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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา ภาษาไทย 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ ๒๕๖๑ 
 

ช่ือสถาบัน   มหาวิทยาลัยมหิดล 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะศิลปศาสตร� 

หมวดท่ี ๑  ขAอมูลท่ัวไป 

๑.   รหัสและช่ือหลักสูตร  
    ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
   ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Thai 
๒.    ช่ือปริญญาและสาขาวิชา   
     ภาษาไทย ชื่อเต็ม   :     ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)   
            ชื่อยLอ    :     ศศ.บ. (ภาษาไทย) 
     ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม   :     Bachelor of Arts (Thai)   
            ชื่อยLอ    :     B.A. (Thai) 
๓.   วิชาเอก  : ไมLมี  
๔.   จํานวนหนGวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร  : ไมLน.อยกวLา ๑๔๗ หนLวยกิต 
๕.   รูปแบบของหลักสูตร     

๕.๑   รูปแบบ    หลักสูตรระดับปริญญาตรี (๔ ปX)  
๕.๒   ประเภทของหลักสูตร      หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
๕.๓   ภาษาท่ีใชA    ภาษาไทย 
๕.๔   การรับเขAาศึกษา   นักศึกษาไทย 
  นักศึกษาตLางชาติท่ีมีผลการประเมินวLา 
  สามารถอLาน เขียน และพูดภาษาไทยได.ในระดับดีมาก 
๕.๕   ความรGวมมือกับสถาบันอ่ืน  ไมLมี 
๕.๖   การใหAปริญญาแกGผูAสําเร็จการศึกษา  ให.ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

๖.   สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
๖.๑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ.๒๕๕๖  
เริ่มใช.ในภาคการศึกษาท่ี ๑ ปXการศึกษา ๒๕๖๑ เปcนต.นไป 
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๔ 
 

๖.๒ ท่ีประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร คณะศิลปศาสตร� พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุม วันท่ี ๙ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
๖.๓ ท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร� พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุมวาระพิเศษ ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ 
วันพุธท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
๖.๔ ท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร  มหาวิทยาลัยมหิดล พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุม 
ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๑ วันศุกร�ท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
๖.๕ ท่ีประชุมคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยมหิดล พิจารณาให.ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งท่ี ... 
๖.๖ ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล อนุมัติหลักสูตรนี้ในการประชุม ครั้งท่ี ... 
 

๗.   ความพรAอมในการเผยแพรGหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร.อมในการเผยแพรLวLาเปcนหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแหLงชาติ ในปXการศึกษา ๒๕๖๕ (หลังเปeดสอน ๔ ปX) 
 
๘.   อาชีพท่ีสามารถประกอบไดAหลังสําเร็จการศึกษา 
 บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาสาขาภาษาไทยสามารถประกอบอาชีพได. ดังตLอไปนี้ 

๘.๑ กลุGมนักวิชาการและการสอน อาทิ นักวิจัย นักวิชาการ นักวิเคราะห� อาจารย� ผู.สอนภาษาไทยให.ชาว
ตLางประเทศ 
๘.๒ กลุGมผูAปฏิบัติงานดAานการส่ือสารและอาชีพอิสระ อาทิ เลขานุการ นักประชาสัมพันธ� นักสื่อสารการตลาด  
๘.๓ กลุGมส่ือและนักสรAางสรรค-เนื้อหา อาทิ นักเขียน นักพูด ผู.ประกาศ นักขLาว บรรณาธิการ นักสร.างสรรค�เนื้อหา  

 นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถศึกษาตLอในระดับบัณฑิตศึกษาสาขาตLาง ๆ ได. อาทิ สาขาภาษาไทย วรรณคดีไทย 
ภาษาศาสตร�  คติชนวิทยา วรรณคดีเปรียบเทียบ นิเทศศาสตร�  ครุศาสตร� หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวข.อง 

 
 ๙.  ช่ือ-นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนGง คุณวุฒิการศึกษา และผลงานทางวิชาการภายใน ๕ ปT 

ของอาจารย-ผูAรับผิดชอบหลักสูตร (เรียงตามลําดับตัวอักษร) 

ท่ี ช่ือ-นามสกุล  
ตําแหนGง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน/ 

ปTท่ีสําเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 
ลGาสุดในรอบ ๕ ปT 

๑ นางสาว ชนกพร พัวพัฒนกุล อาจารย� อ.ด. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ�
มหาวิทยาลัย (พ.ศ.๒๕๕๗) 
อ.ม. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ�
มหาวิทยาลัย (พ.ศ.๒๕๔๘) 
อ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ 

ชนกพร พัวพัฒนกุล. กรม
พระราชวังบวรสถานพิมุขกับ
งานศิลปกรรม. ใน ประพจน� 
อัศววิรุฬหการ(บรรณาธิการ), 
พิ มุขสถานสรรพการพิสิฐ : 
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ท่ี ช่ือ-นามสกุล  
ตําแหนGง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน/ 

ปTท่ีสําเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 
ลGาสุดในรอบ ๕ ปT 

(ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ�
มหาวิทยาลัย  (พ.ศ.๒๕๔๔) 
 

สรรพ�นิพนธ�ประวัติศาสตร�วLา
ด.วย "วังหลัง" สมัยอยุธยา-
รั ต น โกสิ น ท ร�  (ห น. า๘ ๙ -
๑๕๓). กรุงเทพฯ: อมรินทร�พ
ริ้ น ต้ิ ง แ อ น ด� พั บ ลิ ช ชิ่ ง , 
๒๕๕๗. 

๒ นาย ณรงศักด์ิ สอนใจ อาจารย� อ.ม. (ภาษาไทย) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ.
๒๕๔๖) 
ศศ.บ (ภาษาไทย) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� 
(พ.ศ.๒๕๔๑) 

ณ รงศัก ด์ิ  สอนใจ . “ พุทธ
ศ าส น า กั บ ก าร ดั ด แ ป ล ง
วรรณกรรมเรื่องราโชมอนสูL
ภ าพยนตร� เรื่ อ งอุ โมงค� ผ า
เมือง”,  THE JOURNAL, ปX
ท่ี ๑๐ ฉบับท่ี ๑, ๒๕๕๗ 

๓ นาง น้ํามนต� บุษบงค� ผู.ชLวย
ศาสตราจารย� 

อ.ด. (วรรณคดีไทย) 
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
(พ.ศ.๒๕๕๔) 
อ.ม. (ภาษาไทย) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ.
๒๕๔๖) 
อ.บ. (ภาษาไทย) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ.
๒๕๔๑) 

น้ํามนต� อยูLอินทร�.  “หนังสือ
วัดเกาะ...หนั งสือขายดีใน
สมัยรัชกาลท่ี ๕ และรัชกาลท่ี 
๖ ” ,  THE JOURNAL, ปX ท่ี 
๑๐ ฉบับท่ี ๑, ๒๕๕๗. 

๔ นางสาว วรรณพร พงษ�เพ็ง อาจารย� อ.ด. (ไทยศึกษา นานาชาติ) 
จุฬาลงกรณ� มหาวิทยาลั ย 
(พ.ศ.๒๕๕๘) 
อ.ม. (วรรณคดีไทย)  
จุฬาลงกรณ� มหาวิทยาลั ย 
(พ.ศ.๒๕๔๗) 
อ.บ . เกียรตินิยมอันดับ ๒ 
(ภ าษ าไทย ) จุ ฬ าล งกรณ�

ว ร ร ณ พ ร  พ ง ษ� เ พ็ ง . 
“การศึกษา “นิราศวังหลัง” 
ในฐานะเรื่องเลLา”, วารสาร
มนุษยศาสตร� มหาวิทยาลัย
นเรศวร, ปXท่ี ๑๕, ฉบับท่ี ๒, 
๒๕๖๑. 
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๖ 
 

ท่ี ช่ือ-นามสกุล  
ตําแหนGง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน/ 

ปTท่ีสําเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 
ลGาสุดในรอบ ๕ ปT 

มหาวิทยาลัย (พ.ศ.๒๕๔๔) 
๕ นางสาว อัญชลี ภูLผะกา อาจารย� อ.ด.(ภาษาไทย)จุฬาลงกรณ�

มหาวิทยาลัย (๒๕๕๔) 
ศศ.ม.(ภาษาไทย)มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ (๒๕๔๖) 
ศษ.บ.(ภาษาไทย)มหาวิทยาลัย 
ศิลปากร (๒๕๔๒) 

อัญชลี  ภูLผะกา. “การแปล
แล ะ พิ ม พ� เผ ยแพ รL นิ บ าต
ชาดก: การสร.างความม่ันคง
ของชาติในสมัยรัชกาลท่ี ๕”, 
วารสารปาริชาต. ปX ท่ี  ๒๙, 
ฉบับท่ี ๒ (ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๕๙), 
หน.า ๘๙-๑๐๘, ๒๕๕๙. 

 
๑๐.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  

 คณะศิลปศาสตร� มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 
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๑๑.  สถานการณ-ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปXนตAองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
 ๑๑.๑   สถานการณ-หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
(๑) กรอบยุทธศาสตร-ชาติระยะ ๒๐ ปT (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) รัฐบาลได.ประกาศกรอบยุทธศาสตร�ชาติระยะ ๒๐ ปX 

ตามวิสัยทัศน� “ประเทศท่ีมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปcนประเทศพัฒนาแล.ว ด.วยการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” โดยกรอบแนวทางในด.านท่ีเก่ียวข.องกับการวางแผนหลักสูตรโดยตรงคือ การพัฒนาภาค 
การผลิตและบริการ รวมท้ังพัฒนาผู.ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน เพ่ือสร.างความสามารถในการแขLงขัน  
สLงเสริมการใช.ทุนวัฒนธรรมและความเข.มแข็งของชุมชน ตลอดจนใช.การสื่อสารมวลชนเปcนกลไกลสนับสนุน 
เพ่ือสร.างโอกาสความเสมอภาคและความเทLาเทียม  

(๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหGงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) จากการประเมินของคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหLงชาติพบวLาอันดับความสามารถในการแขLงขันของไทย ยังปรับตัวช.าเม่ือเทียบ
กับหลายประเทศ เนื่องจากคุณภาพคนตํ่า จึงจําเปcนต.องเตรียมพร.อมด.านกําลังคนและการเสริมสร.างศักยภาพ
ของประชากรให.มีทักษะท่ีสอดคล.องกับความต.องการในตลาดแรงงานและทักษะท่ีจําเปcนตLอการดํารงชีวิตใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ ได.อยLางเหมาะสม อีกท้ังยังคาดการณ�วLาโครงสร.างเศรษฐกิจของประเทศไทยจะปรับสูLเศรษฐกิจ
ฐานบริการ เศรษฐกิจดิจิทัล และเศรษฐกิจเชิงสร.างสรรค�มากข้ึน จึงจําเปcนต.องสนับสนุนผู.ประกอบการ 
โดยเฉพาะผู.ประกอบการขนาดกลาง ขนาดเล็ก และผู.ประกอบการรุLนใหมLให.เข.มแข็ง และสามารถนําทุน
วัฒนธรรมมาตLอยอดเปcนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมคุณคLาให.สินค.าและบริการได. และสามารถแขLงขันได.ในระดับสากลด.วย    

 ๑๑.๒   สถานการณ-หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  
 เศรษฐกิจและสังคมโลกท่ีได.ปรับเปลี่ยนจาก “สังคมเกษตรกรรม” สูL “สังคมอุตสาหกรรม” และ “สังคม
ฐานความรู.” ผนวกกับความเจริญก.าวหน.าทางด.านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและกระแสโลกาภิวัตน� ทําให. 
วิถีชีวิต ทัศนคติ ความเชื่อ ความสัมพันธ�ระหวLางบุคคล กระบวนการเรียนรู. และพฤติกรรมการบริโภคของคนไทย 
ในปsจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงและเชื่อมโยงเข.ากับวัฒนธรรมจากนานาประเทศจนมีความหลากหลายมากข้ึน การสร.าง
เครือขLายทางสังคมผLานโลกไซเบอร�และสื่อสาธารณะมีบทบาทสําคัญท่ีทําให.เกิดเปcนวัฒนธรรมยLอยรLวมสมัยและกลุLมทาง
สังคมมากมายในรูปแบบของการรวมกลุLมของบุคคลท่ีสนใจเรื่องเดียวกัน จึงจําเปcนท่ีคนในสังคมจะต.องเข.าใจ ยอมรับ 
และสามารถจัดการกับความแตกตLางทางวัฒนธรรมและความแตกตLางทางความคิดหรือทัศนคติในเรื่องตLาง ๆ และอยูL
รLวมกันในสังคมได.อยLางมีความสุข ขณะเดียวกันก็จําเปcนจะต.องมีการศึกษาและถLายทอดองค�ความรู.เก่ียวกับสังคม 
วัฒนธรรมและภูมิปsญญาของไทย เพ่ือธํารงรักษาเอกลักษณ�ของความเปcนไทยท่ีดีงามไว. ไมLให.ถูกกลืนหายไปในกระแส
โลกาภิวัตน�ท่ีเปeดโอกาสให.มีการลื่นไหลของวัฒนธรรมอยLางไร.พรมแดน รู.จักใช.ทุนทางวัฒนธรรมในการสร.างมูลคLาเพ่ิม
ทางเศรษฐกิจ และใช.วัฒนธรรมเปcนองค�ประกอบหนึ่งของทุนทางสังคมในการยึดโยงคนไทยให.เปcนเอกภาพและสร.าง
สังคมสุขภาวะ 
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๑๒.   ผลกระทบจาก ขAอ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ตGอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวขAองกับพันธกิจของสถาบัน 
  ๑๒.๑  การพัฒนาหลักสูตร 

จากสถานการณ�ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมท่ีดําเนินไปในทิศทางดังกลLาวข.างต.น การปรับปรุงหลักสูตรใน
ครั้งนี้จึงให.ความสําคัญตLอการสร.างบัณฑิตให.ตอบสนองตLอการเปลี่ยนแปลงได.ใน ๔ ประเด็น คือ ๑) พัฒนาความรู.และ
ทักษะท่ีตอบสนองความต.องการของภาคการผลิตและบริการสมัยใหมL โดยเพ่ิมรายวิชาทักษะการใช.ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสารเชิงธุรกิจเปcนรายวิชาบังคับ ๒) พัฒนาความรู.และความสามารถในการใช.ทุนวัฒนธรรม เพ่ือเพ่ิมความสามารถ 
ในการแขLงขัน โดยออกแบบการเรียนการสอนรายวิชาท่ีมีอยูLเดิมทางด.านภาษา วรรณคดี คติชนวิทยา และรายวิชา 
บูรณาการภาษาและวรรณกรรมไทยเพ่ือการพัฒนา ซ่ึงเปcนรายวิชาโครงงานในชั้นปXท่ี ๔ ให.มีเนื้อหาเชื่อมโยงสอดคล.องกัน
ตามลําดับมากยิ่งข้ึน เพ่ือให.นักศึกษาสามารถประยุกต�ใช.ความรู.ในฐานะทุนวัฒนธรรม เพ่ือเพ่ิมมูลคLาและเสริมสร.างความ
เข.มแข็งให.แกLชุมชนได.จริง ๓) สร.างบัณฑิตให.เปcนผู.มีความรู.ท้ังเชิงกว.าง คือ สามารถบูรณาการศาสตร�อ่ืนท่ีเก่ียวข.องกับ
สาขาวิชาภาษาไทยได. และเชิงลึก คือ มีความรู.จริงในสาขาวิชา สามารถสื่อสารและเข.าใจความคิดจิตใจของคนไทย 
ท่ีแสดงออกผLานทางภาษาได.เปcนอยLางดี เข.าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคมไทย เห็นคุณคLาและเคารพ
วัฒนธรรมและภูมิปsญญาของคนกลุLมตLาง ๆ อันจะชLวยให.สามารถใช.การสื่อสารในทุกระดับเพ่ือเปcนกลไกลสนับสนุน 
ในการสร.างโอกาส ความเสมอภาคและความเทLาเทียมในสังคมตLอไปได.ในอนาคต และ ๔) เพ่ือให.บัณฑิตสามารถแขLงขัน
ได.ในระดับสากล จึงได.เพ่ิมรายวิชาทักษะการรู.สารสนเทศเปcนรายวิชาบังคับเฉพาะคณะศิลปศาสตร� และกําหนดให.
นักศึกษาทุกคนต.องเรียนวิชาภาษาตLางประเทศเพ่ิมข้ึน 

๑๒.๒  ความเก่ียวขAองกับพันธกิจของสถาบัน 
 เพ่ือผลิตบุคลากรระดับปริญญาตรีท่ีมีความรู.กว.างขวางตามแนวทางการจัดการศึกษาแบบศิลปศาสตร�  
มีความรู.และทักษะทางด.านภาษาไทย วรรณคดีไทย และคติชนวิทยา มีความรู.และทักษะเฉพาะด.านตามความสนใจ  
มีคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค�ของมหาวิทยาลัยมหิดล และมีความพร.อมในการประกอบอาชีพหรือศึกษาตLอ 
ในสาขาท่ีเก่ียวข.อง เปcนบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยท่ีสามารถปรับตัวให.ทันตLอความเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี
สมัยใหมL สามารถใช.ความรู.และทักษะทางภาษาไทย โดยเฉพาะในด.านการสื่อสารเพ่ือเปcนสะพานเชื่อมระหวLาง “คน” 
และระหวLาง “ศาสตร�” สอดคล.องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยท่ีมุLง “สรAางความเปXนเลิศทางดAานสุขภาพ ศาสตร-ศิลป\
และนวัตกรรม บนพ้ืนฐานของคุณธรรมเพ่ือสังคมไทย และประโยชน-สุขแกGมวลมนุษยชาติ” และพันธกิจของคณะ
ศิลปศาสตร�ท่ีมุLงจัดการศึกษาด.านศิลปศาสตร�บูรณาการท่ีสอดคล.องกับตลาดแรงงานและความต.องการของสังคม  
บูรณาการวิจัยทางด.านศิลปศาสตร�เพ่ือพัฒนาสังคมอยLางยั่งยืน และบริการวิชาการและนวัตกรรมท่ีมุLงสร.างคุณคLา 
ทางสังคม 
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๑๓.  ความสัมพันธ-กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเป_ดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  
๑๓.๑ รายวิชาท่ีเป_ดสอนเพ่ือใหAบริการคณะ/ภาควิชาอ่ืน 
รายวิชาศึกษาท่ัวไป  

จํานวนหนLวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค.นคว.า) 
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช.ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 100 Art of Using Thai  Language in Communication   
ศศภท ๑๐๑ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต.ท่ีสัมพันธ�กับไทย ๓ (๓-๐-๖)    
LATH 101 SEA Languages and Cultures in Relation to Thai   
ศศภท ๑๐๒ การพูดและการฟsงอยLางมีวิจารณญาณ ๒ (๑-๒-๓)    
LATH 102 Speaking and Critical Listening   
ศศภท ๑๐๓ พุทธมณฑลศึกษา ๒ (๒-๐-๔) 
LATH 103 Phutthamonthon Studies   
ศศภท ๑๒๐ ภาษาไทย ๑ (สําหรับชาวตLางชาติ) ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 120 Thai Level 1   
ศศภท ๑๒๑ ภาษาไทย ๒ (สําหรับชาวตLางชาติ) ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 121 Thai Level 2   
ศศภท ๑๒๒ ภาษาไทย ๓ (สําหรับชาวตLางชาติ) ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 122 Thai Level 3   
 
รายวิชาโท 

นักศึกษาท่ีเลือกเรียนวิชาโทในสาขาวิชาภาษาไทย จะต.องเรียนรายวิชาตLาง ๆ ในหลักสูตรไมLน.อยกวLา ๑๘  
หนLวยกิต  โดยมีรายวิชาบังคับและรายวิชาบังคับเลือกสําหรับนักศึกษาวิชาโท ดังนี้ 
รายวิชาบังคับ มี ๕ รายวิชา รวม ๑๕ หนLวยกิต นักศึกษาต.องเรียนให.ครบทุกรายวิชา 

จํานวนหนLวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค.นคว.า) 
ศศภท ๒๐๑ หลักและศิลปะการฟsงและการพูด ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 201 Principles and Art of Listening and Speaking   
ศศภท ๒๐๒ หลักและศิลปะการอLานและการเขียน ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 201 Principles and Art  of Reading and Writing   
ศศภท ๒๐๓ ลักษณะภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 203 Characteristics of the Thai Language   
ศศภท ๒๐๔ หลักการศึกษาวรรณกรรมไทย ๓ (๓-๐-๖) 
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๑๐ 
 

จํานวนหนLวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค.นคว.า) 
LATH 204 Principles of the Studies of Thai Literary Works   
ศศภท ๒๐๕ คติชนวิทยาข้ันแนะนํา ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 205 Introduction to Folklore   
 
รายวิชาบังคับเลือก มี ๔๒  รายวิชา นักศึกษาต.องเลือกเรียนรายวิชาตLอไปนี้อยLางน.อย ๒ รายวิชา ให.มีหนLวยกิตรวม 
ไมLน.อยกวLา   ๖ หนLวยกิต 

จํานวนหนLวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค.นคว.า) 
ศศภท ๓๖๑ การเขียนขLาว ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 361 News Writing   
ศศภท ๓๖๒ การเขียนสําหรับสื่อสิ่งพิมพ� ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 362 Writing for Print Media   
ศศภท ๓๖๓ การเขียนสารคดี ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 363 Non-Fiction Writing   
ศศภท ๓๖๔ การเขียนบท ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 364 Script Writing   
ศศภท ๓๖๕ การพูดแบบพิธีกรและผู.ประกาศ ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 365 Master of Ceremony and Broadcasting Speaking   
ศศภท ๓๖๖ การพูดเพ่ือการฝ�กอบรม ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 366 Speaking for Training   
ศศภท ๓๖๗ การพูดแบบสาระบันเทิง ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 367 Docu-entertainment Speaking   
ศศภท ๓๖๘ วาทศิลป�และวาทนิพนธ� ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 368 Rhetoric and Speech Composition   
ศศภท ๓๖๙ ภาษาไทยสมัยตLาง ๆ ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 369 Thai Language in Different Periods   
ศศภท ๓๗๐ วิทยาภาษาไทยถ่ิน ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 370 Thai Dialectology 

 
  

ศศภท ๓๗๑ แบบเรียนภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 371 Thai Textbooks   
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๑๑ 
 

จํานวนหนLวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค.นคว.า) 
ศศภท ๓๗๒ ภาษากับการสื่อสารข.ามวัฒนธรรม ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 372 Language and Cross-cultural Communication   
ศศภท ๓๗๓ ภาษาไทยเพ่ือการทLองเท่ียว ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 373 Thai Language for Tourism   
ศศภท ๓๗๔ ภาษาไทยเพ่ือการประชาสัมพันธ� ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 374 Thai Language in Public Relation   
ศศภท ๓๗๕ ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในสื่อใหมL ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 375 Thai Language for New Media Communication   
ศศภท ๓๗๖ สัทศาสตร�และสรวิทยาภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 376 Thai Phonetics and Phonology   
ศศภท ๓๗๗ วากยสัมพันธ�ภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 377 Thai Syntax   
ศศภท ๓๗๘ ภาษาศาสตร�สังคม ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 378 Sociolinguistics   
ศศภท ๓๗๙ อรรถศาสตร�ภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 379 Thai Semantics   
ศศภท ๓๘๐ สัมพันธสารภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 380 Thai Discourse Analysis   
ศศภท ๓๘๑ วัจนปฏิบัติศาสตร�ภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 381 Thai Pragmatics   
ศศภท ๓๘๒ แนวคิดและทฤษฎีคติชนวิทยาเบ้ืองต.น ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 382 Fundamental Principles and Theories of Folklore   
ศศภท ๓๘๓ คติชนกับความเชื่อและศาสนา ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 383 Folklore, Beliefs and Religions   
ศศภท ๓๘๔ การศึกษาเรื่องเลLาทางคติชนวิทยา ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 384 Folk Narratives Study 

 
  

ศศภท ๓๘๕ ศิลปะพ้ืนถ่ินและหัตถกรรมพ้ืนถ่ิน ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 385 Folk Art and Craft   
ศศภท ๓๘๖ คติชนวิทยากับสื่อตLาง ๆ ๓ (๓-๐-๖) 
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๑๒ 
 

จํานวนหนLวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค.นคว.า) 
LATH 386 Folklore and Media   
ศศภท ๓๘๗ คติชนวิทยากับศาสตร�ตLาง ๆ ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 387 Folklore and Sciences   
ศศภท ๓๘๘ คติชนวิทยากับการจัดการทLองเท่ียวแบบยั่งยืน ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 388 Folklore and Sustainable Tourism Management   
ศศภท ๓๘๙ การศึกษาภาคสนามทางคติชนวิทยา ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 389 Field Method in Folklore Study   
ศศภท ๓๙๐ กวีนิพนธ�ไทย ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 390 Thai Poetry   
ศศภท ๓๙๑ เรื่องสั้นและนวนิยายไทย ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 391 Thai Short Stories and Novels   
ศศภท ๓๙๒ วรรณกรรมสําหรับเด็กและเยาวชน ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 392 Literary Works for Children and Juvenile   
ศศภท ๓๙๓ ลีลาในวรรณกรรมไทย ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 393 Styles in Thai Literary Works   
ศศภท ๓๙๔ อิทธิพลวรรณกรรมตLางประเทศในวรรณกรรมไทย ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 394 The Influence of Foreign Literary Works on Thai Literary Works   
ศศภท ๓๙๕ วรรณกรรมไทยโดยประเภท ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 395 Specific Genres of Thai Literary Works   
ศศภท ๓๙๖ วรรณกรรมไทยกับศิลปะการแสดง ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 396 Thai Literary Works and Performing Arts   
ศศภท ๓๙๗ วรรณกรรมไทยกับสื่อตLาง ๆ ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 397 Thai Literary Works and Media   
ศศภท ๓๙๘ การฝ�กงาน ๓ (๐-๓๕-๑๐) 
LATH 398 Internship 

 
  

ศศภท ๔๖๑ การสอนภาษาไทยให.ชาวตLางประเทศ ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 461 Teaching Thai for Foreigners   
ศศภท ๔๖๒ วรรณกรรมไทยกับเพศสภาวะ ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 462 Thai Literary Works and Gender   
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๑๓ 
 

จํานวนหนLวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค.นคว.า) 
ศศภท ๔๖๓ วรรณกรรมไทยกับสังคม ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 463 Thai Literary Works and Society   
ศศภท ๔๖๔ การศึกษาอิสระ ๓ (๐-๖-๓) 
LATH 464 Independent Study    
 
รายวิชาเลือกเสรี 

นักศึกษาคณะตLาง ๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล สามารถเลือกเรียนรายวิชาในหมวดเลือกเสรี ท่ีเปeดสอนโดย
สาขาวิชาภาษาไทย หรือรายวิชาหมวดอ่ืน ๆ ในหลักสูตร ท่ีเปeดให.เลือกเปcนวิชาเลือกเสรีในแตLละภาคการศึกษาได. ท้ังนี้
ข้ึนอยูLกับเง่ือนไขท่ีแตLละคณะกําหนด 

จํานวนหนLวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค.นคว.า) 
ศศภท ๑๐๖ อารมณ�ขันกับภาษาและวรรณกรรมไทย ๒ (๒-๐-๔) 
LATH 106 Humor in Thai language and Literature   
ศศภท ๑๐๗ ภาษากับภูมิปsญญาไทย ๒ (๒-๐-๔) 
LATH 107 Language and Thai Wisdom   
ศศภท ๑๐๘ ภาษากับสังคมไทย ๒ (๒-๐-๔) 
LATH 108 Language and Thai Society   
ศศภท ๑๐๙ ภาษาและวรรณกรรมท.องถ่ินในประเทศไทยกับการพัฒนาประเทศ  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 ภาษากับการจัดการความขัดแย.ง ๒ (๒-๐-๔) 
LATH 123 Language and Conflict Management   
ศศภท ๑๒๔ เทคนิคการสื่อสารภาษาไทยในอาชีพ ๒ (๑-๒-๓) 
LATH 124 Technique for Thai Communication in Careers   
ศศภท ๑๒๕ ศิลปะการอLานออกเสียงร.อยแก.วและร.อยกรอง ๒ (๑-๒-๓) 
LATH 125 Art of Pronouncing Prose and Verse   
ศศภท ๑๒๖ การพูดในท่ีชุมนุมชน ๒ (๑-๒-๓) 
LATH 126 Public Speaking   
ศศภท ๑๑๕ การฟsงและพูดนําเสนอทางวิชาการ ๒ (๑-๒-๓) 
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๑๔ 
 

จํานวนหนLวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค.นคว.า) 
LATH 115 Academic Listening and Oral Presentation   
ศศภท ๑๑๖ วรรณกรรมไทยกับภาพยนตร� ๒ (๒-๐-๔) 
LATH 116 Thai Literary Works and Films   
ศศภท ๑๑๗ การ�ตูนศึกษา ๒ (๒-๐-๔) 
LATH 117 Comics Studies   
ศศภท ๑๑๘ กีฬาและการละเลLนในฐานะคติชน ๒ (๒-๐-๔) 
LATH 118 Sports and Recreations as Folklore   
ศศภท ๑๑๙ คติชนกับศิลปะพ้ืนถ่ินไทย ๒ (๒-๐-๔) 
LATH 119 Folklore and Thai Folk Art   

 
๑๓.๒ รายวิชาท่ีตAองเรียนจบจากคณะ/ภาควิชาอ่ืน 
รายวิชาศึกษาท่ัวไป กลุGมวิชาแกน (มนุษยศาสตร-  สังคมศาสตร-) 

จํานวนหนLวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค.นคว.า) 
มมศท ๑๐๑ การศึกษาท่ัวไปเพ่ือการพัฒนามนุษย� ๒ (๑-๒-๓) 
MUGE 101 General Education for Human Development   
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพ่ือการพัฒนามนุษย� ๓ (๒-๒-๕) 
MUGE 102 Social Studies for Human Development   
มมศท ๑๐๓ ศิลปะวิทยาการเพ่ือการพัฒนามนุษย� ๒ (๑-๒-๓) 
MUGE 103 Arts and Sciences for Human Development   
ศศภอ ๑๑๖ โครงสร.างภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 116 English Structure   
ศศภอ ๒๑๖ การสื่อสารด.วยวาจาเปcนภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 216 English Oral Communication   
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๑๕ 
 

รายวิชาศึกษาท่ัวไป  
  นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีเปeดสอนโดยคณะตLาง ๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดลได. 

ท้ังนี้จะต.องได.รับความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรฯ กLอน 
 
รายวิชาเลือกเสรี 
 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในสาขาก็ได. ท่ีเปeดสอนในคณะศิลปศาสตร� มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ
รายวิชาใด ๆ ท่ีเปeดสอนโดยคณะอ่ืน ๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึงต.องได.รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหลักสูตรฯ 
 
๑๓.๓ การบริหารจัดการ 
 หลักสูตรฯ จัดการเรียนการสอนรายวิชา ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช.ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร เปcนรายวิชาใน
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุLมวิชาแกน ให.แกLนักศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตรไทย) ของมหาวิทยาลัยมหิดลทุกหลักสูตร 
และจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปและหมวดวิชาเลือกเสรีอ่ืน ๆ ในกลุLมภาษา และกลุLม
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�ให.แกLนักศึกษาท่ีสนใจ โดยได.สํารวจความต.องการของหลักสูตรตLาง ๆ รวมท้ังนําผลการ
ประเมินรายวิชาในแตLละภาคการศึกษามาใช.ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให.สมบูรณ�และทันสมัยอยLางตLอเนื่อง เพ่ือให.ม่ันใจวLา
รายวิชาดังกลLาวสนองตอบตLอความต.องการของนักศึกษาในหลักสูตรอ่ืน 
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๑๖ 
 

หมวดท่ี ๒   ขAอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
๑. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค-ของหลักสูตร     
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จัดการเรียนการสอนตามแนวคิด Constructivism โดย
มุLงเน.นผลลัพธ�การเรียนรู.ของผู. เรียน(Outcome-Based Education) เพ่ือพัฒนาบัณฑิตให.มีคุณลักษณะสอดคล.องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย และคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค�ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
สื่อสารและแสดงออกทางภาษาได.ดี  มีความรู.ความสามารถและทักษะในการบูรณาการความรู.ทางด.านภาษาไทยและ
วัฒนธรรมไทยกับศาสตร�อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข.อง มีทักษะการเรียนรู.และเทLาทันการเปลี่ยนแปลงของโลก มีวิจารณญาณและ
ความคิดสร.างสรรค� มีคุณธรรมและจริยธรรม  
 สาขาวิชาภาษาไทยเปcนสาขาวิชาด.านมนุษยศาสตร�ท่ีมีลักษณะสําคัญ คือ เปcนศาสตร�ท่ีทําให.ผู.เรียนมีความรู.
ภาษาไทยอยLางถLองแท. มีความรู.รักษ�ภาษาไทย มีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย เปcนคนมีเหตุมีผล และมีโลกทัศน� 
เชิงบวก ขอบเขตขององค�ความรู.ของสาขาวิชานี้ครอบคลุม หลักภาษาไทย ภาษาศาสตร� การใช.ภาษา วรรณคดี ภาษา
และวรรณกรรมท่ีสัมพันธ�กับสังคมและวัฒนธรรม บัณฑิตในสาขานี้สามารถปฏิบัติงานท่ีเน.นการใช.ทักษะการสื่อสาร 
อยLางมีประสิทธิภาพในหนLวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
 
       ๑.๒  วัตถุประสงค-ของหลักสูตรและผลลัพธ-การเรียนรูAระดับหลักสูตร  
       ๑.๒.๑  วัตถุประสงค-ของหลักสูตร  
 จัดการเรียนการสอนเพ่ือสร.างให.บัณฑิตมีคุณสมบัติดังนี้ 
๑) มีความรู. ความเข.าใจ และทักษะในวิชาแกนทางภาษาไทย ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา

ภาษาไทย ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด  
๒) มีความรู.และทักษะในการประกอบอาชีพในกลุLมงานด.านวิชาการ ด.านการสื่อสาร และด.านสื่อสารมวลชนและ 

การสร.างสรรค�เนื้อหา รวมถึงอาชีพอ่ืน ๆ ท่ีใช.ความรู.ข้ันสูงทางด.านภาษาไทยได.เปcนอยLางดี  
๓) มีวิจารณญาณและความคิดสร.างสรรค� บูรณาการความรู.ทางด.านภาษาไทยเพ่ือแก.ไขปsญหาและยกระดับคุณภาพชีวิต

ท้ังของตนเองและผู.อ่ืนได. 
๔) ทํางานรLวมกับผู.อ่ืนได.ท้ังในฐานะผู.นําและสมาชิกของกลุLม เคารพความแตกตLางหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม 
๕) มีทักษะการเรียนรู.และเทLาทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ใช.เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร การวิจัย และการเรียนรู. 

ตลอดชีวิตได.อยLางเหมาะสม 
๖) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ 
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๑๗ 
 

๑.๒.๒  ผลลัพธ-การเรียนรูAระดับหลักสูตร (Program–level Learning Outcomes: PLOs) 
๑) PLO1  สื่อสารภาษาไทยในงานอาชีพกลุLมวิชาการ กลุLมสื่อสาร กลุLมสื่อสารมวลชนและสร.างสรรค�เนื้อหาได.อยLางมี

ประสิทธิภาพ 
๒) PLO2  วิเคราะห�และสังเคราะห�ความรู.ภาษาไทย วรรณกรรมไทย และคติชนวิทยาได. 
๓) PLO3  ผลิตงานสร.างสรรค�และงานวิจัย โดยบูรณาการความรู.ทางภาษาไทย วรรณกรรม คติชนวิทยา และศาสตร�

อ่ืน ๆ ในสถานการณ�ท่ีกําหนดได. 
๔) PLO4  บูรณาการความรู.ทางด.านภาษาไทยกับความรู.ทางด.านศิลปศาสตร�ในการวิเคราะห�และวิพากษ�สถานการณ�

และปsญหาของตนเองและสังคมในระดับพ้ืนฐานได.อยLางเปcนระบบ 
๕) PLO5 ใช.ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาและการสื่อสารในชีวิตประจําวันได.อยLางมีประสิทธิภาพ 
๖) PLO6 แสดงออกซ่ึงความใฝ�รู.และทักษะในการเรียนรู.เพ่ือพัฒนาตนเองได.อยLางเหมาะสม 
๗) PLO7  ทํางานรLวมกับผู.อ่ืนท่ีมีความแตกตLางหลากหลายได.อยLางมีประสิทธิภาพ และแสดงออกซ่ึงภาวะผู.นําใน

สถานการณ�ท่ีกําหนดได.อยLางเหมาะสม 
๘) PLO8 แสดงออกซ่ึงคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ 
 
สําหรับนักศึกษาท่ีเรียนวิชาโทภาษาตLางประเทศ อาทิ ภาษาอังกฤษ ภาษาญ่ีปุ�น ภาษาจีน เม่ือสําเร็จการศึกษานักศึกษา
จะต.องสามารถ 
๙) PLO9 ใช.ภาษาอังกฤษหรือภาษาท่ีสามเพ่ือการศึกษา การสื่อสารในชีวิตประจําวันได.อยLางมีประสิทธิภาพ 
สําหรับนักศึกษาท่ีเรียนวิชาโทท่ีไมLใชLภาษาตLางประเทศ อาทิ ประวัติศาสตร� ปรัชญา ศิลปะการละคร จิตวิทยา เม่ือสําเร็จ
การศึกษานักศึกษาจะต.องสามารถ 
๑๐) PLO10 ประยุกต�ใช.ความรู.ทางด.านศิลปศาสตร�ในการวิเคราะห�และวิพากษ�สถานการณ�และปsญหาของตนเองและ

สังคมท่ียากและซับซ.อนได.อยLางเปcนระบบ 
 

๒. แผนพัฒนาปรับปรุง 
สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร� มหาวิทยาลัยมหิดล  มีแผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรท่ีคาดวLาจะดําเนินการ

แล.วเสร็จภายใน ๕ ปX นับจากเปeดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้ 
แผนการพัฒนา/

เปล่ียนแปลง 
กลยุทธ- หลักฐาน/ตัวบGงช้ี 

พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร ใ ห.
ส อ ด ค ล. อ ง กั บ ค ว า ม
ต.องการของผู. ใช. บัณฑิต
และการเปลี่ยนแปลงของ

(๑) รั บ ฟs ง  ติ ด ต าม  แล ะ
ประเมินความพึงพอใจ
จากผู.ใช.บัณฑิตและผู.มี
สL วน ได. สL วน เสี ย  เพ่ื อ

(๑) รายงานผลการรับฟsงและระดับความพึงพอใจของผู.ใช.
บัณฑิต 

(๒) จํานวนเครือขLายความรLวมมือและโครงการ/กิจกรรม  
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๑๘ 
 

แผนการพัฒนา/
เปล่ียนแปลง 

กลยุทธ- หลักฐาน/ตัวบGงช้ี 

สังคม ปรับปรุงหลักสูตรทุกปX 
 
(๒) สร. างเครือขL ายความ

รL ว ม มื อ กั บ
ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า 
รวมท้ังหนLวยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ท้ังในและ
ตLางประเทศ 

พัฒนาอาจารย� เพ่ือ
เพ่ิมพูนทักษะด.านการ
เรียนการสอน วิชาการ 
การวิจัย และการบริการ
วิชาการ 

(๑) สLงเสริมให.อาจารย�ไป
เพ่ิมพูนความรู. ทั กษะ
ด.านการเรียนการสอน
วิชาการการวิจัยและ
บริการวิชาการท้ั งใน
และตLางประเทศ 

(๒) อาจารย�ใหมL ทุกคนจะ
ได.รับการปฐมนิเทศหรือ
คํ า แ น ะ นํ า ด. า น ก า ร
จัดการเรียนการสอน 

(๓) สLงเสริมให.อาจารย�เข.าสูL
ตํ าแห นL งวิ ช าก าร ใน
ระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

(๑) จํานวนอาจารย�ได.ไปเพ่ิมพูนความรู.ด.านการเรียนการ
สอนวิชาการการวิจัยหรือบริการวิชา ร.อยละ ๑๐๐  

(๒) รายงานการปฐมนิเทศอาจารย�ใหมL 
(๓) จํานวนรายวิชาในหลักสูตรท่ีเปeดสอนมีผลการประเมินการ

เรียนการสอนไมLน.อยกวLา ๓.๕ ร.อยละ ๑๐๐  
(๔) จํานวนอาจารย�ท่ีเข.าสูLตําแหนLงวิชาการในระยะเวลาท่ี

เหมาะสม ไมLน.อยกวLาร.อยละ ๕๐ 
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๑๙ 
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๒๐ 
 

หมวดท่ี ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรAางของหลักสตูร 
๑.  ระบบการจัดการศึกษา 
 ๑.๑  ระบบ ใช.ระบบการจัดการศึกษาแบบหนLวยกิตระบบทวิภาค ซ่ึงเปcนไปตามข.อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลวLาด.วย
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐     
      ๑.๒  การจัดการศึกษาภาคฤดูรAอน รายวิชาตLาง ๆ ของหลักสูตรสามารถจัดการเรียนการสอนได.ท้ังในภาคปกติและ
ภาคฤดูร.อน ท้ังนี้ ให.เปcนไปตามข.อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลวLาด.วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๐  
      ๑.๓  การเทียบเคียงหนGวยกิตในระบบทวิภาค ไมLมี 
๒.  การดําเนินการหลักสูตร 

๒.๑   วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน   

จัดการเรียนการสอนในวันจันทร�ถึงวันศุกร� เวลาต้ังแตL ๘.๓๐ – ๑๗.๓๐ น.  โดยมีระยะเวลาเรียนดังนี้ 
              ภาคการศึกษาต.น   เดือนสิงหาคม-ธันวาคม* 
    ภาคการศึกษาปลาย   เดือนมกราคม-พฤษภาคม* 
    ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร ๔ ปX แตLไมLเกิน ๘ ปX 
 * หมายเหตุ : วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอนอาจเปลี่ยนแปลงได.ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 และคณะศิลปศาสตร� 

๒.๒   คุณสมบัติของผูAเขAาศึกษา  
(๑) ผู.สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเทLา หรือนักศึกษาตLางชาติท่ีมีผลการประเมินวLา

สามารถอLาน เขียน และพูดภาษาไทยได.ในระดับดีมาก และมีคุณสมบัติตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข.า
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และ/หรือตามระเบียบการสอบคัดเลือกของ
โครงการพิเศษของคณะศิลปศาสตร� มหาวิทยาลัยมหิดล และ/หรือตามระเบียบการสอบคัดเลือกของโครงการ
พิเศษของมหาวิทยาลัยมหิดล 

(๒) มีความประพฤติดี มีสุขภาพสมบูรณ�ท้ังรLางกายและจิตใจ ไมLเจ็บป�วยหรือเปcนโรคติดตLอร.ายแรงหรือมีความ
ผิดปกติท่ีเปcนอุปสรรคตLอการศึกษา และ/หรือตLอการประกอบวิชาชีพ 

(๓) มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ.วนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
๒.๓   ปhญหาของนักศึกษาแรกเขAา   
(๑) ปsญหาด.านทักษะการเรียนรู.และทักษะการรู.สารสนเทศ (Information Literacy) 
(๒) ปsญหาด.านความรู.พ้ืนฐานไมLเพียงพอ 
(๓) ปsญหาด.านการใช.ภาษาอังกฤษ 
(๔) ปsญหาด.านการปรับตัวและความสนใจ 
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๒๑ 
 

๒.๔   กลยุทธ-ในการดําเนินการเพ่ือแกAไขปhญหา / ขAอจํากัดของนักศึกษาในขAอ ๒.๓ 
ปhญหาของนักศึกษาแรกเขAา กลยุทธ-ในการดําเนินการเพ่ือแกAไขปhญหา 

ปsญหาด.านทักษะการเรียนรู.และการรู.สารสนเทศ กําหนดให.เรียนวิชาทักษะการรู.สารสนเทศในปX ๑/๑ 
ปsญหาด.านความรู.พ้ืนฐานไมLเพียงพอ จัดกิจกรรมสอนเสริมให.กLอนเปeดภาคการศึกษา และ

กําหนดให.เรียนลักษณะภาษาไทย ในปX ๒/๑ เพ่ือปรับ
พ้ืนฐาน กLอนเรียนวิชาเฉพาะอ่ืน ๆ 

ปsญหาด.านการใช.ภาษาอังกฤษ จัดหลักสูตรสอนเสริมเพ่ือพัฒนาความสามารถทางภาษา
ให.แกLนักศึกษา / กําหนดตารางเวลาและจัดกิจกรรมให.
นักศึกษาฝ�กฝนความสามารถภาษาตLางประเทศ 

