะการใชภ้าษาไทยเพื�อการสื�อสาร 
ศศภท ๓๖๔ ภาษาศาสตรส์งัคมเบืXองตน้ 
ศศภท ๔๖๑ อรรถศาสตรภ์าษาไทย 
ศศบศ ๑๐๙  ปรทิศัน์ภาษา 

 
ภาระงานสอนในหลกัสูตรปรบัปรงุ ปี ๒๕๕๖ 

ศศภท ๑๐๐ ศลิปะการใชภ้าษาไทยเพื�อการสื�อสาร 
ศศภท ๒๒๘ หลกัการศกึษาภาษาและภาษาศาสตร ์
ศศภท ๓๔๕ ภาษาต่างประเทศที�สมัพนัธก์บัภาษาไทย 
ศศภท ๔๓๕ สมัพนัธสาร 
ศศภท ๔๓๖ วจันปฏบิตัศิาสตรภ์าษาไทย 