ปsญหาด.านการปรับตัวและความสนใจ จัดอาจารย�ท่ีปรึกษาให.แกLนักศึกษา เพ่ือให.คําปรึกษาท้ัง
ทางวิชาการและวิชาชีพ 

 
๒.๕    แผนการรับนักศึกษาและผูAสําเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปT  

ปTการศึกษา ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
จํานวนท่ีคาดวLาจะรับชั้นปXท่ี ๑ ๗๐ ๗๐ ๗๐ ๗๐ ๗๐ 

ชั้นปXท่ี ๒ - ๗๐ ๗๐ ๗๐ ๗๐ 

ชั้นปXท่ี ๓ - - ๗๐ ๗๐ ๗๐ 

ชั้นปXท่ี ๔ - - - ๗๐ ๗๐ 

จํานวนท่ีคาดวLาจะจบ    ๗๐ ๗๐ 

จํานวนสะสม ๗๐ ๑๔๐ ๒๑๐ ๒๘๐ ๒๘๐ 
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๒๒ 
 

 ๒.๖  งบประมาณตามแผน 

    ดAานการลงทุน       
  ๒.๖.๑ ความคุAมทุน/ความคุAมคGา 

 รายรับตLอคน/ตลอดหลักสูตร  จํานวน ๑๐๗,๐๐๐ บาท   
 คLาใช.จLายตLอคน/ตลอดหลักสูตร  จํานวน ๙๙,๔๒๙   บาท       
 จํานวนนักศึกษาน.อยท่ีสุดท่ีคุ.มทุน  จํานวน   ๖๕   คน      
 จํานวนนักศึกษาท่ีคาดวLาจะรับ  จํานวน   ๗๐  คน      

 
             ๒.๖.๒ งบประมาณการคGาใชAจGายในการผลิตบัณฑิต  (บาท/ตLอปXการศึกษา) 
              ๑) คLาใช.จLายในการผลิตบัณฑิต     
 

ลําดับ รายจGาย บาท/ตGอปTการศึกษา 
๑ คLาใช.จLายบุคลากร ๑,๖๒๐,๐๐๐ 
๒ คLาตอบแทน คLาใช.สอยและคLาวัสดุ ๕๐,๐๐๐ 
๓ คLาสาธารณูปโภค ๕๐,๐๐๐ 
๔ คLาเสื่อมราคา ๕๐,๐๐๐ 

๕ เงินอุดหนุน - 
๖ อ่ืน ๆ  ๒๐,๐๐๐ 
 รวม ๑,๗๔๐,๐๐๐ 

   
             ๒)  รายได.จากคLาธรรมเนียมการศึกษาและอ่ืนๆ 
 

ลําดับ รายไดA บาท/ปT/หลักสูตร 
๑ คLาธรรมเนียมการศึกษาและคLาหนLวยกิต ๑,๘๗๒,๕๐๐ 

๒ ทุนภายนอกหรือรายได.ท่ีสนับสนุนการศึกษาในหลักสูตร - 
๓ อ่ืน ๆ  - 
 รวม ๑,๘๗๒,๕๐๐ 

 

 

 



 
 

ระดับปริญญา   � ตรี � ป.บัณฑิต � โท � ป.บัณฑิตช้ันสงู � เอก          คณะ ศิลปศาสตร� 
มคอ.๒   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. ๒๕๖๑                                        ภาควิชา - 

 

๒๓ 
 

๒.๗   ระบบการศึกษา  

   แบบชั้นเรียน 

  แบบทางไกลผLานสื่อสิ่งพิมพ�เปcนหลัก 

   แบบทางไกลผLานสื่อแพรLภาพและเสียงเปcนสื่อหลัก 

   แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส�เปcนสื่อหลัก (E-learning) 

   แบบทางไกลทางอินเทอร�เนต 

  อ่ืนๆ (ระบุ) 
๒.๘   การเทียบโอนหนGวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขAามมหาวิทยาลัย (ถAามี)  

 เปcนไปตามข.อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลวLาด.วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๐ 
๓. หลักสูตรและอาจารย-ผูAสอน 

๓.๑  หลักสูตร   

๓.๑.๑  จํานวนหนGวยกิต    

จํานวนหนLวยกิต รวมตลอดหลักสูตร  ไมLน.อยกวLา ๑๔๗ หนLวยกิต  

๓.๑.๒ โครงสรAางหลักสูตร   

จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรระดับ ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้ 
แผนการศึกษาเอก-โท 

๑)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป      ไมGนAอยกวGา      ๓๖   หนGวยกิต  
๑. กลุLมวิชาแกน (มนุษยศาสตร� สังคมศาสตร�)     ๗       หนLวยกิต  
๒. กลุLมวิชาภาษา   ๑๕ หนLวยกิต   
๓. กลุLมวิชาสังคมศาสตร� มนุษยศาสตร�   ๖ หนLวยกิต 
๔. กลุLมวิชาวิทยาศาสตร� และคณิตศาสตร�           ๖      หนLวยกิต   
๕. กลุLมวิชาสุขภาพและนันทนาการ  ๒ หนLวยกิต   

๒)  หมวดวิชาเฉพาะ ไมGนAอยกวGา    ๑๐๕    หนGวยกิต  
๑.  กลุLมวิชาบังคับเฉพาะคณะศิลปศาสตร�                  ๒๑ หนLวยกิต 
๒.  กลุLมวิชาเอก   ๖๖ หนLวยกิต 
รายวิชาบังคับ   ๔๕ หนLวยกิต  
รายวิชาบังคับเลือก   ๒๑ หนLวยกิต 
๓. กลุLมวิชาโท ไมLน.อยกวLา  ๑๘ หนLวยกิต 

๓)   หมวดวิชาเลือกเสรี                          ๖    หนGวยกิต 
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๒๔ 
 

๓.๑.๓ รายวิชาในหลักสูตร 

  ๓.๑.๓.๑ รหัสวิชา 
  รหัสวิชากําหนดไว.เปcนสองสLวนคือ สLวนแรกเปcนอักษรยLอ และสLวนท่ีสองเปcนเลข ๓ หลัก สLวนแรก เปcนอักษร
ยLอประจําหนLวยงานท่ีรับผิดชอบรายวิชา หรือสถานภาพของรายวิชานั้นๆ ดังนี้ 

 รหัสรายวิชาในหลักสูตรนี้ เปcนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ�การกําหนดรหัสประจํา
วิชา พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จะประกอบด.วยสัญลักษณ�  ๗ หลัก ๔ หลัก
แรกเปcนตัวอักษร ๓ หลักหลังเปcนตัวเลข 
   ก.  ตัวอักษร ๔ หลัก มีความหมายดังนี้   

 ตัวอักษร ๒ หลักแรก เปcนอักษรยLอชื่อมหาวิทยาลัย / คณะ / สถาบัน ท่ีรับผิดชอบจัดการเรียนการ
สอน อาทิ 

 มม และ MU หมายถึง      มหาวิทยาลัยมหิดล 
      Mahidol University 
 ศศ และ LA  หมายถึง      คณะศิลปศาสตร� 
      Faculty of Liberal Arts 

 ตัวอักษร ๒ หลักหลัง เปcนชื่อรายวิชา / ภาควิชา / สาขาวิชา / โครงการ ท่ีรับผิดชอบจัดการเรียน
การสอน อาทิ 

อักษรยGอ ช่ือเต็มภาควิชา / โครงการ 
ไทย อังกฤษ ไทย – อังกฤษ 
ภท TH ภาษาไทย – Thai 
ภอ EN ภาษาอังกฤษ – English 
พฐ FE พ้ืนฐาน 
บศ SR บังคับศิลปศาสตร� 
ภฝ FR ภาษาฝรั่งเศส – French 
ภญ JP ภาษาญ่ีปุ�น – Japanese 
ภจ CH ภาษาจีน – Chinese 
ภย GM ภาษาเยอรมัน – German 
จว PS จิตวิทยา – Psychology 
ศค DA ศิลปะการละคร - Dramatic Arts 
ปศ HT ประวัติศาสตร� - History 
ปญ PH ปรัชญา - Philosophy 
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๒๕ 
 

   ข.  ตัวเลข ๓ หลัก มีความหมายดังนี้   

 ตัวเลขหลักแรก (ใช.เลข ๑-๒-๓-๔) แสดงระดับชั้นปXท่ีกําหนดให.ศึกษารายวิชานั้น ๆ 

 เลขตัวท่ีสองและสาม (ใช.เลข ๐๐-๖๙) แสดงกลุLมรายวิชาและลําดับรายวิชา  
       ๓.๑.๓.๒ การคิดหนGวยกิต 
   รายวิชาบรรยาย ๑ หนLวยกิต เทLากับ ๑ ชั่วโมงตLอสัปดาห� 
   รายวิชาฝ�กหรือทดลองหรือปฏิบัติการ ๑ หนLวยกิต เทLากับ ๒ ชั่วโมงตLอสัปดาห� ในแตLละรายวิชากําหนด
เกณฑ�การคํานวณหนLวยกิตจากจํานวนชั่วโมงบรรยาย ชั่วโมงปฏิบัติ และชั่วโมงท่ีนักศึกษาต.องศึกษาด.วยตนเองนอกเวลา
เรียนตLอ ๑ สัปดาห� 
   การเขียนหนLวยกิตในรายวิชาตLาง ๆ ประกอบด.วยเลข ๔ ตัว คือ 
   เลขตัวแรกอยูLนอกวงเล็บ เปcนจํานวนหนLวยกิตของรายวิชานั้น 
   เลขตัวท่ีสอง สาม และสี่ อยูLในวงเล็บแสดงชั่วโมงเรียนดังนี้ 
   เลขตัวท่ีสองบอกจํานวนชั่วโมงบรรยายตLอสัปดาห� 
   เลขตัวท่ีสามบอกจํานวนชั่วโมงปฏิบัติตLอสัปดาห� 
   เลขตัวท่ีสี่บอกจํานวนชั่วโมงศึกษาค.นคว.าด.วยตนเองตLอสัปดาห� 

 

  ก.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    ไมLน.อยกวLา ๓๖ หนLวยกิต 
กลุGมวิชาแกน รวม ๗ หนLวยกิต 

จํานวนหนLวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค.นคว.า) 
มมศท ๑๐๑ การศึกษาท่ัวไปเพ่ือการพัฒนามนุษย� ๒ (๑-๒-๓) 
MUGE 101 General Education for Human Development   
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพ่ือการพัฒนามนุษย� ๓ (๒-๒-๕) 
MUGE 102 Social Studies for Human Development   
มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพ่ือการพัฒนามนุษย� ๒ (๑-๒-๓) 
MUGE 103 Arts and Sciences for Human Development   
 
กลุGมวิชาภาษา ไมLน.อยกวLา ๑๕ หนLวยกิต 
กําหนดให.เรียนวิชาภาษาไทย ๑ วิชา และวิชาภาษาอังกฤษ  ๒ วิชา รวมเปcน ๙ หนLวยกิต 

จํานวนหนLวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค.นคว.า) 
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช.ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 100 Art of Using Thai Language in Communication   
ศศภอ ๑๑๖ โครงสร.างภาษาอังกฤษ                                                ๓ (๓-๐-๖) 
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๒๖ 
 

จํานวนหนLวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค.นคว.า) 
LAEN 116 English Structure   
ศศภอ ๒๑๖ การสื่อสารด.วยวาจาเปcนภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 216 English Oral Communication   
 

นักศึกษาท่ีต.องเลือกเรียนรายวิชาตLอไปนี้ อยLางน.อย ๖ หนLวยกิต โดยเนื้อหาวิชาท่ีเลือกจะต.องไมLซํ้าซ.อนกับวิชาโท  
จํานวนหนLวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค.นคว.า) 

ศศภอ ๒๖๒ การฟsงและการพูดเพ่ือการสื่อสาร ๒ (๑-๒-๓) 
LAEN 262 Listening and Speaking for Communication   
ศศภอ ๒๖๓ การอLานและการเขียนเพ่ือการสื่อสาร ๒ (๑-๒-๓) 
LAEN 263 Reading and Writing for Communication   
ศศภอ ๒๖๕ ทักษะและเทคนิคการอLานเชิงวิจารณ� ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 265 Critical Reading Skills and Strategies   
ศศภอ ๒๗๑ การเขียนเพ่ือการทํางานและการศึกษา ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 271 Writing for Work and Study   
ศศภอ ๓๓๘ การนําเสนอผลงานเปcนภาษาอังกฤษ ๒ (๑-๒-๓) 
LAEN 338 Effective Presentations in English   
ศศภอ ๓๔๑ การสื่อสารด.วยภาษาอังกฤษตามสถานการณ� ๒ (๑-๒-๓) 
LAEN 341 Situational-based Communicative English   
ศศภอ ๑๘๐ ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค�ทางวิชาการ ๑ ๒ (๒-๐-๔) 
LAEN 180 English for Academic Purposes 1   
ศศภอ ๑๘๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค�ทางวิชาการ ๒ ๒ (๒-๐-๔) 
LAEN 181 English for Academic Purposes 2   
ศศภฝ ๑๔๑ ภาษาฝรั่งเศสเบ้ืองต.น ๑ ๓ (๒-๒-๕) 
LAFR 141 Elementary French I   
ศศภฝ ๑๔๒ ภาษาฝรั่งเศสเบ้ืองต.น ๒ ๓ (๒-๒-๕) 
LAFR 142 Elementary French II   
ศศภญ ๑๖๑ ภาษาญ่ีปุ�นเบ้ืองต.น ๑ ๓ (๒-๒-๕) 
LAJP 161 Elementary Japanese I   
ศศภญ ๑๖๒ ภาษาญ่ีปุ�นเบ้ืองต.น ๒ ๓ (๒-๒-๕) 
LAJP 162 Elementary Japanese II   



 
 

ระดับปริญญา   � ตรี � ป.บัณฑิต � โท � ป.บัณฑิตช้ันสงู � เอก          คณะ ศิลปศาสตร� 
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๒๗ 
 

จํานวนหนLวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค.นคว.า) 
ศศภญ ๒๓๐ ภาษาญ่ีปุ�นเพ่ือการสื่อสารข้ันพ้ืนฐาน ๓ (๒-๒-๕) 
LAJP 230 Basic Japanese for Communication   
ศศภจ ๑๗๑ ภาษาจีน ๑ ๓ (๒-๒-๕) 
LACH 171 Chinese I   
ศศภจ ๑๗๒ ภาษาจีน ๒ ๓ (๒-๒-๕) 
LACH 172 Chinese II   
วภภษ ๑๐๒ ภาษาลาวเพ่ือการสื่อสาร ๓ (๓-๐-๖) 
LCLG 102 Lao  language for communication   
วภภษ ๑๐๓ ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร ๓ (๓-๐-๖) 
LCLG 103 Malay Language for Communication   
วภภษ ๑๐๔ ภาษาเวียดนามเพ่ือการสื่อสารVietnamese  ๓ (๓-๐-๖) 
LCLG 104 Vietnamese Language for Communication   
วภภษ ๑๐๕ ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสาร ๓ (๓-๐-๖) 
LCLG 105 Khmer Language for Communication   
วภภษ ๑๐๖ ภาษาพมLาเพ่ือการสื่อสาร ๓ (๓-๐-๖) 
LCLG 106 Burmese Language for Communicative   
รสศท ๒๐๘ ภาษามือไทยข้ันแนะนํา ๓ (๑-๔-๔) 
RSGE 208 Introduction to Thai Sign Language   
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๒๘ 
 

กลุGมวิชาสังคมศาสตร- มนุษยศาสตร- ไมLน.อยกวLา ๖ หนLวยกิต 
นักศึกษาต.องเลือกเรียนรายวิชาตLอไปนี้ หรือรายวิชาอ่ืนๆ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรฯ ให.มี

หนLวยกิตรวมไมLน.อยกวLา ๖ หนLวยกิต 
จํานวนหนLวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค.นคว.า) 

กญศท ๒๖๐ การบริหารและการจัดการองค�การ ๓ (๓-๐-๖) 
KAGE 260 Administration and Organization Management   
ดศสว ๑๐๑ ดนตรีวิจักษ� ๒ (๒-๐-๔) 
MSID 101 Music Appreciation   
สวศท ๑๐๓ เศรษฐศาสตร�ในชีวิตประจําวัน ๒ (๒-๐-๔) 
ENGE 103 Economics in Everyday Life   
สมสค ๑๐๕ เศรษฐกิจการเมืองไทยและสังคมโลก ๒ (๒-๐-๔) 
SHSS 105 Thai Economy and Politics and Global Society   
ดศดน ๑๐๗ ภาพยนตร�วิจักษ� ๒ (๒-๐-๔) 
MSMS 107 Film Appreciation   
ศศพฐ ๑๔๗ จิตวิทยาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ๓ (๓-๐-๖) 
LAFE 147 Psychology for Quality of Life   
 
กลุGมวิชาวิทยาศาสตร- คณิตศาสตร- ไมLน.อยกวLา ๖ หนLวยกิต 

นักศึกษาต.องเลือกเรียนรายวิชาตLอไปนี้ หรือรายวิชาอ่ืนๆ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรฯ ให.มี
หนLวยกิตรวมไมLน.อยกวLา ๖ หนLวยกิต 

จํานวนหนLวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค.นคว.า) 
สวศท ๑๐๐ โลกและธรรมชาติ ๓ (๓-๐-๖) 
ENGE 100 The Earth and Nature   
สวศท ๑๐๑ การมีชีวิตอยLางยั่งยืน ๓ (๒-๒-๕) 
ENGE 101 Sustainable Living   
สวศท ๑๐๔ ภยันตรายและความปลอดภัยในชีวิตประจําวัน ๓  (๓-๐-๖) 
ENGE 104 Danger and Safety in Daily Life   
สวศท ๑๐๕ บูรณาการสุขภาพและสิ่งแวดล.อม ๓ (๓-๐-๖) 
ENGE 105 

 
Integrating Health and Environment   

วทคร ๑๐๑ วิทยาศาสตร�เชิงบูรณาการ ๓ (๓-๐-๖) 
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๒๙ 
 

จํานวนหนLวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค.นคว.า) 
SCID 101 Integrated Science   
วทคณ ๑๗๐ คณิตศาสตร�และสถิติศาสตร�พ้ืนฐานประยุกต�ได. ๒ (๒-๐-๔) 
SCMA 170 Applicable Basic Mathematics and Statistics   
ทสคพ 155 การประยุกต�งานคอมพิวเตอร� ๓ (๒-๒-๕) 
ITCS  155 Computer Applications   
 
กลุGมวิชาสุขภาพและนันทนาการ ไมLน.อยกวLา ๒ หนLวยกิต 

นักศึกษาต.องเลือกเรียนรายวิชาตLอไปนี้ หรือรายวิชาอ่ืนๆ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรฯ ให.มี
หนLวยกิตรวมไมLน.อยกวLา ๒ หนLวยกิต 

จํานวนหนLวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค.นคว.า) 
วกศท ๑๐๑ แอโรบิกเพ่ือสุขภาพ ๒ (๑-๒-๓) 
SPGE 101 Aerobics for Health   
วกศท ๑๐๒ โยคะเพ่ือสุขภาพ ๒ (๑-๒-๓) 
SPGE 102 Yoga for Health   
วกศท ๑๐๓ เสริมสร.างสมรรถภาพทางกาย ๒ (๑-๒-๓) 
SPGE 103 Body Conditioning   
 

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ ไมLน.อยกวLา ๙๖ หนLวยกิต แบLงได.ดังนี้ 
รายวิชาบังคับเฉพาะคณะศิลปศาสตร- ๒๑ หนLวยกิต     

จํานวนหนLวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค.นคว.า) 
ศศบศ ๑๑๒ ทักษะการรู.สาระสนเทศ ๓ (๓-๐-๖) 
LASR 112 Information Literacy Skills    
ศศบศ ๑๑๓ อารยธรรมตะวันตก ๓ (๓-๐-๖) 
LASR 113 Western Civilization    
ศศบศ  ๒๑๔ ปรัชญาเบ้ืองต.น ๓ (๓-๐-๖) 
LASR 214 Introduction to Philosophy   
ศศบศ ๒๑๕ อารยธรรมตะวันออก ๓ (๓-๐-๖) 
LASR 215 Eastern Civilization    
ศศบศ ๒๑๖ อารยธรรมไทย ๓ (๓-๐-๖) 
LASR 216 Thai Civilization   
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๓๐ 
 

จํานวนหนLวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค.นคว.า) 
ศศบศ ๓๑๗ มนุษย�กับศิลปะ ๓ (๓-๐-๖) 
LASR 317 Man and Art   
ศศบศ ๓๑๘ สถานการณ�โลกรLวมสมัย: การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ๓ (๓-๐-๖) 
LASR 318 Contemporary World Affairs: Politics, Economy, and Society   
 
กลุGมวิชาเอก 
รายวิชาบังคับ มี  ๑๕  รายวิชา นักศึกษาต.องเรียนทุกรายวิชา รวม ๔๕ หนLวยกิต ดังนี้  

จํานวนหนLวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค.นคว.า) 
ศศภท ๑๐๑ การใช.ภาษากับการคิด ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 101 Language Use and Thinking   
ศศภท ๒๐๑ หลักและศิลปะการฟsงและการพูด ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 201 Principles and Arts of Listening and Speaking   
ศศภท ๒๐๒ หลักและศิลปะการอLานและการเขียน ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 202 Principles and Art of Reading and Writing   
ศศภท ๒๐๓ ลักษณะภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 203 Characteristics of the Thai Language   
ศศภท ๒๐๔ หลักการศึกษาวรรณกรรมไทย  ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 204 Principles of the Studies of Thai Literary Works   
ศศภท ๒๐๕ คติชนวิทยาข้ันแนะนํา ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 205 Introduction to Folklore    
ศศภท ๒๐๖ หลักการศึกษาภาษาและภาษาศาสตร�  ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 206 Principles of the Studies of Language and Linguistics   
ศศภท ๒๐๗ ภาษาไทยในงานสื่อสารมวลชน ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 207 Thai Language in Mass Media   
ศศภท ๒๐๘ วิวัฒนาการวรรณคดีไทย ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 208 Evolution of Thai Literature   

 
  

ศศภท ๓๐๑ วรรณกรรมไทยรLวมสมัย ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 301 Contemporary Thai Literary Works   
ศศภท ๓๐๒ ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารเชิงธุรกิจ ๓ (๓-๐-๖) 
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๓๑ 
 

จํานวนหนLวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค.นคว.า) 
LATH 302 Thai Language for Business Communication    
ศศภท ๓๐๓ การเขียนเชิงวิชาการ ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 303 Academic Writing   
ศศภท ๓๐๔ วรรณกรรมวิจารณ� ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 304 Literary Criticism   
ศศภท ๔๐๑ สัมมนาภาษาและวรรณกรรมไทย ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 401 Seminar on Thai Language and Literature   
ศศภท ๔๐๒ บูรณาการภาษาและวรรณกรรมไทยเพ่ือการพัฒนา ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 402 Integrated Thai Language and Literature for Development   
 
รายวิชาบังคับเลือก 

มี ๔๓  รายวิชา นักศึกษา ต.องเลือกเรียนรายวิชาตLอไปนี้ให.มีหนLวยกิตรวมไมLน.อยกวLา  ๒๑ หนLวยกิต 
จํานวนหนLวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค.นคว.า) 

ศศภท ๓๖๑ การเขียนขLาว ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 361 News Writing   
ศศภท ๓๖๒ การเขียนสําหรับสื่อสิ่งพิมพ� ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 362 Writing for Print Media   
ศศภท ๓๖๓ การเขียนสารคดี ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 363 Non-Fiction Writing   
ศศภท ๓๖๔ การเขียนบท ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 364 Script Writing   
ศศภท ๓๖๕ การพูดแบบพิธีกรและผู.ประกาศ ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 365 Master of Ceremony and Broadcasting Speaking   
ศศภท ๓๖๖ การพูดเพ่ือการฝ�กอบรม ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 366 Speaking for Training 

 
  

ศศภท ๓๖๗ การพูดแบบสาระบันเทิง ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 367 Docu-entertainment Speaking   
ศศภท ๓๖๘ วาทศิลป�และวาทนิพนธ� ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 368 Rhetoric and Speech Composition   
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๓๒ 
 

จํานวนหนLวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค.นคว.า) 
ศศภท ๓๖๙ ภาษาไทยสมัยตLาง ๆ ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 369 Thai Language in Different Periods   
ศศภท ๓๗๐ วิทยาภาษาไทยถ่ิน ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 370 Thai Dialectology   
ศศภท ๓๗๑ แบบเรียนภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 371 Thai Textbooks   
ศศภท ๓๗๒ ภาษากับการสื่อสารข.ามวัฒนธรรม ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 372 Language and Cross-cultural Communication   
ศศภท ๓๗๓ ภาษาไทยเพ่ือการทLองเท่ียว ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 373 Thai Language for Tourism   
ศศภท ๓๗๔ ภาษาไทยเพ่ือการประชาสัมพันธ� ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 374 Language in Public Relation   
ศศภท ๓๗๕ ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในสื่อใหมL ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 375 Thai Language for New Media Communication   
ศศภท ๓๗๖ สัทศาสตร�และสรวิทยาภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 376 Thai Phonetics and Phonology   
ศศภท ๓๗๗ วากยสัมพันธ�ภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 377 Thai Syntax   
ศศภท ๓๗๘ ภาษาศาสตร�สังคม ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 378 Sociolinguistics   
ศศภท ๓๗๙ อรรถศาสตร�ภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 379 Thai Semantics   
ศศภท ๓๘๐ สัมพันธสารภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 380 Thai Discourse Analysis 

 
 

 

ศศภท ๓๘๑ วัจนปฏิบัติศาสตร�ภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 381 Thai Pragmatics   
ศศภท ๓๘๒ แนวคิดและทฤษฎีคติชนวิทยาเบ้ืองต.น ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 382 Fundamental Principles and Theories of Folklore   
ศศภท ๓๘๓ คติชนกับความเชื่อและศาสนา ๓ (๓-๐-๖) 
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๓๓ 
 

จํานวนหนLวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค.นคว.า) 
LATH 383 Folklore, Beliefs and Religions   
ศศภท ๓๘๔ การศึกษาเรื่องเลLาทางคติชนวิทยา ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 384 Folk Narratives Study   
ศศภท ๓๘๕ ศิลปะพ้ืนถ่ินและหัตถกรรมพ้ืนถ่ิน ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 385 Folk Art and Craft   
ศศภท ๓๘๖ คติชนวิทยากับสื่อตLาง ๆ ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 386 Folklore and Media   
ศศภท ๓๘๗ คติชนวิทยากับศาสตร�ตLาง ๆ ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 387 Folklore and Sciences   
ศศภท ๓๘๘ คติชนวิทยากับการจัดการทLองเท่ียวแบบยั่งยืน ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 388 Folklore and Sustainable Tourism Management   
ศศภท ๓๘๙ การศึกษาภาคสนามทางคติชนวิทยา ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 389 Field Method in Folklore Study   
ศศภท ๓๙๐ กวีนิพนธ�ไทย ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 390 Thai Poetry   
ศศภท ๓๙๑ เรื่องสั้นและนวนิยายไทย ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 391 Thai Short Stories and Novels   
ศศภท ๓๙๒ วรรณกรรมสําหรับเด็กและเยาวชน ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 392 Literary Works for Children and Juvenile   
ศศภท ๓๙๓ ลีลาในวรรณกรรมไทย ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 393 Styles in Thai Literary Works   
ศศภท ๓๙๔ อิทธิพลวรรณกรรมตLางประเทศในวรรณกรรมไทย ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 394 The Influence of Foreign Literary Works on Thai Literary Works 

 
  

ศศภท ๓๙๕ วรรณกรรมไทยโดยประเภท ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 395 Specific Genres of Thai Literary Works   
ศศภท ๓๙๖ วรรณกรรมไทยกับศิลปะการแสดง ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 396 Thai Literary Works and Performing Arts   
ศศภท ๓๙๗ วรรณกรรมไทยกับสื่อตLาง ๆ ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 397 Thai Literary Works and Media   
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๓๔ 
 

จํานวนหนLวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค.นคว.า) 
ศศภท ๓๙๘ การฝ�กงาน ๓ (๐-๓๕-๑๐) 
LATH 398 Internship   
ศศภท ๔๖๑ การสอนภาษาไทยให.ชาวตLางประเทศ ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 461 Teaching Thai for Foreigners   
ศศภท ๔๖๒ วรรณกรรมไทยกับเพศสภาวะ ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 462 Thai Literary Works and Gender   
ศศภท ๔๖๓ วรรณกรรมไทยกับสังคม ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 463 Thai Literary Works and Society   
ศศภท ๔๖๔ การศึกษาอิสระ ๓ (๐-๖-๓) 
LATH 464 Independent Study    
 
กลุGมวิชาโท ไมLน.อยกวLา ๑๘ หนLวยกิต 

ให.นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาในสาขาวิชาโท สาขาใดก็ได. ท่ี เปeดสอนในคณะศิลปศาสตร� หรือ
มหาวิทยาลัยมหิดล ตามข.อกําหนดของแตLละหลักสูตร อาทิ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาญ่ีปุ�น ภาษาจีน หรือสาขาวิชา
อ่ืน ๆ ท่ีจะเปeดเปcนวิชาโทในอนาคต โดยกลุLมวิชาโทต.องมีจํานวนหนLวยกิตไมLน.อยกวLา ๑๘ หนLวยกิต 
รายวิชาโท ภาษาอังกฤษ  

รายวิชาบังคับ มี ๔ รายวิชา รวม ๑๒ หนLวยกิต 
จํานวนหนLวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค.นคว.า) 

ศศภอ ๒๐๔ การอLานเชิงวิชาการเบ้ืองต.น ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 204 Fundamental Reading   
ศศภอ ๒๐๗ หลักการแปล ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 207 Principles of Translation   
ศศภอ ๒๑๑ การเขียนเชิงวิชาการเบ้ืองต.น ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 211 Fundamental Academic Writing   
ศศภอ ๔๓๘ การพูดในท่ีสาธารณะ ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 438 Public Speaking    
 

รายวิชาบังคับเลือกสาขาวิชาโทภาษาอังกฤษ นักศึกษาต.องเลือกไมLต่ํากวLา ๒ รายวิชา รวม ๖ หนLวยกิต นักศึกษา
สามารถเลือกรายวิชาบังคับเลือกได.จากวิชาบังคับอ่ืน ๆ หรือวิชาบังคับเลือกของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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๓๕ 
 

 
รายวิชาโท ภาษาญ่ีปุiน  ๑๘  หนGวยกิต 
รายวิชาบังคับมี ๔ รายวิชา นักศึกษาต.องเรียนทุกรายวิชา รวม ๑๒ หนLวยกิต 

จํานวนหนLวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค.นคว.า) 
ศศภญ ๑๖๑ ภาษาญ่ีปุ�นเบ้ืองต.น ๑  ๓ (๒-๒-๕) 
LAJP 161 Elementary Japanese 1   
ศศภญ ๑๖๒ ภาษาญ่ีปุ�นเบ้ืองต.น ๒  ๓ (๒-๒-๕) 
LAJP 162 Elementary Japanese 2   
ศศภญ ๑๖๓ ภาษาญ่ีปุ�นเบ้ืองต.น ๓ ๓ (๒-๒-๕) 
LAJP 163 Elementary Japanese 3   
ศศภญ ๑๖๔ ภาษาญ่ีปุ�นเบ้ืองต.น ๔ ๓ (๒-๒-๕) 
LAJP 164 Elementary Japanese 4   
รายวิชาบังคับเลือก นักศึกษาต.องเลือกเรียนไมLน.อยกวLา ๒ รายวิชา รวม ๖ หนLวยกิต 
ศศภญ ๑๖๕ ญ่ีปุ�นศึกษา ๓ (๓-๐-๖) 
LAJP 165 Japanese Studies   
ศศภญ ๑๖๗ ภาษาญ่ีปุ�นธุรกิจ  ๓ ๓-๐-๖) 
LAJP 167 Business Japanese   
ศศภญ ๑๖๘ การเขียนภาษาญ่ีปุ�น ๓ (๓-๐-๖) 
LAJP 168 Japanese Writing   
ศศภญ ๑๖๙ การอLานภาษาญ่ีปุ�น ๓ (๓-๐-๖) 
LAJP 169 Japanese Reading   
     
รายวิชาโท ศิลปะการละคร  
รายวิชาบังคับ ๕ รายวิชา นักศึกษาต.องเรียนทุกรายวิชา รวม ๑๒ หนLวยกิต 

จํานวนหนLวยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ค.นคว.า) 
ศศศค ๑๐๐ ปริทัศน�ศิลปะการละครเวที ๓ (๓-๐-๖) 
LADA 100 Introduction to Theatre   
ศศศค ๒๓๐ ศิลปะการแสดง ๒ (๑-๒-๓) 
LADA 230 Acting   
ศศศค ๒๔๐ การเขียนบทละคร ๒ (๑-๒-๓) 
LADA 240 Playwriting   
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๓๖ 
 

จํานวนหนLวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค.นคว.า) 
ศศศค ๒๖๐ ละครประยุกต� ๒ (๑-๒-๓) 
LADA 260 Applied Theatre   
ศศศค ๓๒๐ ศิลปะการละครเวทีไทยรLวมสมัย ๓ (๓-๐-๖) 
LADA 320 Contemporary Thai Theatre   
รายวิชาบังคับเลือก วิชาโทศิลปะการละคร นักศึกษาต.องเลือกไมLตํ่ากวLา ๒-๓ รายวิชา รวม ๖ หนLวยกิต นักศึกษา
สามารถเลือกรายวิชาบังคับเลือกได.จากรายวิชาบังคับเลือกตLาง ๆ ดังตLอไปนี้ 

จํานวนหนLวยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ค.นคว.า) 
ศศศค ๒๒๐ การละครเอเชีย ๓ (๓-๐-๖) 
LADA 220 Asian Theatre   
ศศศค ๒๒๑ ประวัติศาสตร�ละครเวทีตะวันตก ๓ (๓-๐-๖) 
LADA 221 Western Theatre History   
ศศศค ๓๒๑ วรรณคดีการละครตะวันตก ๓ (๓-๐-๖) 
LADA 321 Western Dramatic Literatures   
ศศศค ๓๕๐ การกํากับการแสดง ๒ (๑-๒-๓) 
LADA 350 Directing   
ศศศค ๔๗๐ โครงงานปXสุดท.ายด.านศิลปะการละครเวที ๓ (๒-๒-๕) 
LADA 470 Senior Project in Theatre   
     
รายวิชาโท ประวัติศาสตร- 
รายวิชาบังคับ ๔ รายวิชา นักศึกษาต.องเรียนทุกรายวิชา รวม ๑๒ หนLวยกิต 

จํานวนหนLวยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ค.นคว.า) 
ศศปศ ๒๑๑ ประวัติศาสตร�ไทยกLอนสมัยใหมL ๓ (๓-๐-๖) 
LAHT 211 Pre-Modern Thai History   
ศศปศ ๒๑๒ ประวัติศาสตร�ไทยสมัยใหมL ๓ (๓-๐-๖) 
LAHT 212 Modern Thai History   
ศศปศ ๒๒๑ ประวัติศาสตร�เอเชียตะวันออกเฉียงใต.ข้ันแนะนํา ๓ (๓-๐-๖) 
LAHT 221 Introduction to History of Southeast Asia   
ศศปศ ๓๓๑ ประวัติศาสตร�เอเชียตะวันออกข้ันแนะนํา ๓ (๓-๐-๖) 
LAHT 331 Introduction to History of East Asia   
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๓๗ 
 

รายวิชาบังคับเลือก วิชาโทประวัติศาสตร� นักศึกษาต.องเลือกไมLตํ่ากวLา ๒ รายวิชา รวม ๖ หนLวยกิต นักศึกษาสามารถ
เลือกรายวิชาบังคับเลือกได.จากรายวิชาบังคับเลือกตLาง ๆ ดังตLอไปนี้  

จํานวนหนLวยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ค.นคว.า) 
ศศปศ ๒๔๑ ประวัติศาสตร�ยุโรปข้ันแนะนํา ๓ (๓-๐-๖) 
LAHT 241 Introduction to History of Europe   
ศศปศ ๒๖๑ ประวัติศาสตร�ท.องถ่ินไทย ๓ (๓-๐-๖) 
LAHT 261 Thai Local History   
ศศปศ ๓๑๑ ประวัติศาสตร�การทหารในประเทศไทย ๓ (๓-๐-๖) 
LAHT 311 Thailand’s Military History   
ศศปศ ๓๑๒ บทบาทสําคัญของชาวตLางชาติในประวัติศาสตร�ไทยกLอนสมัยใหมL ๓ (๓-๐-๖) 
LAHT 312 Roles of Foreigners in Pre-Modern Thai History   
ศศปศ ๓๓๒ ประวัติศาสตร�เอเชียตะวันออกเฉียงใต.ในยุคการค.า ศตวรรษท่ี ๑๕-๑๘ ๓ (๓-๐-๖) 
LAHT 332 History of Southeast Asia in the Age of Commerce 15th– 18th 

Century 
  

ศศปศ ๓๕๑ ประวัติศาสตร�อเมริกา ๓ (๓-๐-๖) 
LAHT 351 American History   
ศศปศ ๔๑๑ การอLาน เชิงวิเคราะห� และการเขียนงานวิจัยทางประวัติศาสตร�ไทย ๓ (๓-๐-๖) 
LAHT 411 Reading, Analysis, and Writing Thai History Research Papers   
     
รายวิชาโท ปรัชญา  
รายวิชาบังคับ ๔ รายวิชา นักศึกษาต.องเรียนทุกรายวิชา รวม ๑๒ หนLวยกิต 

จํานวนหนLวยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ค.นคว.า) 
ศศปญ ๒๗๒ ปรัชญาตะวันออก ๓ (๓-๐-๖) 
LAPH 272 Eastern Philosophy   
ศศปญ ๒๗๓ ปรัชญาตะวันตก ๓ (๓-๐-๖) 
LAPH 273 Western Philosophy   
ศศปญ ๓๗๕ จริยศาสตร� ๓ (๓-๐-๖) 
LAPH 375 Ethics   
ศศปญ ๔๗๔ ปรัชญาการเมือง ๓ (๓-๐-๖) 
LAPH 474 Political Philosophy   
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๓๘ 
 

รายวิชาบังคับเลือก วิชาโทปรัชญา นักศึกษาต.องเลือกไมLตํ่ากวLา ๒ รายวิชา รวม ๖ หนLวยกิต นักศึกษาสามารถเลือก
รายวิชาบังคับเลือกได.จากรายวิชาบังคับเลือกตLาง ๆ ดังตLอไปนี้ 

จํานวนหนLวยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ค.นคว.า) 
ศศปญ ๒๗๔ ปรัชญาสําหรับชีวิต ๓ (๓-๐-๖) 
LAPH 274 Philosophy for Life   
ศศปญ ๓๗๐ อภิปรัชญาและญาณวิทยา ๓ (๓-๐-๖) 
LAPH 370 Metaphysic & Epistemology   
ศศปญ ๓๗๑ ปรัชญาในพุทธศาสนา ๓ (๓-๐-๖) 
LAPH 371 Philosophy in Buddhism   
ศศปญ ๔๗๒ ปรัชญาในวรรณกรรม ๓ (๓-๐-๖) 
LAPH 472 Philosophy in Literature   
     
รายวิชาโท ภาษาจีน 

นักศึกษาท่ีมีความประสงค�จะเรียนภาษาจีนเปcนวิชาโท ต.องลงทะเบียนเรียนรายวิชา ศศภจ ๑๗๑ ภาษาจีน ๑ และ 
ศศภจ ๑๗๒ ภาษาจีน ๒ กLอน โดยต.องมีผลการศึกษาไมLต่ํากวLา B ท้ัง ๒ รายวิชา และนักศึกษาจะต.องเรียนรายวิชาบังคับ 
และบังคับเลือกรวม ๑๘ หนLวยกิต ดังนี้ 
รายวิชาบังคับมี ๔ รายวิชา นักศึกษาต.องเรียนทุกรายวิชา รวม ๑๒ หนLวยกิต 

จํานวนหนLวยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ค.นคว.า) 
ศศภจ ๑๗๓ ภาษาจีน ๓  ๓ (๓-๐-๖) 
LACH 173 Chinese III   
ศศภจ ๒๐๑ การฟsงและการพูดภาษาจีน ๑ ๓ (๓-๐-๖) 
LACH 201 Chinese Listening and Speaking I   
ศศภจ ๒๐๒ การอLานภาษาจีนเพ่ือความเข.าใจ  ๓ (๓-๐-๖) 
LACH 202 Chinese Reading Comprehension   
ศศภจ ๓๐๑ การเขียนภาษาจีน ๑ ๓ (๓-๐-๖) 
LACH 301 Chinese Writing I   
รายวิชาบังคับเลือก ๔ รายวิชา นักศึกษาต.องเลือกไมLต่ํากวLา ๒ รายวิชา รวม ๖ หนLวยกิต นักศึกษาสามารถเลือก
รายวิชาบังคับเลือกได.จากรายวิชาบังคับเลือกตLาง ๆ ดังตLอไปนี้ 

จํานวนหนLวยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ค.นคว.า) 
ศศภจ ๒๑๑ การฟsงและการพูดภาษาจีน ๒  ๓ (๓-๐-๖) 
LACH 211 Chinese Listening and Speaking II   



 
 

ระดับปริญญา   � ตรี � ป.บัณฑิต � โท � ป.บัณฑิตช้ันสงู � เอก          คณะ ศิลปศาสตร� 
มคอ.๒   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. ๒๕๖๑                                        ภาควิชา - 

 

๓๙ 
 

จํานวนหนLวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค.นคว.า) 
ศศภจ ๓๑๑ การเขียนภาษาจีน ๒ ๓ (๓-๐-๖) 
LACH 311 Chinese Writing II   
ศศภจ ๓๑๒ การแปลภาษาจีน ๓ (๓-๐-๖) 
LACH 312 Chinese Translation   
ศศภจ ๓๑๓ ภาษาจีนในสื่อโสตทัศน� ๓ (๓-๐-๖) 
LACH 313 Chinese in Media   
     
รายวิชาโท จิตวิทยา 
รายวิชาบังคับมี ๔ รายวิชา นักศึกษาต.องเรียนทุกรายวิชา รวม ๑๒ หนLวยกิต 

จํานวนหนLวยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ค.นคว.า) 
ศศจว ๑๐๑ จิตวิทยาท่ัวไป ๓ (๓-๐-๖) 
LAPS 101 General Psychology    
ศศจว ๑๐๒ จิตวิทยาบุคลิกภาพ ๓ (๓-๐-๖) 
LAPS 102 Personality Psychology   
ศศจว ๒๐๑ จิตวิทยาการเรียนภาษา  ๓ (๓-๐-๖) 
LAPS 201 Psychology of Language Learning   
ศศจว ๓๐๑ วิธีวิจัยทางจิตวิทยา ๓ (๓-๐-๖) 
LAPS 301 Research Methods in Psychology   
รายวิชาบังคับเลือก ๕ รายวิชา นักศึกษาต.องเลือกไมLต่ํากวLา ๒ รายวิชา รวม ๖ หนLวยกิต นักศึกษาสามารถเลือก
รายวิชาบังคับเลือกได.จากรายวิชาบังคับเลือกตLาง ๆ ดังตLอไปนี้ 

จํานวนหนLวยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ค.นคว.า) 
ศศจว ๒๑๑ จิตวิทยาสังคมข้ันแนะนํา   ๓ (๓-๐-๖) 
LAPS 211 Introduction to Social Psychology   
ศศจว ๒๑๒ จิตวิทยาการปรึกษาข้ันแนะนํา ๓ (๓-๐-๖) 
LAPS 212 Introduction to Counseling Psychology     
ศศจว ๓๑๑ จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค�การเบ้ืองต.น   ๓ (๓-๐-๖) 
LAPS 311 Introduction to Industrial and Organizational   
ศศจว ๓๑๒ จิตวิทยาพัฒนาการ ๓ (๓-๐-๖) 
LAPS 312 Developmental Psychology   
ศศจว ๓๑๓ จิตวิทยาเชิงบวก ๓ (๓-๐-๖) 



 
 

ระดับปริญญา   � ตรี � ป.บัณฑิต � โท � ป.บัณฑิตช้ันสงู � เอก          คณะ ศิลปศาสตร� 
มคอ.๒   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. ๒๕๖๑                                        ภาควิชา - 

 

๔๐ 
 

จํานวนหนLวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค.นคว.า) 
LAPS 313 Positive Psychology   
   
 

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ๖ หนLวยกิต  
 ให.นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาในสาขาใด ๆ ก็ได. ท่ีเปeดสอนในคณะศิลปศาสตร� มหาวิทยาลัยมหิดล 
รายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป หรือรายวิชาท่ีเปeดสอนในคณะอ่ืน ๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการหลักสูตรฯ โดยให.เลือกเรียนอยLางน.อย ๖ หนLวยกิต 



 
 

ระดับปริญญา   � ตรี � ป.บัณฑิต � โท � ป.บัณฑิตช้ันสงู � เอก          คณะ ศิลปศาสตร� 
มคอ.๒   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. ๒๕๖๑                                        ภาควิชา - 

 

๔๑ 
 

๓.๑.๔ แสดงแผนการศึกษา 

ปT ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๑   
จํานวนหนLวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิค.นคว.า) 

มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย� ๒  (๑-๒-๓)** 
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนษุย� ๓  (๒-๒-๕)* 
มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย� ๒ (๑-๒-๓)** 
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๓  (๒-๒-๕) 
ศศภอ ๑๑๖ โครงสร.างภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖) 
ศศบศ ๑๑๒ ทักษะการรู.สารสนเทศ ๓ (๓-๐-๖) 
  ศึกษาทั่วไป กลุLมวิทยาศาสตร� คณิตศาสตร� (๑) ๓  
  ศึกษาทั่วไป กลุLมสุขภาพและนนัทนาการ  ๒  
  วิชาเลือกเสรี (๑)*** ๓  

รวม ๑๗-๒๐ หนGวยกิต 
* เปcนรายวิชาตLอเน่ืองท่ีเรียนท้ัง ๒ ภาคการศึกษา แตLนับหนLวยกิตเฉพาะในภาคการศึกษาท่ี ๑ เทLาน้ัน 
** เปcนรายวิชาตLอเน่ืองท่ีเรียนท้ัง ๒ ภาคการศึกษา แตLนับหนLวยกิตเฉพาะในภาคการศึกษาท่ี ๒ เทLาน้ัน 
*** เฉพาะนักศึกษาท่ีประสงค�จะเลือกเรียนวิชาโทภาษาจีน ให.เปcนไปตามเง่ือนไขท่ีวิชาโทกําหนด 
 

ปT ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๒   
จํานวนหนLวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิค.นคว.า) 

มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย� ๒ (๑-๒-๓)** 
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนษุย� ๓ (๒-๒-๕) 
มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย� ๒ (๑-๒-๓)** 
ศศภอ ๒๑๖ การสื่อสารด.วยวาจาเปcนภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖) 
ศศบศ ๑๑๓ อารยธรรมตะวันตก ๓ (๓-๐-๖) 
ศศภท ๑๐๑ การใช.ภาษากับการคิด ๓ (๓-๐-๖) 
  ศึกษาทั่วไป กลุLมวิทยาศาสตร� คณิตศาสตร� (๒) ๓  
  ศึกษาทั่วไป กลุLมสังคมศาสตร� มนุษยศาสตร� (๑)  ๓  
  วิชาเลือกเสรี (๒)*** ๓  

รวม ๑๙-๒๒  หนGวยกิต 

* เปcนรายวิชาตLอเน่ืองท่ีเรียนท้ัง ๒ ภาคการศึกษา แตLนับหนLวยกิตเฉพาะในภาคการศึกษาท่ี ๑ เทLาน้ัน 
** เปcนรายวิชาตLอเน่ืองท่ีเรียนท้ัง ๒ ภาคการศึกษา แตLนับหนLวยกิตเฉพาะในภาคการศึกษาท่ี ๒ เทLาน้ัน 
*** เฉพาะนักศึกษาท่ีประสงค�จะเลือกเรียนวิชาโทภาษาจีน ให.เปcนไปตามเง่ือนไขท่ีวิชาโทกําหนด 



 
 

ระดับปริญญา   � ตรี � ป.บัณฑิต � โท � ป.บัณฑิตช้ันสงู � เอก          คณะ ศิลปศาสตร� 
มคอ.๒   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. ๒๕๖๑                                        ภาควิชา - 

 

๔๒ 
 

ปT ๒ ภาคการศึกษาท่ี ๑   
จํานวนหนLวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค.นคว.า) 

ศศบศ ๒๑๕ อารยธรรมตะวันออก ๓ (๓-๐-๖) 
ศศบศ ๒๑๔ ปรัชญาเบ้ืองต.น ๓ (๓-๐-๖) 
ศศภท ๒๐๑ หลักและศิลปะการฟsงและพูด ๓ (๓-๐-๖) 
ศศภท ๒๐๒ หลักและศิลปะการอLานและเขียน ๓ (๓-๐-๖) 
ศศภท ๒๐๓ ลักษณะภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖) 
ศศภท ๒๐๔ หลักการศึกษาวรรณกรรมไทย ๓ (๓-๐-๖) 
  วิชาบังคับโท (๑) ๓  

รวม ๒๑ หนGวยกิต 
 
ปT ๒ ภาคการศึกษาท่ี ๒   

จํานวนหนLวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค.นคว.า) 
ศศบศ ๒๑๖ อารยธรรมไทย ๓ (๓-๐-๖) 
ศศภท ๒๐๕ คติชนวิทยาข้ันแนะนํา ๓ (๓-๐-๖) 
ศศภท ๒๐๖ หลักการศึกษาภาษาและภาษาศาสตร� ๓ (๓-๐-๖) 
ศศภท ๒๐๗ ภาษาไทยในงานสื่อสารมวลชน ๓ (๓-๐-๖) 
ศศภท ๒๐๘ วิวัฒนาการวรรณคดีไทย ๓ (๓-๐-๖) 
  วิชาบังคับโท (๒) ๓  
  ศึกษาท่ัวไป กลุLมสังคมศาสตร� มนุษยศาสตร� (๒)  ๓  

รวม ๒๑ หนGวยกิต 
 



 
 

ระดับปริญญา   � ตรี � ป.บัณฑิต � โท � ป.บัณฑิตช้ันสงู � เอก          คณะ ศิลปศาสตร� 
มคอ.๒   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. ๒๕๖๑                                        ภาควิชา - 

 

๔๓ 
 

ปT ๓ ภาคการศึกษาท่ี ๑   
จํานวนหนLวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค.นคว.า) 

ศศบศ ๓๑๗ มนุษย�กับศิลปะ ๓ (๓-๐-๖) 
ศศภท ๓๐๑ วรรณกรรมไทยรLวมสมัย ๓ (๓-๐-๖) 
ศศภท ๓๐๒ ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารเชิงธุรกิจ ๓ (๓-๐-๖) 
ศศภท xxx บังคับเลือกเอก (๑) ๓   
ศศภท xxx บังคับเลือกเอก (๒) ๓  
  วิชาบังคับโท (๓) ๓  

รวม ๑๘ หนGวยกิต 
 
ปT ๓ ภาคการศึกษาท่ี ๒   

จํานวนหนLวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค.นคว.า) 
ศศบศ ๓๑๘ สถานการณ�โลกรLวมสมัย: การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ๓ (๓-๐-๖) 
ศศภท ๓๐๓ การอLานและเขียนเชิงวิชาการ ๓ (๓-๐-๖) 
ศศภท ๓๐๔ วรรณกรรมวิจารณ� ๓ (๓-๐-๖) 
ศศภท xxx บังคับเลือกเอก (๓) ๓   
ศศภท xxx บังคับเลือกเอก (๔) ๓  
  วิชาบังคับโท (๔) ๓  
  ศึกษาท่ัวไป กลุLมภาษาตLางประเทศ (๑) ๓  

รวม ๒๑ หนGวยกิต 
 



 
 

ระดับปริญญา   � ตรี � ป.บัณฑิต � โท � ป.บัณฑิตช้ันสงู � เอก          คณะ ศิลปศาสตร� 
มคอ.๒   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. ๒๕๖๑                                        ภาควิชา - 

 

๔๔ 
 

ปT ๔ ภาคการศึกษาท่ี ๑   
จํานวนหนLวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค.นคว.า) 

ศศภท ๔๐๑ สัมมนาภาษาและวรรณกรรมไทย ๓ (๓-๐-๖) 
ศศภท xxx บังคับเลือกเอก (๕) ๓   
ศศภท xxx บังคับเลือกเอก (๖) ๓   
  วิชาบังคับเลือกโท (๑) ๓  
  ศึกษาท่ัวไป กลุLมภาษาตLางประเทศ (๒) ๓  
  เลือกเสรี (๑)* ๓  

รวม ๑๘ หนGวยกิต 
* ถ.าเลือกเรียนวิชาเลือกเสรีตามเง่ือนไขของรายวิชาโทแล.วในช้ันปXท่ี ๑ ไมLต.องเรียนวิชาเลือกเสรีเพ่ิม 
 
ปT ๔ ภาคการศึกษาท่ี ๒   

จํานวนหนLวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค.นคว.า) 
ศศภท ๔๐๒ บูรณาการภาษาและวรรณกรรมไทยเพ่ือการพัฒนา ๓ (๒-๒-๕) 
ศศภท xxx บังคับเลือกเอก (๗) ๓   
  วิชาบังคับเลือกโท (๑) ๓  
  เลือกเสรี (๒) ๓  

รวม ๑๒ หนGวยกิต 
* ถ.าเลือกเรียนวิชาเลือกเสรีตามเง่ือนไขของรายวิชาโทแล.วในช้ันปXท่ี ๑ ไมLต.องเรียนวิชาเลือกเสรีเพ่ิม 

 

๓.๑.๕ แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ-การเรียนรูAระดับหลักสูตร (PLOs) สูGรายวิชา 

(Curriculum Mapping): แสดงในภาคผนวก ๔ 



 
 

ระดับปริญญา   � ตรี � ป.บัณฑิต � โท � ป.บัณฑิตช้ันสงู � เอก          คณะ ศิลปศาสตร� 
มคอ.๒   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. ๒๕๖๑                                        ภาควิชา - 

 

๔๕ 
 

๓.๑.๖ คําอธิบายรายวิชา  

  ก.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป     
กลุGมวิชาแกน  

จํานวนหนGวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คAนควAา) 
มมศท ๑๐๑ การศึกษาท่ัวไปเพ่ือการพัฒนามนุษย- ๒ (๑-๒-๓) 
MUGE 101 General Education for Human Development   

 ความหมาย ความสําคัญ และความสัมพันธ�ของวิชาศึกษาท่ัวไปกับวิชาชีพ วิชาเฉพาะ ความเชื่อมโยงสัมพันธ�
ระหวLางพฤติกรรมกับคุณสมบัติของจิตใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห�สังเคราะห�อยLางมีวิจารณญาณ คุณสมบัติของ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค� การวิเคราะห�เหตุปsจจัยและผลกระทบของเหตุการณ� สถานการณ� ปsญหา และการสังเคราะห�แนว
ทางแก.ไข ป�องกันปsญหา หรือปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ� สถานการณ� เพ่ือคุณประโยชน�ตLอตนเอง ผู.อ่ืน และสังคม การ
ประยุกต�ความรู.เพ่ือเสนอแนวทางแก.ไขปsญหากรณีศึกษา  

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 สังคมศึกษาเพ่ือการพัฒนามนุษย- ๓ (๒-๒-๕) 
MUGE 102 Social Studies for Human Development   

หลักการและทฤษฎีพ้ืนฐานท่ีเก่ียวข.องกับสถานการณ� เหตุการณ� ปsญหาท่ีสําคัญของสังคม ไทยและสังคมโลก อาทิ 
วิวัฒนาการของอารยธรรมและเหตุการณ�สําคัญในประวัติศาสตร� ระบบการเมืองการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ ระบบ
สุขภาพ การวิเคราะห�เหตุปsจจัยและผลกระทบของเหตุการณ� สถานการณ� ปsญหา และการสังเคราะห�แนวทางแก.ไข 
ป�องกันปsญหา หรือแนวทางปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ� สถานการณ� เพ่ือคุณประโยชน�ตLอตนเอง ผู.อ่ืน และสังคม การ
ประยุกต�ความรู.เพ่ือเสนอแนวทางแก.ไขปsญหากรณีศึกษา  

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 
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๔๖ 
 

จํานวนหนGวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คAนควAา) 
มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพ่ือการพัฒนามนุษย- ๒ (๑-๒-๓) 
MUGE 103 Arts and Sciences for Human Development   

มนุษยภาพในอดีต ปsจจุบัน และอนาคต เหตุการณ� สถานการณ� ปsญหาเก่ียวกับวิวัฒนาการท่ีสําคัญทางด.านศิลป
วิทยาการของประเทศไทยและของโลก แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห�เหตุปsจจัยและผลกระทบของเหตุการณ� 
สถานการณ� ปsญหา และการสังเคราะห�แนวทางแก.ไข ป�องกันปsญหา หรือแนวทางปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ� สถานการณ� 
เพ่ือคุณประโยชน�ตLอตนเอง ผู.อ่ืน และสังคม การประยุกต�ความรู.เพ่ือเสนอแนวทางแก.ไขปsญหากรณีศึกษา  

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 
 
กลุGมวิชาภาษา  

จํานวนหนGวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คAนควAา) 
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใชAภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 100 Art of Using Thai Language in Communication   

 ศิลปะการใช.ภาษาไทย  ทักษะการใช.ภาษาไทยในด.านการพูด การฟsง การอLาน การเขียนและการคิด เพ่ือการ
สื่อสารได.อยLางถูกต.องเหมาะสม  

Art  of  using Thai  language  and of speaking, listening, reading, writing, and thinking skills for 
accurate  and appropriate communication 
ศศภอ ๑๑๖ โครงสรAางภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 116 English Structure   

หลักไวยกรณ�ภาษาอังกฤษท่ีสําคัญ ได.แกL โครงสร.างประโยค ชนิดของประโยค กาล ประโยคกรรตุวาจกและ
กรรมวาจก อนุประโยค กริยาไมLแท. ประโยครายงาน การเปรียบเทียบ กริยาชLวย ประโยคเง่ือนไข คําบอกปริมาณ และ
เครื่องหมายวรรคตอน รวมถึงการประยุกต�ใช.หลักภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

          A study of essential English grammatical topics and mechanisms, such as basic sentence 
structures, types of sentences, tenses, active and passive voices, subordinate clauses, verbals, 
reported speech, comparative structures, modals, conditionals, modifiers, and punctuation marks; 
application of grammatical knowledge for communication 
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๔๗ 
 

จํานวนหนGวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คAนควAา) 
ศศภอ ๒๑๖ การส่ือสารดAวยวาจาเปXนภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 216 English Oral Communication   

การฝ�กสนทนาในสถานการณ�ตLาง ๆ ในชีวิตประจําวันและเพ่ืองานอาชีพ  การพูดและฟsงในบริบทตLาง ๆ การ
สัมภาษณ� และการรายงานปากเปลLา 
          Practicing conversation in everyday life situations and for work; listening and speaking in 
various contexts; interview and oral report 
 
กลุGมวิชาสังคมศาสตร- มนุษยศาสตร- 

จํานวนหนGวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คAนควAา) 
กญศท ๒๖๐ การบริหารและการจัดการองค-การ ๓ (๓-๐-๖) 
KAGE 260 Administration and Organization Management   

หลักในการบริหาร หน.าท่ีของผู.บริหารในด.านท่ีเก่ียวกับการวางแผน การจัดองค�การ การนํา การอํานวยการ การ
จูงใจ การสื่อสาร การประสานงาน และการควบคุมงานให.ดําเนินตามนโยบายท่ีได.วางไว.เพ่ือให.บรรลุเป�าหมายของ
กิจการ วิชาเศรษฐศาสตร�ข้ันแนะนํา อุปสงค�-อุปทาน ดุลยภาพ ความยืดหยุLนและการจัดประเภทสินค.า ระบบตลาด
ในทางเศรษฐศาสตร� ต.นทุนการผลิต บัญชีรายได.ประชาชาติ  ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความรู.เบ้ืองต.นทางด.าน
การเงิน การอLานงบการเงิน อัตราสLวนท่ีสําคัญทางการเงิน  การวางแผนการเงิน 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 ดนตรีวิจักษ- ๒ (๒-๐-๔) 
MSID 101 Music Appreciation   

การเข.าใจวิวัฒนาการ ภาพรวมของวัฒนธรรมดนตรีตะวันตกและของโลก ท้ังในด.านรูปแบบ สังคม เศรษฐกิจ อัน
จะนํามาสูLการเข.าใจวัฒนธรรมดนตรีอ่ืนๆ เพ่ือประโยชน�ในการเปรียบเทียบ และเพ่ืออนาคตของวัฒนธรรมดนตรีไทยเอง 

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 เศรษฐศาสตร-ในชีวิตประจําวัน ๒ (๒-๐-๔) 



 
 

ระดับปริญญา   � ตรี � ป.บัณฑิต � โท � ป.บัณฑิตช้ันสงู � เอก          คณะ ศิลปศาสตร� 
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๔๘ 
 

จํานวนหนGวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คAนควAา) 
ENGE 103 Economics in Everyday Life   

ผู.บริโภค อุปทาน อุปสงค� ผู.ผลิต ต.นทุน กลไกตลาด ระบบเศรษฐกิจการแขLงขันตLาง ๆ ผลิตภัณฑ�มวลรวม การ
ลงทุน เงินเฟ�อ นโยบายการคลัง นโยบายการเงิน การกระจายรายได. ดุลการค.า 

Consumer, demand, producer, cost supply, market mechanism, competitive economic systems, 
gross domestic products, investment, inflation, fiscal policy, monetary policy, income distribution, trade 
balance 
สมสค ๑๐๕ เศรษฐกิจการเมืองไทยและสังคมโลก ๒ (๒-๐-๔) 
SHSS 105 Thai Economy and Politics and Global Society   

การนําประเทศตLาง ๆติดตLอกันด.วยโลกาภิวัตน� การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและการเมืองไทย ในแงLหนึ่งของโลก  
จะให.ผลกระทบตLอกัน  ทางตรงหรือทางอ.อม  ความเข.าใจถึงความสัมพันธ�กันเชLนนี้ชLวยทัศนะในการเข.าใจ  และแก.ไข
ปsญหา 

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 ภาพยนตร-วิจักษ- ๒ (๒-๐-๔) 
MSMS 107 Film Appreciation   

คําจํากัดความ บทบาทและหน.าท่ีของภาพยนตร� การสํารวจถึงประเภท รูปแบบ ประวัติ พัฒนาการของ
ภาพยนตร�ในโลกภาพยนตร�ตะวันตก-ตะวันออก และภาพยนตร�ไทย องค�ประกอบการสร.างสรรค�งานภาพยนตร� การ
สํารวจภาพยนตร� หลักการประเมินสุนทรีย�ของภาพยนตร�  

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 
ศศพฐ ๑๔๗ จิตวิทยาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ๓ (๓-๐-๖) 
LAFE 147 Psychology for Quality of Life   

การเรียนรู.เก่ียวกับการพัฒนาการของมนุษย� การปรับตัว การเข.าใจตนเอง และผู.อ่ืน อิทธิพลทางสังคม และ
สิ่งแวดล.อมท่ีมีผลตLอการดําเนินชีวิต การมีสุขภาพจิตท่ีดี การวางแผนชีวิต ความคิดริเริ่มสร.างสรรค� ความรับผิดชอบตLอ
ตนเอง ครอบครัว และสังคม 

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 
กลุGมวิชาวิทยาศาสตร- คณิตศาสตร- ไมLน.อยกวLา ๖ หนLวยกิต 
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๔๙ 
 

นักศึกษาต.องเลือกเรียนรายวิชาตLอไปนี้ หรือรายวิชาอ่ืนๆ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรฯ ให.มี
หนLวยกิตรวมไมLน.อยกวLา ๖ หนLวยกิต 

จํานวนหนGวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คAนควAา) 
สวศท ๑๐๐ โลกและธรรมชาติ ๓ (๓-๐-๖) 
ENGE 100 The Earth and Nature   

หลักการสิ่ งแวดล.อม ระบบนิ เวศน�  ระบบพลวัต สมดุลทางธรรมชาติในระบบนิ เวศน�  การอนุ รักษ�
ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนมนุษย�สัมพันธ�กับสิ่งแวดล.อมและทรัพยากรธรรมชาติ  กิจกรรม
ของมนุษย�ท่ีสLงผลกระทบโดยตรงตLอสิ่งแวดล.อมและทรัพยากรธรรมชาติประกอบด.วย น้ํา ดิน แรLธาตุ ป�าไม. สัตว�ป�า 
พลังงาน อากาศ เสียง มูลฝอย และกากของเสียอันตราย  สถานการณ�สิ่งแวดล.อมปsจจุบันและวิกฤติการณ�สิ่งแวดล.อมใน
ประเทศของเราและประเทศอ่ืน   แนวทางการจัดการสิ่งแวดล.อมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

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 
สวศท ๑๐๑ การมีชีวิตอยGางย่ังยืน ๓ (๒-๒-๕) 
ENGE 101 Sustainable Living   

หลักการความสมดุลย�และระบบนิเวศท่ียั่งยืน บทบาทของมนุษย�ท้ังปsจเจกและสังคม การสร.างและทําลายความ
สมดุลย� ระบบนิเวศและการดําเนินชีวิต การบูรณาการและการมีสLวนรLวมในการแก.ไขปsญหาสิ่งแวดล.อมเพ่ือการมีชีวิต
อยLางยั่งยืน 

Principle of balance and sustainable ecology  Roles of individual and society  Creation and 
destruction of balance of ecological system and way of living  Integration and participation in 
ecological problems solving for sustainable living 
สวศท ๑๐๔ ภยันตรายและความปลอดภัยในชีวิตประจําวัน ๓  (๓-๐-๖) 
ENGE 104 Danger and Safety in Daily Life   

อันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจากธรรมชาติหรือมนุษย�ในชีวิตประจําวัน จากกิจกรรมในบ.าน สถานท่ีทํางาน การเลLนกีฬา 
กิจกรรมทางการเกษตร อุตสาหกรรม วัตถุอันตราย สารกัมมันตรังสี ไฟฟ�า อัคคีภัย แผLนดินไหว น้ําทLวมฉับพลัน สารพิษ 
เชื้อโรค อาหาร ยา สิ่งเสพติดให.โทษ อาชญากรรม การกLอวินาศกรรม อุบัติภัยจากการจราจรขนสLง มลพิษทาง
สิ่งแวดล.อม อันตรายจากการแพรL และรับข.อมูลขLาวสาร มาตรการความปลอดภัย การประเมินและการจัดการตอบสนอง
ตLอความเสี่ยง และความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนตLอบุคคล ทรัพย�สิน และสิ่งแวดล.อม 
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๕๐ 
 

จํานวนหนGวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คAนควAา) 
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 บูรณาการสุขภาพและส่ิงแวดลAอม ๓ (๓-๐-๖) 
ENGE 105 Integrating Health and Environment   

แนวคิดสําหรับ “สุขภาพ” และ “สิ่งแวดล.อม” มิติและระดับของสุขภาพ และปsจจัยท่ีกําหนดสุขภาพและ
สิ่งแวดล.อม การปฏิรูประบบสุขภาพ การพัฒนาเชิงยุทธศาสตร�สําหรับการเสริมสร.างสุขภาพและสิ่งแวดล.อม นโยบายสา
ธารณเพ่ือสุขภาพ  การประเมินผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล.อม การวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือสุขภาพและ
สิ่งแวดล.อม ตัวชี้วัดความอยูL ดี มีสุข ระบบสารสนเทศเพ่ือเสริมสร.างสุขภาพและสิ่งแวดล.อม นโยบายสุขภาพ
สาธารณะ กระบวนการเรียนรู.เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  การดําเนินชีวิตเพ่ือสุขภาพและสิ่งแวดล.อม เศรษฐกิจพอเพียง 
เทคนิคการบูรณาการสุขภาพและสิ่งแวดล.อม ความสัมพันธ�ระหวLางสุขภาพและสิ่งแวดล.อมกับอาชีพ 

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 
วทคร ๑๐๑ วิทยาศาสตร-เชิงบูรณาการ ๓ (๓-๐-๖) 
SCID 101 Integrated Science   

วิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร� และวิธีการทางวิทยาศาสตร� โลกและอวกาศ พลังงานในรูปแบบตLาง ๆ แหลLง
พลังงาน   การนําไปใช.และการอนุรักษ�  สิ่งมีชีวิตและพัฒนาการของสิ่งมีชีวิต  เคมีในโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลง  อาหาร
และเทคโนโลยีอาหาร สิ่งแวดล.อมและมลพิษ วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีของการขนสLงและการสื่อสาร แนวโน.มการ
พัฒนาวิทยาศาสตร�ในอนาคต  

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 
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๕๑ 
 

จํานวนหนGวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คAนควAา) 
communication, trend in future of science development 
วทคณ ๑๗๐ คณิตศาสตร-และสถิติศาสตร-พ้ืนฐานประยุกต-ไดA ๒ (๒-๐-๔) 
SCMA 170 Applicable Basic Mathematics and Statistics   

แนวคิด เชิงคณิตศาสตร�และสถิติศาสตร� ทักษะและเทคนิคท่ีประยุกต�ได.ในชีวิตประจําวัน  ระบบสมการเชิงเส.น 
เมทริกซ� กําหนดการเชิงเส.น เซตและหลักการนับ ความนLาจะเปcนและการตัดสินใจ 

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 
ทสคพ 155 การประยุกต-งานคอมพิวเตอร- ๓ (๒-๒-๕) 
ITCS  155 Computer Applications   

วิวัฒนาการและประวัติของเครื่องคอมพิวเตอร� พ้ืนฐานการทํางานของระบบเครื่องคอมพิวเตอร� สLวนประกอบ
สําคัญของเครื่องคอมพิวเตอร� ระบบปฏิบัติการและการใช.งาน ระบบเครือขLายคอมพิวเตอร�และการเชื่อมตLอเครือขLาย
คอมพิวเตอร� เครือขLายอินเตอร�เน็ตและกติกาในการเชื่อมตLอ โครงสร.างของเว็บและภาษาท่ีใช.ในการติดตLอท่ีเรียกวLา
เอชทีเอ็มแอล เครื่องมือค.นหาข.อมูลบนเครือขLายอินเตอร�เน็ต การทํางานของอีเมล�และการใช.งาน ความปลอดภัยบน
เครือขLายอินเตอร�เน็ต ซอฟต�แวร�ด.านการประมวลผลคํา ซอฟต�แวร�ประเภทกระดานอิเล็กทรอนิกส� ซอฟต�แวร�สําหรับการ
นําเสนอ  

Evolution and history of computers; fundamental concepts of computer systems; computer 
main components; operating systems and the usage. Computer networks and interconnection. 
Internet and its connecting protocols; structure of web and its language called html; search engines 
for Internet; e-mail mechanism and its usage; Internet security; word processing software; electronic 
spreadsheet software; presentation software 
 
กลุGมวิชาสุขภาพและนันทนาการ ไมLน.อยกวLา ๒ หนLวยกิต 

นักศึกษาต.องเลือกเรียนรายวิชาตLอไปนี้ หรือรายวิชาอ่ืนๆ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรฯ ให.มี
หนLวยกิตรวมไมLน.อยกวLา ๒ หนLวยกิต 

จํานวนหนGวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คAนควAา) 
วกศท  ๑๐๑ แอโรบิกเพ่ือสุขภาพ ๒ (๑-๒-๓) 
SPGE  101 Aerobics for Health   

ความสําคัญของการออกกําลังกายแบบแอโรบิก ประโยชน� หลักการพ้ืนฐานของฝ�กเต.นแอโรบิก ทักษะการ
เคลื่อนไหวในการเต.นแอโรบิก ความปลอดภัย และกิจกรรมแอโรบิกอ่ืนๆ เชLน  แอโรบิกในน้ํา การชกมวยแบบแอโรบิก 
ประกอบเพลง 



 
 

ระดับปริญญา   � ตรี � ป.บัณฑิต � โท � ป.บัณฑิตช้ันสงู � เอก          คณะ ศิลปศาสตร� 
มคอ.๒   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. ๒๕๖๑                                        ภาควิชา - 

 

๕๒ 
 

จํานวนหนGวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คAนควAา) 
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 โยคะเพ่ือสุขภาพ ๒ (๑-๒-๓) 
SPGE  102 Yoga for Health   

ประวัติ ความหมาย สถานท่ีและอุปกรณ� เพ่ือฝ�กซ.อมและประโยชน�ของการฝ�กโยคะ การเตรียมพร.อมของ
รLางกาย  การยืดเหยียดข.อตLอและกล.ามเนื้อ  เทคนิคการเกร็งและคลายกล.ามเนื้อ  การฝ�กทLาอาสนะตLาง ๆ (ตําแหนLง
รLางกาย)  การควบคุมลมหายใจ ปราณายามะ การผLอนคลายอยLางลึกและความปลอดภัยในการฝ�ก 

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 เสริมสรAางสมรรถภาพทางกาย ๒ (๑-๒-๓) 
SPGE  103 Body Conditioning   

 ความหมาย  และองค�ประกอบของสมรรถภาพทางกาย การทดสอบและประเมินผล หลักการฝ�กและวิธีการ
พัฒนาสมรรถภาพทางกาย โดยใช.วิทยาศาสตร�การกีฬา เชLน การเสริมสร.างมวลกล.ามเนื้อ  ความทนทานระบบหัวใจและ
ไหลเวียนโลหิต  ความอLอนตัว เพ่ือนําไปใช.ในชีวิตประจําวัน 

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 
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๕๓ 
 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุGมวิชาเฉพาะคณะศิลปศาสตร- 

จํานวนหนGวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คAนควAา) 
ศศบศ ๑๑๒ ทักษะการรูAสารสนเทศ ๓ (๓-๐-๖) 
LASR 112 Information Literacy Skills   

ความสําคัญของการรู.สารสนเทศ ทักษะการรู.สารสนเทศกับการศึกษาระดับอุดมศึกษา การวิเคราะห�และกําหนด
ความต.องการสารสนเทศ การคัดเลือกแหลLงสารสนเทศ กลยุทธ�การรวบรวม สืบค.น และเข.าถึงสารสนเทศโดยใช.
เทคโนโลยีสารสนเทศเปcนเครื่องมือ การประเมินคุณคLา วิเคราะห�และสังเคราะห�สารสนเทศ การจัดเก็บ เรียบเรียงและ
นําเสนอสารสนเทศในรูปแบบท่ีเหมาะสม การใช.สารสนเทศอยLางมีจริยธรรมและอ.างอิงแหลLงสารสนเทศประเภทตLาง ๆ 

Importance of information literacy; information literacy skills higher education; analyzing and 
determining the information requirements; selecting information resources; Collecting, searching, and 
retrieving information by using IT tools; evaluating, analyzing, and synthesizing the information; 
Managing, arranging, and communicating the information in appropriate formats; using the information 
ethically and legally with appropriate citation 
ศศบศ ๑๑๓ อารยธรรมตะวันตก ๓ (๓-๐-๖) 
LASR 113 Western Civilization    

ขอบเขตของอารยธรรมตะวันตก ประวัติความเปcนมาของอารยธรรมตLาง ๆในซีกโลกตะวันตก การศึกษาและ
วิเคราะห�ปsจจัยท่ีนําไปสูLอารยธรรมสําคัญของโลกตะวันตก ได.แกL  อารยธรรมกรีก โรมัน อียิปต� เมโสโปเตเมีย มายา และ
อินคา 

Scope of western civilization, western civilization history; study and analysis of the factors that 
cause major civilizations of the western world: Greek, Roman, Egypt, Mesopotamia, Maya, and Inca    
ศศบศ ๒๑๔ ปรัชญาเบ้ืองตAน ๓ (๓-๐-๖) 
LASR 214 Introduction to Phliosophy   
 แนวคิดพ้ืนฐานของวิชาปรัชญา สาขาตLาง ๆและขอบเขตของวิชาปรัชญา แนวคิดเบ้ืองต.นของนักปรัชญาท้ัง
ตะวันตกและตะวันออก มนุษย�กับการแสวงหาความจริง การวิเคราะห�หาเหตุผล การประยุกต�ใช.แนวคิดทางปรัชญาใน
การพัฒนาตนเองให.รู.จักคิดวิเคราะห�โดยใช.เหตุผล บนพ้ืนฐานท่ีม่ันคงทางจริยธรรม คุณธรรม เพ่ือมีสLวนรLวมในการพัฒนา
สังคมอยLางยั่งยืน 
 Basic concepts of  philosophy, boundaries of different branches of philosophy; fundamental 
concepts of western and eastern philosophy; man and truth finding; reason analysis; application of 
philosophical concepts with strong foundation in ethical and moral values for sustainable social 
development 
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๕๔ 
 

จํานวนหนGวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คAนควAา) 
ศศบศ ๒๑๕ อารยธรรมตะวันออก ๓ (๓-๐-๖) 
LASR 215 Eastern Civilization    

ประวัติ ความหมายและแนวคิดของอารยธรรมตะวันออก วิธีการศึกษาอารยธรรมตะวันออก กําเนิดของอารยธรรม
ตLาง ๆ ในซีกโลกตะวันออก การศึกษาและวิเคราะห� อินเดีย จีน เปอร�เซีย เอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต.   

History, meaning, and concepts of Eastern civilization; methods of studying Eastern civilization; 
the birth of civilizations around the Eastern world, and analysis of China, India, Persia, East Asia and 
Southeast Asia 
ศศบศ ๒๑๖ อารยธรรมไทย ๓ (๓-๐-๖) 
LASR 216 Thai Civilization   

โครงสร.างและพัฒนาการของสังคมไทยในมิติตLาง ๆ ได.แกL วัฒนธรรม วิถีชีวิต ประวัติศาสตร� ศิลปกรรม 
สถาปsตยกรรม การปกครอง ศาสนา วรรณคดีไทย ศิลปะ นาฏศิลป� ดุริยางคศิลป� หัตถศิลป� อาหารและขนมไทย  
ภูมิปsญญาไทย ประเพณีและเทศกาลของไทย            

Structure and evolution of Thai society  in several dimensions; ways of life, history, fine arts, 
architecture, political science, religions, Thai literature, arts, dramatic arts, music, Thai handcrafts, Thai 
foods and desserts, Thai wisdom, Thai traditions and festivals 
ศศบศ ๓๑๗ มนุษย-กับศิลปะ ๓ (๓-๐-๖) 
LASR 317 Man and Art   

ความหมายของศิลปะ ความสัมพันธ�ระหวLางศิลปะกับมนุษย� วิธีการศึกษาศิลปะของมนุษย� ศิลปะของมนุษย�ใน
เอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต. เชLน ศิลปะอินเดีย ศิลปะจีน และศิลปะไทย ศิลปะของมนุษย�ในซีกโลกตะวันตก ได.แกL 
ศิลปะกรีก ศิลปะโรมัน ศิลปeนท่ีมีชื่อเสียงระดับโลก มนุษย�กับการชื่นชมงานศิลปะ  

Definitions of arts; relations between human and arts; methods of human for studying arts; Asian 
and Southeast Asian Arts: Indian, Chinese, and Thai;  Western Arts: Greek and Roman;  world class 
artists; human and arts appreciation 
ศศบศ ๓๑๘ สถานการณ-โลกรGวมสมัย: การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ๓ (๓-๐-๖) 
LASR 318 Contemporary World Affairs: Politics, Economy, and Society   

การศึกษาปรากฏการณ�ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของโลกรLวมสมัย ต้ังแตLหลังการสิ้นสุดของสงครามโลก
ครั้งท่ีสองถึงปsจจุบัน 

A study of political, economic, and social phenomena in the contemporary world from the end 
of the Second World War to the present 
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๕๕ 
 

 
กลุGมวิชาเอก 

รายวิชาบังคับ 

จํานวนหนGวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คAนควAา) 
ศศภท ๑๐๑ การใชAภาษากับการคิด ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 101 Language Use and Thinking   

ความสัมพันธ�ระหวLางการใช.ภาษากับการคิดแบบตLาง ๆ อาทิ คิดแบบมีเหตุผล คิดวิเคราะห� คิดสังเคราะห� คิด
สร.างสรรค� และคิดแบบบูรณาการ และการถLายทอดความคิดโดยใช.ภาษาเปcนสื่อ 

Relationship between language use and several thinking styles including rational, analytical, 
synthetical, creative and integrative thinking, using language as a tool for expressing thoughts 
ศศภท ๒๐๑ หลักและศิลปะการฟhงและการพูด ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 201 Principles and Arts of Listening and Speaking   

หลักการฟsงและการพูด การพัฒนาความสามารถด.านการฟsงและพูดในชีวิตประจําวัน การฟsงและพูดเพ่ือ
วัตถุประสงค�เฉพาะ การพูดนําเสนอทางวิชาการ การพูดในท่ีชุมนุมชน 

Principles of listening and speaking; development of listening and speaking proficiency in 
everyday life and for specific purposes; academic presentation and public speaking 
ศศภท ๒๐๒ หลักและศิลปะการอGานและการเขียน ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 202 Principles and Arts of Reading and Writing   

หลักการอLานและการเขียน การพัฒนาความสามารถด.านการอLานและการเขียนแบบตLาง ๆ 
Principles of reading and writing; development of proficiency in various types of reading and 

writing 
ศศภท ๒๐๓ ลักษณะภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 203 Characteristics of the Thai Language   

ความหมายและธรรมชาติของภาษาไทย ลักษณะของหนLวยภาษาระดับตLาง ๆ ภาษาไทยถ่ิน ภาษาตLางประเทศ
ท่ีสัมพันธ�กับภาษาไทย ความสัมพันธ�ระหวLางภาษาไทยกับสังคมและวัฒนธรรมไทย 

Meaning and nature of Thai language; characteristics of language units at different levels; Thai 
dialects; foreign languages related to Thai language; relationship between Thai language and Thai 
society and cultures 
ศศภท ๒๐๔ หลักการศึกษาวรรณกรรมไทย  ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 204 Principles for the Study of Thai Literary Works   
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๕๖ 
 

จํานวนหนGวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คAนควAา) 
หลักการศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรมไทย องค�ประกอบของวรรณคดีและวรรณกรรมไทย ความรู.ด.าน

สุนทรียศาสตร�เพ่ือการศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรมไทย ความสัมพันธ�ระหวLางวรรณคดีและวรรณกรรมกับชีวิตและสังคม 
Principles for the study of traditional and contemporary Thai literary works, components of 

traditional and contemporary Thai literary works, knowledge of aesthetics for literary studies, 
relationship between literature and life 
ศศภท ๒๐๕ คติชนวิทยาข้ันแนะนํา ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 205 Introduction to Folklore    

ความหมาย ความเปcนมา ประเภทข.อมูลคติชน ข.อมูลคติชนในสังคมไทยปsจจุบัน ความสัมพันธ�ระหวLางข.อมูลคติชน
กับศาสตร�และอาชีพตLาง ๆ 

Meaning, origin, and types of folklore; folklore information in modern Thai society; 
relationship between folklore and other disciplines or careers 
ศศภท ๒๐๖ หลักการศึกษาภาษาและภาษาศาสตร-  ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 206 Principles for the Study of Language and Linguistics   

ทฤษฎีและแนวคิดเบ้ืองต.นทางภาษาศาสตร�ท่ีสัมพันธ�กับการศึกษาภาษาไทย อาทิ เสียง ระบบเสียง 
ความหมาย วากยสัมพันธ� ภาษาศาสตร�เชิงสังคม  

Theory and basic linguistic concepts related to the study of Thai language including 
phonetics, phonology, semantics, syntax, and sociolinguistics, etc. 
ศศภท ๒๐๗ ภาษาไทยในงานส่ือสารมวลชน ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 207 Thai Language in Mass Media   

ความรู.เก่ียวกับสื่อสารมวลชน การวิเคราะห�สื่อ การรู.เทLาทันสื่อ การพัฒนาความสามารถด.านการใช.ภาษาไทย
ในงานสื่อสารมวลชนประเภทตLาง ๆ ประเด็นทางจริยธรรมของสื่อมวลชนท่ีเก่ียวข.องกับการใช.ภาษาไทย 

Knowledge of mass communication; media content analysis; media awareness; proficiency 
development of the use of Thai language in various mass media, ethical issues in mass media related 
to the use of Thai language 
ศศภท ๒๐๘ วิวัฒนาการวรรณคดีไทย ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 208 Evolution of Thai Literature     

วิวัฒนาการของวรรณคดีไทยต้ังแตLสมัยสุโขทัย อยุธยา ถึงรัตนโกสินทร�; วรรณคดีเอกแตLละสมัย; การวิเคราะห�
รูปแบบ เนื้อหา แนวคิด   และวรรณศิลป� 

The evolution of Thai literatures from Sukhothai, Ayutthaya, to Rattanakosin periods; 
masterpiece literatures of different periods; analysis of form, content, idea, and aesthetics 



 
 

ระดับปริญญา   � ตรี � ป.บัณฑิต � โท � ป.บัณฑิตช้ันสงู � เอก          คณะ ศิลปศาสตร� 
มคอ.๒   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. ๒๕๖๑                                        ภาควิชา - 

 

๕๗ 
 

จํานวนหนGวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คAนควAา) 
ศศภท ๓๐๑ วรรณกรรมไทยรGวมสมัย ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 301 Contemporary Thai Literary Works   

พัฒนาการวรรณกรรมไทยรLวมสมัย การวิเคราะห�รูปแบบ เนื้อหา แนวคิด และวรรณศิลป�; ทิศทางวรรณกรรม
ไทยในปsจจุบัน 

Development of contemporary Thai literary works; analysis of form, content, idea and 
aesthetics; trends in comtemporary Thai literary works 
ศศภท ๓๐๒ ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารเชิงธุรกิจ ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 302 Thai Language for Business Communication    

การใช.ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารเชิงธุรกิจ สมรรถนะการใช.ภาษาไทยรูปแบบตLาง ๆ ท่ีจําเปcนสําหรับการสื่อสาร
เชิงธุรกิจท่ีสัมพันธ�กับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม 

Use of Thai language for business communication; developing essential Thai language 
competence for business communication relevant to social and culture contexts 
ศศภท ๓๐๓ การเขียนเชิงวิชาการ ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 303 Academic Writing   

ความหมาย ประเภท องค�ประกอบ ข้ันตอนตLาง ๆ ในการเขียนเชิงวิชาการ ภาษาท่ีใช.ในงานเขียนเชิงวิชาการ 
การค.นคว.าและอ.างอิงอยLางเปcนระบบ การสรุป วิเคราะห� สังเคราะห�ข.อมูล และการเขียนบทความวิชาการได.  

Meaning, types, components, and process of academic writing; language in academic writing; 
systematic research and citations; summarizing, analyzing, synthesizing data, and writing academic 
articles 
ศศภท ๓๐๔ วรรณกรรมวิจารณ- ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 304 Literary Criticism   

แนวคิดและพัฒนาการการวิจารณ�วรรณกรรมไทย ทฤษฎีวรรณกรรมวิจารณ� การวิเคราะห�และวิจารณ� 
วรรณกรรมไทยประเภทตLาง ๆ  

Concepts and development of Thai literary criticism; theories of literary criticism; analysis and 
criticism of various types of Thai literary works 
ศศภท ๔๐๑ สัมมนาภาษาและวรรณกรรมไทย ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 401 Seminar on Thai Language and Literature   

การสัมมนาและวิจัยในประเด็นเฉพาะทางภาษาไทย วรรณกรรมไทย และคติชนวิทยา 
Seminar and research on selected issues of Thai language, literature, and folklore 

ศศภท ๔๐๒ บูรณาการภาษาและวรรณกรรมไทยเพ่ือการพัฒนา ๓ (๒-๒-๕) 
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๕๘ 
 

จํานวนหนGวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คAนควAา) 
LATH 402 Integration of Thai Language and Literature for Development   

ภาษาไทย วรรณกรรมไทย และคติชนวิทยาในฐานะทุนวัฒนธรรม และกรณีศึกษา การบูรณาการความรู.ทาง
ภาษา วรรณกรรมไทย และคติชนวิทยา ในการผลิตงานสร.างสรรค�เพ่ือแก.ไขปsญหาระดับบุคคล ชุมชน และสังคม  

Thai language, Thai literary works, and folklore as cultural capital and case studies; integration 
of knowledge of Thai language, Thai literary works, and folklore for producing creative work in order 
to solve problems of individuals, communities, and society 

 

รายวิชาบังคับเลือก 

จํานวนหนGวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คAนควAา) 
ศศภท ๓๖๑ การเขียนขGาว ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 361 News Writing   

หลักการรายงานขLาวและการเขียนขLาว พัฒนาความสามารถในการเขียนขLาวประเภทตLาง ๆ เพ่ือเผยแพรLในสื่อ
สิ่งพิมพ� สื่อวิทยุ โทรทัศน� สื่อใหมL ลักษณะเฉพาะของภาษาในการเขียนขLาว จรรยาบรรณและกฎหมายท่ีเก่ียวข.อง 

News reporting and writing; proficiency development of writing news for newspapers, radio, 
television, and new media; characteristics of language for news in different types of media; ethics and 
related laws 
ศศภท ๓๖๒ การเขียนสําหรับส่ือส่ิงพิมพ- ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 362 Writing for Print Media   

แนวคิดการทํานิตยสารและหนังสือ พัฒนาความสามารถในการสร.างเนื้อหาสําหรับสื่อสิ่งพิมพ� อาทิ บทความให.
ความรู. บทวิเคราะห� บทวิจารณ� และบทบรรณาธิการ การพิสูจน�อักษรและการบรรณาธิกร จรรยาบรรณและกฎหมายท่ี
เก่ียวข.อง 

Concepts of making magazines and books; proficiency development of content creating for 
printed materials including advice, opinion, critique, and editorial; proof reading and editing; ethics 
and related laws 
ศศภท ๓๖๓ การเขียนสารคดี ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 363 Non-Fiction Writing   

หลักการเขียนสารคดี พัฒนาความสามารถในการเขียนงานสารคดีประเภทตLาง ๆ อาทิ สารคดีทLองเท่ียว สารคดี
ชีวประวัติบุคคล 

Principles of writing non-fiction; proficiency development of writing various types of 
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๕๙ 
 

จํานวนหนGวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คAนควAา) 
documentaries such as travelogue, documentary, and biography 
ศศภท ๓๖๔ การเขียนบท ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 364 Script Writing   

หลักการเขียนบท พัฒนาความสามารถในการเขียนบทประเภทตLาง ๆ อาทิ บทวิทยุกระจายเสียง บทวิทยุ
โทรทัศน� และบทภาพยนตร� 

Principles of script writing; proficiency development of writing different kinds of script such as 
radio script, television script, and screenplay 
ศศภท ๓๖๕ การพูดแบบพิธีกรและผูAประกาศ ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 365 Master of Ceremony and Broadcasting Speaking   

หลักการพูดแบบพิธีกร หลักการพูดสําหรับงานผู.ประกาศในสื่อประเภทตLาง ๆ พัฒนาความสามารถในการพูด
แบบพิธีกรและผู.ประกาศ มาตรฐานการใช.ภาษา จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ 

Principle of speaking for the master of ceremony and broadcasting, proficiency development 
of speaking and announcing; language standards for speaker and broadcaster; moral and ethics in 
speaking and broadcasting 
ศศภท ๓๖๖ การพูดเพ่ือการฝ�กอบรม ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 366 Speaking for Training   

หลักการพูดเพ่ือฝ�กอบรม เทคนิคการเปcนวิทยากรและกระบวนกร การออกแบบการฝ�กอบรม การพัฒนา
คุณลักษณะ เจตคติและความสามารถในการพูดฝ�กอบรมรูปแบบตLาง ๆ 

Principles of speaking in training; techniques and processes of training; training course design; 
developing characteristics, attitude, and proficiency in speaking for various types of training 

 
ศศภท ๓๖๗ การพูดแบบสาระบันเทิง ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 367 Docu-entertainment Speaking   

หลักการพูดเพ่ือให.เกิดสาระความรู.และความบันเทิง เทคนิคการพูดแบบสาระบันเทิงในท่ีชุมนุมชนและในสื่อ
ตLาง ๆ พัฒนาความสามารถในการพูดแบบสาระบันเทิง อาทิ การนําเสนอ โต.วาที ทอล�กโชว� 

Principles of speaking for entertainment and knowledge dissemination; practice of docu-
entertainment speaking in public and media; proficiency development of various types of speaking such 
as talk and debate 
ศศภท ๓๖๘ วาทศิลป\และวาทนิพนธ- ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 368 Rhetoric and Speech Composition   
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๖๐ 
 

จํานวนหนGวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คAนควAา) 
ความรู.เก่ียวกับวาทศิลป� หลักการเขียนและพูดอยLางมีวาทศิลป� วิเคราะห�วาทศิลป�ในสารเพ่ือโน.มน.าวใจ พัฒนา

ความสามารถในการเขียนสารเพ่ือโน.มน.าวใจแบบตLาง ๆ อาทิ สาร คํากลLาว ปาฐกถา สุนทรพจน� 
Knowledge of rhetoric; principles of rhetorical writing and speaking; analyzing rhetorical 

strategies in persuasion; proficiency development of writing for persuasion such as message, address, 
lecture, and speech 
ศศภท ๓๖๙ ภาษาไทยสมัยตGาง ๆ ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 369 Thai Language in Different Periods   

ลักษณะของภาษาไทยสมัยตLาง ๆ เปรียบเทียบลักษณะภาษาตLางสมัยในด.านตLาง ๆ อาทิ ตัวอักษร อักขรวิธี 
เสียง คํา ประโยค สํานวนโวหาร และการใช.ภาษาในระดับตLาง ๆ ต้ังแตLสมัยสุโขทัยจนถึงสมัยปsจจุบัน  

Characteristics of the Thai language of different periods; comparison of different aspects of 
the language including alphabet, writing system, sound, expression, sentence, idiom and language use; 
from the Sukhothai period to the present time 
ศศภท ๓๗๐ วิทยาภาษาไทยถ่ิน ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 370 Thai Dialectology   

ภาษาไทยถ่ิน การเก็บข.อมูลภาคสนามภาษาถ่ิน การศึกษาวิเคราะห�หนLวยภาษาระดับตLาง ๆ ของภาษาไทยถ่ิน 
Thai dialects; fieldwork in dialectology; analysis of different language units of Thai dialects  

ศศภท ๓๗๑ แบบเรียนภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 371 Thai Textbooks   

พัฒนาการของแบบเรียนภาษาไทยท้ังด.านเนื้อหา แนวคิด และการนําไปใช. การศึกษาวิเคราะห�แบบเรียน
ภาษาไทยสมัยตLาง ๆ ความสัมพันธ�ระหวLางแบบเรียนภาษาไทยกับบริบททางสังคมและปsจจัยท่ีเก่ียวข.อง 

Evolution of Thai textbooks in terms of history, content, concept, and usage; analysis and 
comparison of Thai textbooks of different periods; relations between Thai Textbook and society and 
other aspects 
ศศภท ๓๗๒ ภาษากับการส่ือสารขAามวัฒนธรรม ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 372 Language and Cross-Cultural Communication   

ความสัมพันธ�ระหวLางภาษากับวัฒนธรรม การใช.ภาษาในการสื่อสารและปฏิสัมพันธ�ระหวLางคนตLางวัฒนธรรม 
ปsญหาและอุปสรรคการสื่อสารท่ีเกิดจากปsจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม 

Relationship between language and culture; language use in communication and cross-cultural 
interaction, problem and obstacle in communication caused by social and cultural factors 
ศศภท ๓๗๓ ภาษาไทยเพ่ือการทGองเท่ียว ๓ (๓-๐-๖) 
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๖๑ 
 

จํานวนหนGวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คAนควAา) 
LATH 373 Thai Language for Tourism   

หลักการใช.ภาษาไทยในงานท่ีเก่ียวข.องกับการทLองเท่ียว อาทิ มัคคุเทศก� ภัณฑารักษ� ผู.ประกอบการด.านการ
ทLองเท่ียวแบบตLาง ๆ การพัฒนาความสามารถด.านการสื่อสารในงานด.านการทLองเท่ียว จรรยาบรรณและกฎหมายท่ี
เก่ียวข.อง 

Principles of using Thai language in relation to tourism industry, such as tourist guide, curator, 
tourism entrepreneur; proficiency development of communication for tourism; ethics and related 
laws 
ศศภท ๓๗๔ ภาษาไทยเพ่ือการประชาสัมพันธ- ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 374 Thai Language in Public Relations   

หลักการประชาสัมพันธ� เทคนิคการใช.ภาษาไทยเพ่ือการประชาสัมพันธ� การพัฒนาความสามารถด.านการ
สื่อสารในงานประชาสัมพันธ� จรรยาบรรณและกฎหมายท่ีเก่ียวข.อง 

Principles of public relations; techniques of using Thai language in public relations; proficiency 
development of communication for public relations-related career; ethics and related laws 
ศศภท ๓๗๕ ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารในส่ือใหมG ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 375 Thai Language for New Media Communication   

ความรู.เก่ียวกับการสื่อสารในสื่อใหมL การพัฒนาความสามารถด.านการค.นคว.า การวิเคราะห�ข.อมูล การ
สร.างสรรค�เนื้อหา และการนําเสนอในสื่อใหมL การรู.เทLาทันสื่อใหมL การใช.ภาษาไทยในสื่อใหมL ความรู.เรื่องทรัพย�สินทาง
ปsญญาและกฎหมายท่ีเก่ียวข.อง 
 

Knowledge of communication in new media; proficiency development of communication for 
new media;  new media literacy; use of Thai language in new media; awareness of copyright, 
intellectual property and internet laws 
ศศภท ๓๗๖ สัทศาสตร-และสรวิทยาภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 376 Thai Phonetics and Phonology   

เสียง หนLวยเสียง ระบบเสียง วิเคราะห�เสียงและระบบเสียงในภาษาไทย 
Sounds, phonemes, sound system of Thai language; analysis of sound and sound system of 

Thai language 
ศศภท ๓๗๗ วากยสัมพันธ-ภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 377 Thai Syntax   

ทฤษฎีทางวากยสัมพันธ� วิเคราะห�ระบบวากยสัมพันธ�ในภาษาไทย อาทิ หนLวยคํา คํา วลี ประโยค 
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๖๒ 
 

จํานวนหนGวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คAนควAา) 
Theories of syntax, analysis of syntax in Thai language including morphemes, words, phrases 

and sentences 
ศศภท ๓๗๘ ภาษาศาสตร-สังคม ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 378 Sociolinguistics   

ทฤษฎีทางภาษาศาสตร�สังคม ความสัมพันธ�ระหวLางภาษากับสังคม วิเคราะห�ภาษาไทยในเชิงภาษาศาสตร�สังคม 
Theories of sociolinguistics; relationship between language and society; analysis of the Thai 

language using sociolinguistic approaches 
ศศภท ๓๗๙ อรรถศาสตร-ภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 379 Thai Semantics   

ทฤษฎีทางอรรถศาสตร� วิเคราะห�ความหมายระดับคํา วิเคราะห�วากยสัมพันธ�กับความหมายในภาษาไทย 
Theories of semantics; lexical semantic analysis; syntactic and semantic analysis in Thai language 

ศศภท ๓๘๐ สัมพันธสารภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 380 Thai Discourse Analysis   

ทฤษฎีทางสัมพันธสาร วิเคราะห�สัมพันธสารในภาษาไทย 
Theories of discourse analysis and discourse analysis of Thai language 

ศศภท ๓๘๑ วัจนปฏิบัติศาสตร-ภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 381 Thai Pragmatics   

ทฤษฎีทางวัจนปฏิบัติศาสตร� วิเคราะห�ภาษาไทยในเชิงวัจนปฏิบัติศาสตร� 
Theories of pragmatics; analysis of Thai language using pragmatic approaches 

ศศภท ๓๘๒ แนวคิดและทฤษฎีคติชนวิทยาเบ้ืองตAน ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 382 Fundamental Principles and Theories of Folklore   

พัฒนาการของการศึกษาข.อมูลคติชน แนวคิด ทฤษฎีและระเบียบวิธีทางคติชนวิทยาท่ีใช.วิเคราะห�ข.อมูลทาง 
คติชนประเภทตLาง ๆ 

Development of folklore studies; concepts, theories, and methodology in analysis of different 
types of folklore information  
ศศภท ๓๘๓ คติชนกับความเช่ือและศาสนา ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 383 Folklore, Beliefs and Religions   

ความสัมพันธ�ของศาสนาและความเชื่อกับข.อมูลคติชน บทบาทของศาสนาและความเชื่อตLอกลุLมชน 
Relations between religions and beliefs relevant to different types of folklore information;  

roles of religions and beliefs of different groups of people and society 
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จํานวนหนGวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คAนควAา) 
ศศภท ๓๘๔ เรื่องเลGาทางคติชนวิทยา ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 384 Folk Narratives    

ความหมาย ลักษณะ ประเภท ความสําคัญของเรื่องเลLาทางคติชนวิทยา และวิธีการศึกษาวิเคราะห�ข.อมูล 
Meaning, charateristics, types, and significance of folk narratives; methodology in analyzing 

folk narratives 
ศศภท ๓๘๕ ศิลปะพ้ืนถ่ินและหัตถกรรมพ้ืนถ่ิน ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 385 Folk Art and Craft   

ความหมาย ลักษณะ ประเภท ความสําคัญของศิลปะพ้ืนถ่ินและหัตถกรรมพ้ืนถ่ิน วิธีการศึกษาวิเคราะห�ข.อมูล 
Meaning, charateristics, types, and significance of folk arts and craft; methodology in analyzing 

folk arts and craft 
ศศภท ๓๘๖ คติชนวิทยากับส่ือตGาง ๆ ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 386 Folklore and Media   

สํารวจข.อมูลคติชนท่ีปรากฏอยูLในสื่อประเภทตLาง ๆ ท้ังท่ีพัฒนาข้ึนในอดีตและท่ีเปcนสื่อรLวมสมัย ประเภทของ
ข.อมูลท่ีปรากฏในสื่อตLาง ๆ และวิธีการศึกษาวิเคราะห�ข.อมูล 

A survey of folklore information in different types of media developed in the past to the 
presence time; types of folklore information in media and methodology in analyzing folklore 
information 
ศศภท ๓๘๗ คติชนวิทยากับศาสตร-ตGาง ๆ ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 387 Folklore and Other Disciplines   

ความเปcนมาและความสัมพันธ�ระหวLางคติชนวิทยากับศาสตร�แขนงตLาง ๆ อาทิ การแพทย� วรรณกรรม กีฬา ทัศนศิลป� 
History and relations between folklore and various sciences e.g. medicine, literature, sports, visual arts 

ศศภท ๓๘๘ คติชนวิทยากับการจัดการทGองเท่ียวแบบย่ังยืน ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 388 Folklore and Sustainable Tourism Management   

ความสัมพันธ�ระหวLางคติชนวิทยากับการจัดการทLองเท่ียวแบบยั่งยืน ข.อมูลคติชนประเภทตLาง ๆ ท่ีนํามาใช.เพ่ือ
จัดการทLองเท่ียวแบบยั่งยืน 

Relationship between folklore and sustainable tourism management; types of folklore 
information necessary for managing sustainable tourism 
ศศภท ๓๘๙ การศึกษาภาคสนามทางคติชนวิทยา ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 389 Field Methods in Folklore Study   

กระบวนการ ข้ันตอน ระเบียบวิธีการทําวิจัยภาคสนามทางคติชนวิทยา เครื่องมือในการทําวิจัยภาคสนาม การ
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๖๔ 
 

จํานวนหนGวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คAนควAา) 
เก็บข.อมูลภาคสนามทางคติชนวิทยา การจดบันทึกข.อมูลภาคสนาม การจัดการข.อมูล การวิเคราะห�ข.อมูล และการ
ตรวจสอบข.อมูล 

Process, steps and methodology in doing folklore fieldwork; field research instruments; 
methods in collecting field data; writing field notebook, managing field data; analyzing data and data 
checking and rechecking 
ศศภท ๓๙๐ กวีนิพนธ-ไทย ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 390 Thai Poetry   

ความรู.เก่ียวกับกวีนิพนธ�ไทย ทิศทางของกวีนิพนธ�ไทยในปsจจุบัน หลักและศิลปะการแตLงกวีนิพนธ�ประเภทตLาง ๆ 
Knowledge of Thai poetry; trends in contemporary Thai poetry; principles and arts of poetry 

composing 
ศศภท ๓๙๑ เรื่องส้ันและนวนิยายไทย ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 391 Thai Short Stories and Novels   

ความรู.เก่ียวกับเรื่องสั้นและนวนิยายไทย ทิศทางของเรื่องสั้นและนวนิยายไทยในปsจจุบัน หลักและศิลปะการ
แตLงเรื่องสั้นและนวนิยาย 

Knowledge of Thai short stories and novels; trends in contemporary Thai short stories and 
novels; principles and arts of short story and novel writing 
ศศภท ๓๙๒ วรรณกรรมสําหรับเด็กและเยาวชน ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 392 Literary Work for Children and Juveniles   

ความรู.เก่ียวกับวรรณกรรมเด็กและเยาวชน ทิศทางของวรรณกรรมสําหรับเด็กและเยาวชน การพัฒนา
ความสามารถในการเขียนและถLายทอดวรรณกรรมเด็กและเยาวชนประเภทตLาง ๆ 

Knowledge of literary works for children and juveniles; trends in contemporary Thai literary works 
for children and juveniles; proficiency development of writing prose and poetry for children and juveniles 
ศศภท ๓๙๓ ลีลาในวรรณกรรมไทย ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 393 Styles in Thai Literary Works   

ความสัมพันธ�ระหวLางรูปแบบ เนื้อหา และลีลาภาษาของนักประพันธ� ปsจจัยท่ีสLงผลตLอการสร.างสรรค�ลีลาภาษา
ในวรรณกรรมคัดสรร 

Relations between form, content, and literary styles of the authors; factors contributing to 
the creation of styles in selected literary works 
ศศภท ๓๙๔ อิทธิพลวรรณกรรมตGางประเทศในวรรณกรรมไทย ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 394 The Influence of Foreign Literary Works on Thai Literary Works   
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๖๕ 
 

จํานวนหนGวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คAนควAา) 
อิทธิพลวรรณกรรมตLางประเทศท่ีมีตLอวรรณกรรมไทยด.านรูปแบบ เนื้อหา แนวคิด และภาษา ปsจจัยท่ีเก่ียวข.อง

และความสัมพันธ�ระหวLางวรรณกรรมตLางประเทศกับวรรณกรรมไทยสมัยตLาง ๆ 
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 ๓๙๕ วรรณกรรมไทยโดยประเภท ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 395 Specific Genres of Thai Literary Works   

รูปแบบคําประพันธ� เนื้อหา ลักษณะเฉพาะ บทบาทหน.าท่ีของวรรณกรรมประเภทตLาง ๆ การวิเคราะห�
วรรณกรรมประเภทใดประเภทหนึ่ง 

Genres of Thai literary works; content, characteristics, and specific roles of Thai literary genres; 
analysis of selected genres of Thai literary works 
ศศภท ๓๙๖ วรรณกรรมไทยกับศิลปะการแสดง ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 396 Thai Literary Works and Performing Arts   

ความสัมพันธ�ระหวLางวรรณกรรมไทยกับศิลปะการแสดง ความสําคัญของวรรณกรรมการแสดงในบริบทสังคม
และวัฒนธรรมไทย การตีความและการดัดแปลงบทจากวรรณกรรมไทยเพ่ือใช.แสดงในรูปแบบตLาง ๆ 

 
Relationship between Thai literary works and performing arts; significance of literary works 

and performing arts in Thai social and cultural contexts; interpretation and script adaptation of Thai 
literary works for different types of performing arts 
ศศภท ๓๙๗ วรรณกรรมไทยกับส่ือตGาง ๆ ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 397 Thai Literary Works and Media   

ความสัมพันธ�ระหวLางวรรณกรรมไทยกับสื่อตLาง ๆ กระบวนการแตLง การดัดแปลง และนําเสนอวรรณกรรมไทย
ในสื่อปsจจุบัน อาทิ หนังสือการ�ตูน อนิเมชัน 

Relationship between Thai literary works and media; compossing process, adaptation and 
presentation of Thai literary works in various forms of modern media including comic books and animation 
ศศภท ๓๙๘ การฝ�กงาน ๓ (๐-๓๕-๑๐) 
LATH 398 Internship   

การฝ�กงานท่ีเก่ียวข.องกับการใช.ความรู.และสามารถทางภาษาไทย วรรณกรรมไทย คติชนวิทยา และการสื่อสาร 
ในหนLวยงานตLาง ๆ ของภาครัฐและเอกชน (ตามท่ีหลักสูตรเห็นชอบโดยมีกําหนดระยะเวลาการฝ�กงานไมLน.อยกวLา ๒๔๐  
ชั่วโมง และนักศึกษาต.องสLงรายงานและนําเสนอผลการปฏิบัติงานเม่ือเสร็จสิ้นการฝ�กงานดังกลLาว)  

Internship related to the use of knowledge and proficiency in Thai language, Thai literature, 
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๖๖ 
 

จํานวนหนGวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คAนควAา) 
folklore and communication in the government or private sector ( approved by the Thai program 
committee with the components of at least 240 work hours and an internship report and a 
presentation)   
ศศภท ๔๖๑ การสอนภาษาไทยใหAชาวตGางประเทศ ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 461 Teaching Thai for Foreigners   

หลักการสอนภาษาไทยให.ชาวตLางประเทศ วิธีพัฒนาสมรรถนะด.านการฟsง การพูด การอLาน และการเขียน
ภาษาไทยของชาวตLางประเทศในระดับพ้ืนฐาน แนวทางการสร.างหลักสูตร ผลิตเอกสารประกอบการสอน พัฒนา
ความสามารถด.านการสอน 

Principles of teaching Thai for foreigners; methods of developing foreigners’ listening, 
speaking, reading and writing skills at basic level; guidelines for designing courses and producing 
learning materials; developing proficiency in teaching 
ศศภท ๔๖๒ วรรณกรรมไทยกับเพศสภาวะ ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 462 Thai Literary Works and Gender   

ทฤษฎีเก่ียวกับเพศสภาวะ เพศสภาวะในวรรณกรรมไทย วิเคราะห�และวิจารณ�วรรณกรรมและเรื่องเลLาประเภท 
ตLาง ๆ เก่ียวกับเพศสภาวะในบริบทสังคมและวัฒนธรรมไทย 

Gender theories; gender in Thai literary works; analysis and criticism of various types of 
literary works and narratives related to gender in Thai social and cultural contexts  
ศศภท ๔๖๓ วรรณกรรมไทยกับสังคม ๓ (๓-๐-๖) 
LATH 463 Thai Literary Works and Society   

วิเคราะห�และวิจารณ�วรรณกรรมโดยเชื่อมโยงกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมไทย ทิศทางของวรรณกรรมไทย
รLวมสมัยท่ีสัมพันธ�กับสังคมโลก 

Analysis and criticism of Thai literary works related to Thai social and cultural contexts; trends 
in contemporary Thai literary works in relation to the global society 
ศศภท ๔๖๔ การศึกษาอิสระ ๓ (๐-๖-๓) 
LATH 464 Independent Study    

การศึกษาวิจัยเพ่ือเพ่ิมพูนความรู.หรือฝ�กประสบการณ�เปcนรายบุคคล ตามหัวข.อท่ีสนใจในประเด็นเฉพาะทาง
ภาษาไทย วรรณกรรมไทย และคติชนวิทยา 

An individual research or practice in Thai language, Thai literature, and folklore according to 
one’s interest 
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๖๗ 
 

กลุGมวิชาโท 
รายวิชาโท ภาษาอังกฤษ   
รายวิชาบังคับ มี ๔ รายวิชา รวม ๑๒ หนLวยกิต 

จํานวนหนGวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คAนควAา) 
ศศภอ ๒๐๔ การอGานเชิงวิชาการเบ้ืองตAน ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 204 Fundamental Reading   

ความรู.และทักษะจําเปcนสําหรับการอLานเชิงวิชาการเบ้ืองต.น ได.แกL คําศัพท� กลยุทธ�ในการเรียนรู.คําศัพท� เชLน 
อุปสรรค ปsจจัย รากคํา วิธีการเดาความหมายจากบริบท การจับใจความสําคัญ รายละเอียด อนุเฉทชนิดตLางๆ 
จุดประสงค�และน้ําเสียงของผู.เขียน การอนุมาน และรูปแบบงานวิชาการตLางๆ 
  Fundamental academic reading skills including vocabulary and vocabulary strategies such as 
prefixes, suffixes, roots, and guessing meaning from contexts;  identification of main ideas, details, 
types of paragraphs, the author’s purposes and tones, inferences and various types of academic texts 
ศศภอ ๒๐๗ หลักการแปล ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 207 Principles of Translation   

ประวัติและความหมายของการแปล ทฤษฎีและกระบวนการแปล  กลวิธีและศิลปะในการแปล การเลือกใช.
ภาษาท่ีเหมาะสมสําหรับงานแปลแตLละประเภท ฝ�กแปลจากบริบทหลากหลายท้ังภาษาอังกฤษและภาษาไทย วิเคราะห�
และอภิปรายถึงปsญหาท่ีพบในการแปลและวิธีการแก.ปsญหา การตรวจแก.งานแปล  บทบาทของนักแปล  ความรู.เรื่องลิข
สิทธ� 

  History of translation; theories and procedure; methods and art of translation; language 
variety appropriate to each particular type of translation tasks; English-Thai and Thai-English 
translation practices in a variety of simple contexts; problems in translation and solutions to the 
problems; translation editing; roles of translators; and fundamental knowledge about copyright 
ศศภอ ๒๑๑ การเขียนเชิงวิชาการเบ้ืองตAน ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 211 Fundamental Academic Writing   

หลักการและวิธีการเขียนเชิงวิชาการเบ้ืองต.น องค�ประกอบของอนุเฉท อนุเฉทชนิดตLางๆ การเขียนอนุเฉทชนิด
ตLาง เชLนอนุเฉทเชิงบรรยาย อนุเฉทเชิงพรรณนา อนุเฉทเชิงเปรียบเทียบ การเขียนความเรียงและการอ.างอิง 

Principles and techniques for writing; components of paragraph, types of paragraph, paragraph 
writing such as descriptive, narrative, and comparison-contrast paragraphs; essay; citation and 
references 
ศศภอ ๔๓๘ การพูดในท่ีสาธารณะ ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 438 Public Speaking    
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๖๘ 
 

จํานวนหนGวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คAนควAา) 
องค�ประกอบ วิธีการ และเทคนิคการพูดในท่ีสาธารณะ  จริยธรรมในการพูดในท่ีสาธารณะ การรวบรวมข.อมูล 

การลําดับเนื้อหาและความคิด การใช.สํานวนภาษาท่ีเหมาะสม  การใช.สื่อประกอบ การจูงใจผู.ฟsง การพูดในท่ีสาธารณะ
และการกลLาวสุนทรพจน�ในโอกาสตLางๆ  

Components, methods, and techniques of public speaking, ethics, gathering data from 
appropriate sources, organizing subject matters and ideas, using appropriate language expressions, 
visual aids, convincing audience, public speaking and speeches in various occasions 
 
รายวิชาโท ภาษาญ่ีปุiน   
รายวิชาบังคับมี ๔ รายวิชา รวม ๑๒ หนLวยกิต 

จํานวนหนGวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คAนควAา) 
ศศภญ ๑๖๑ ภาษาญ่ีปุiนเบ้ืองตAน ๑  ๓ (๒-๒-๕) 
LAJP 161 Elementary Japanese 1   

การเรียนรู.ตัวอักษรฮิระงะนะและคะตะคะนะ ศึกษาไวยากรณ� โครงสร.างภาษาญ่ีปุ�นข้ันพ้ืนฐานโดยเน.นทักษะ
การฟsง พูด อLาน และเขียน ให.รู.จักใช.คําศัพท�และรูปประโยคท่ีใช.ในชีวิตประจําวัน 

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 ภาษาญ่ีปุiนเบ้ืองตAน ๒  ๓ (๒-๒-๕) 
LAJP 162 Elementary Japanese 2   

การฟsง พูด อLาน และเขียนคําศัพท�ท่ีมากข้ึน ไวยากรณ� และโครงสร.างภาษาญ่ีปุ�นท่ีซับซ.อนมากข้ึน คํา
ลักษณะนาม คําวิเศษณ� คําสันธาน การกระจายคํากริยา รูปประโยคธรรมดาและรูปประโยคอ่ืนๆ 

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 types of sentences 
ศศภญ ๑๖๓ ภาษาญ่ีปุiนเบ้ืองตAน ๓ ๓ (๒-๒-๕) 
LAJP 163 Elementary Japanese 3   

ไวยากรณ�ภาษาญ่ีปุ�นระดับเบ้ืองต.นท่ีมีเนื้อหาตLอเนื่องจากวิชาภาษาญ่ีปุ�นเบ้ืองต.น ๒โดยเน.นรูปประโยคเง่ือนไข  
รูปประโยคแสดงความต้ังใจ  รูปประโยคให.คําแนะนํา สLวนขยายคํานาม การออกคําสั่ง  การถLายทอดคําพูดท่ีได.ฟsงมา  
ตัวอักษรคันจิเบ้ืองต.นประมาณ  ๑๐๐ คํา   การอLานและเขียนบทความสั้น ๆ ท่ีมีการปรับแตLงภาษาให.เข.าใจได.งLายข้ึนใน
หัวข.อท่ีเก่ียวข.องกับตนเองและสิ่งใกล.ตัว การพูดแสดงความคิดเห็นในรูปประโยคอยLางงLาย 
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๖๙ 
 

จํานวนหนGวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คAนควAา) 
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 
ศศภญ ๑๖๔ ภาษาญ่ีปุiนเบ้ืองตAน ๔ ๓    (๒-๒-๕) 
LAJP 164 Elementary Japanese 4   

ไวยากรณ�ภาษาญ่ีปุ�นระดับเบ้ืองต.นท่ีมีเนื้อหาตLอเนื่องจากวิชาภาษาญ่ีปุ�นเบ้ืองต.น ๓โดยเน.นรูปประโยคเง่ือนไข
อ่ืน ๆ  การคาดคะเนจากข.อมูล การอ.างถึงข.อมูลท่ีได.รับมา  รูปประโยคถูกกระทํา  รูปประโยคขอร.อง  ขออนุญาตอยLาง
สุภาพ  การเปลี่ยนคํากริยาเปcนคํานาม  การใช.คํากริยาผสม  การใช.คําสุภาพ  คํายกยLอง  และคําถLอมตนในภาษาญ่ีปุ�น  
ตัวอักษรคันจิเบ้ืองต.นเพ่ิมเติมประมาณ ๑๐๐ ตัว  การพูดแสดงความคิดเห็นในรูปประโยคท่ียากข้ึน 

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 1 0 0  basic Kanji characters, and giving opinions using more complex Japanese 
grammar 

 
รายวิชาบังคับเลือก 

จํานวนหนGวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คAนควAา) 
ศศภญ ๑๖๕ ญ่ีปุiนศึกษา ๓ (๓-๐-๖) 
LAJP 165 Japanese Studies   

ประวัติศาสตร�ญี่ปุ�นโดยสังเขป  ลักษณะภูมิประเทศ  ภูมิอากาศ  วัฒนธรรม  และวิถีชีวิตของชาวญ่ีปุ�นท่ีเก่ียวกับ
ศาสนา วรรณกรรม ระบบสังคม และอาหาร  เปcนต.น   ความสัมพันธ�ระหวLางญ่ีปุ�นกับประเทศเพ่ือนบ.าน โดยเฉพาะกับ
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 ๑๖๗ ภาษาญ่ีปุiนธุรกิจ  ๓ ๓-๐-๖) 
LAJP 167 Business Japanese   

การศึกษาโครงสร.างองค�กรญ่ีปุ�น  การใช.สํานวนและภาษาเชิงธุรกิจในสถานการณ�ตLาง ๆ  โดยคํานึงถึงธรรมเนียม
ปฏิบัติในการติดตLอธุรกิจกับชาวญ่ีปุ�น 

Studying the structure of Japanese organization, the use of Japanese business language and 
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๗๐ 
 

จํานวนหนGวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คAนควAา) 
expressions in various situations, with the consideration of the Japanese custom in the business 
contact with Japanese people 
ศศภญ ๑๖๘ การเขียนภาษาญ่ีปุiน ๓ (๓-๐-๖) 
LAJP 168 Japanese Writing   

การฝ�กเขียนในระดับประโยคโดยใช.หลักไวยากรณ�เก่ียวเนื่องกับวิชาภาษาญ่ีปุ�น ๑ -๔  เน.นความถูกต.องในการใช.
คําศัพท�  คําสันธานและรูปประโยค  ฝ�กเขียนเรียงความสั้นท่ีเก่ียวข.องกับชีวิตประจําวันและสิ่งรอบตัว 

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  
ศศภญ ๑๖๙ การอGานภาษาญ่ีปุiน ๓ (๓-๐-๖) 
LAJP 169 Japanese Reading   

การฝ�กอLานเรื่องสั้นท่ีมีหลักไวยากรณ�เก่ียวเนื่องกับวิชาภาษาญ่ีปุ�น ๑ – ๔  โดยเน.นการจับใจความสําคัญ  การใช.
คําศัพท� สํานวนภาษา ไวยากรณ�และอักษรคันจิ การฝ�กฝนการใช.พจนานุกรมประกอบการอLาน 

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 

 
รายวิชาโท ศิลปะการละคร  
รายวิชาบังคับ ๕ รายวิชา 

จํานวนหนGวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คAนควAา) 
ศศศค ๑๐๐ ปริทัศน-ศิลปะการละครเวที ๓ (๓-๐-๖) 
LADA 100 Introduction to Theatre   

ความหมายของศิลปะการละครเวทีท่ีมีรากฐานจากตะวันตกผLานองค�ประกอบของละครเวที หน.าท่ีตLาง ๆ ในการ
สร.างสรรค�ละครเวที ท้ังหน.าท่ีของนักเขียนบท ผู.กํากับ นักแสดง นักออกแบบ และผู.อํานวยการผลิตละครเวที รวมถึง
ประวัติศาสตร�และรูปแบบตLาง ๆ ของละครเวที การอLานและวิเคราะห�บทละครเวที และการวิจารณ�ละครเวทีเบ้ืองต.น  
 An overview of the art and craft of Western based theatre, components of theatre arts, roles 
of playwright, director, actor, designer, producer, as well as aspects of theatre history, forms and 
styles of theatre, theatre literature, and basic theatre criticism 
ศศศค ๒๓๐ ศิลปะการแสดง ๒ (๑-๒-๓) 
LADA 230 Acting   



 
 

ระดับปริญญา   � ตรี � ป.บัณฑิต � โท � ป.บัณฑิตช้ันสงู � เอก          คณะ ศิลปศาสตร� 
มคอ.๒   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. ๒๕๖๑                                        ภาควิชา - 

 

๗๑ 
 

จํานวนหนGวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คAนควAา) 
ความสําคัญของและหน.าท่ีของวิธีการแสดงเบ้ืองต.นผLานทักษะการแสดงเบ้ืองต.นเชLน การฝ�กรLางกาย จิตใจ 

อารมณ� จินตนาการ เสียง การแสดงด.นสด การเลLาเรื่อง กระบวนการเรียนรู.ละครสร.างสรรค� และความสัมพันธ�ระหวLาง
นักแสดงกับผู.ชม  

The importance and functions of basic acting methods; skills for basic acting such as body 
preparation, mind, emotion, imagination, voice training, improvisation and storytelling; creative 
dramatic learning process; connection between actors and audiences. 
ศศศค ๒๔๐ การเขียนบทละคร ๒ (๑-๒-๓) 
LADA 240 Playwriting   

หลักการเขียนบทละครเบ้ืองต.น การฝ�กปฏิบัติเขียนบทละครสั้น 
 Basic principles of playwriting; writing short plays 
ศศศค ๒๖๐ ละครประยุกต- ๒ (๑-๒-๓) 
LADA 260 Applied Theatre   

รูปแบบ เครื่องมือและทฤษฎีของละครประยุกต�โดยการฝ�กปฏิบัติจริง การศึกษาประเด็นปsญหาในชุมชนและ
สังคม การใครLครวญเรียนรู.จากตนเอง การสร.างสรรค�กระบวนการละครประยุกต�  

Forms, tools and theories of applied theatre through practicing, studying issues and problems 
in communities and society together with self-contemplating, process of applied theatre 
ศศศค ๓๒๐ ศิลปะการละครเวทีไทยรGวมสมัย ๓ (๓-๐-๖) 
LADA 320 Contemporary Thai Theatre   

ศึกษาประเด็นทางสังคมท่ีปรากฏในบทละครไทยรLวมสมัย บริบทและปฏิสัมพันธ�ระหวLางนักการละครและสังคม
รLวมสมัย ศึกษารูปแบบการนําเสนอท่ีถูกเลือกมารองรับประเด็นทางการละคร รวมท้ังแนวทางการสร.างบทละครและ
รูปแบบทางการละครท่ีปรากฏในการละครเวทีรLวมสมัยของไทย 

A study of social issues in contemporary Thai theatre, contexts and interaction bet ween 
actors and contemporary society, forms of presentation chosen to accommodate theatre issues, 
trends in playwriting and genres in contemporary Thai theatre 
 
รายวิชาบังคับเลือก 

จํานวนหนGวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คAนควAา) 
ศศศค ๒๒๐ การละครเอเชีย ๓ (๓-๐-๖) 
LADA 220 Asian Theatre   

การศึกษาพิธีกรรมและรูปแบบการแสดงละครในเอเชียได.แกL จีน ญ่ีปุ�น และเอเชียตะวันออกเฉียงใต. รูปแบบการ



 
 

ระดับปริญญา   � ตรี � ป.บัณฑิต � โท � ป.บัณฑิตช้ันสงู � เอก          คณะ ศิลปศาสตร� 
มคอ.๒   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. ๒๕๖๑                                        ภาควิชา - 

 

๗๒ 
 

จํานวนหนGวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คAนควAา) 
แสดงและตัวบทละครอาทิ อุปรากรจีน ละครโน ละครเคียวเก็น ละครคาบูกิ ละครหน.ากากและละครหุLนของญ่ีปุ�น ชวา 
บาหลี ไทยและพมLา 

A survey of ritual and performing forms of Asian theatre of China, Japan and Southeast Asia, 
performing style and dramatic texts, including Beijing Opera, Noh, Kyogen, Kabuki, mask performance 
and puppetry such as Bunraku, Javanese and Balinese Wayang, Thai and Burmese marionette 
ศศศค ๒๒๑ ประวัติศาสตร-ละครเวทีตะวันตก ๓ (๓-๐-๖) 
LADA 221 Western Theatre History   

ประวัติศาสตร�การละครตะวันตกต้ังแตLจุดเริ่มต.นของการละครเวทีจนถึงละครสมัยใหมL โดยศึกษาถึงสภาพสังคม  
วัฒนธรรม  วรรณกรรมบทละคร  และองค�ประกอบของการแสดงละครเวทีในแตLละยุค 

The history of Western theatre from the origins of the theatre up to modern drama, focusing 
on the society, culture, dramatic literature, and other elements of theatre from each era 

 
 

ศศศค ๓๒๑ วรรณคดีการละครตะวันตก ๓ (๓-๐-๖) 
LADA 321 Western Dramatic Literatures   

บทละครของตะวันตกต้ังแตLยุคกรีกจนถึงปsจจุบัน บทละครจากยุคท่ีสําคัญเพ่ือศึกษาเก่ียวกับสุนทรียะ สภาพ
สังคมและการเมือง นักการละครโซโฟคลีส เพลาตุส เชคสเปXยร� ซามวล เบคเคท เทนเนซซี วิลเลียมและซาราห� รูห�  

A study of Western dramatic plays from Greek to present, specific work from each period, 
aesthetic, social and political perspectives,   Sophocles, Plautus, Shakespeare, Samual Beckett, 
Tennessee Williams and Sarah Rulh 
ศศศค ๓๕๐ การกํากับการแสดง ๒ (๑-๒-๓) 
LADA 350 Directing   

องค�ประกอบศิลปะการละครและละครประเภทตLางๆ ความสัมพันธ�ระหวLางนักแสดงกับผู.ชม รูปแบบการ
นําเสนอและการตีความบทละครจากการอLานบทละครและการฝ�กปฏิบัติ บทบาทและหน.าท่ีของผู.กํากับการแสดงรวมท้ัง
แนวทางการใช.เวทีและแนวทางการออกแบบเวทีเบ้ืองต.น การฝ�กการกํากับการแสดงและการนําเสนอโดยการเลือกฉาก
จากบทละครสั้นมากํากับการแสดง  

Components of theatre arts and different genres of drama, relationship of actors and 
audiences, theatrical presentation forms and play analysis through play reading and play directing, 
roles and functions of a theatre director together with stage direction and basic stage designs, scene 
directing and presentation though working with short scene and short plays 



 
 

ระดับปริญญา   � ตรี � ป.บัณฑิต � โท � ป.บัณฑิตช้ันสงู � เอก          คณะ ศิลปศาสตร� 
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๗๓ 
 

จํานวนหนGวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คAนควAา) 
ศศศค ๔๗๐ โครงงานปTสุดทAายดAานศิลปะการละครเวที ๓ (๒-๒-๕) 
LADA 470 Senior Project in Theatre   

โครงงานศึกษาด.วยตนเองด.านศิลปะการละคร อาทิ การสร.างสรรค�ผลงาน การวิจัยด.านละครเวทีตลอดจนการ
ลงมือปฏิบัติฝ�กงานกับกลุLมคณะละครเวทีท่ีคัดสรรหรือกลุLมคณะละครเพ่ือการพัฒนาเพ่ือประยุกต�ใช.องค�ความรู.ทาง
ศิลปะการละครท่ีได.เรียนมาท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการลงมือปฏิบัติจริง  

A self-study project in theatre such as a one-act acting, a scene-work directing, a research 
paper in theatre, or an internship with a selected theatre company or with an applied theatre group 
in order to apply their theatre knowledge of both theoretical and practical aspects in practice 
 
 
 
 
รายวิชาโท ประวัติศาสตร- 
รายวิชาบังคับ ๔ รายวิชา 

จํานวนหนGวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คAนควAา) 
ศศปศ ๒๑๑ ประวัติศาสตร-ไทยกGอนสมัยใหมG ๓ (๓-๐-๖) 
LAHT 211 Pre-Modern Thai History   

ประวัติศาสตร�ไทย บริบททางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ต้ังแตLสมัยกLอนสมัยประวัติศาสตร�จนถึงรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล.าเจ.าอยูLหัว 

Thai history in the context of politics, economy, and society since pre-history to King Rama III 
ศศปศ ๒๑๒ ประวัติศาสตร-ไทยสมัยใหมG ๓ (๓-๐-๖) 
LAHT 212 Modern Thai History   

การศึกษาประวัติศาสตร�ไทยในบริบททางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ต้ังแตLหลังการทําสนธิสัญญาเบาริงในรัช
สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล.าเจ.าอยูLหัวจนถึงปsจจุบัน 

Thai history in political, economic, and social context since Bowring Treaty up to the present 
ศศปศ ๒๒๑ ประวัติศาสตร-เอเชียตะวันออกเฉียงใตAข้ันแนะนํา ๓ (๓-๐-๖) 
LAHT 221 Introduction to History of Southeast Asia   

ประวัติศาสตร�เอเชียตะวันออกเฉียงใต.ต้ังแตLยุคจารีตจนถึงปsจจุบัน ความสําคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต.ในฐานะเมืองทLาทางการค.า การขยายอํานาจของมหาอํานาจตะวันตกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต. และการสร.าง
ชาติหลังได.รับเอกราช 



 
 

ระดับปริญญา   � ตรี � ป.บัณฑิต � โท � ป.บัณฑิตช้ันสงู � เอก          คณะ ศิลปศาสตร� 
มคอ.๒   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. ๒๕๖๑                                        ภาควิชา - 

 

๗๔ 
 

จํานวนหนGวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คAนควAา) 
History of Southeast Asia since custom period up to the present, the importance of Southeast 

Asia as sea port; the expansion of the Western powers in Southeast Asia; nation building after the 
independence 
ศศปศ ๓๓๑ ประวัติศาสตร-เอเชียตะวันออกข้ันแนะนํา ๓ (๓-๐-๖) 
LAHT 331 Introduction to History of East Asia   

อารยธรรมของเอเชียตะวันออก ลัทธิและปรัชญาในเอเชียตะวันออก พัฒนาการทางการสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง และวัฒนธรรม ของชาติในเอเชียตะวันออก ภัยคุกคามจากชาติตะวันตกกับการปฏิรูปประเทศ สงครามโลกครั้ง
ท่ี ๑ และ ๒ ในเอเชียตะวันออก เหตุการณ�สําคัญในเอเชียตะวันออกหลังสงครามโลกครั้งท่ี ๒ 

East Asia civilization; doctrines and philosophy in East Asia; the development of society, 
economy, politics, and culture in East Asia; the threat on reforms from the Western powers and 
nation reform; World War I and II; the milestones in East Asia post World War II 

 
รายวิชาบังคับเลือก 

จํานวนหนGวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คAนควAา) 
ศศปศ ๒๔๑ ประวัติศาสตร-ยุโรปข้ันแนะนํา ๓ (๓-๐-๖) 
LAHT 241 Introduction to History of Europe   

ประวัติศาสตร�ยุโรปต้ังแตLยุคอาณาจักรกรีกและโรมันกระท่ังยุคปsจจุบัน โดยศึกษาผLานพัฒนาการทางด.านสังคม 
อารยธรรม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และเหตุการณ�สําคัญในประวัติศาสตร�ยุโรป 

History of Europe since Greek and Roman Empires up to the present in the context of society, 
civilization, economy, politics and the milestones in the European history 
ศศปศ ๒๖๑ ประวัติศาสตร-ทAองถ่ินไทย ๓ (๓-๐-๖) 
LAHT 261 Thai Local History   

การศึกษาประวัติศาสตร�ท.องถ่ิน ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และเศรษฐกิจท.องถ่ินท่ี
มีความสัมพันธ�กับรัฐสLวนกลางในประเทศไทย  

A study of local history, customs, culture, way of life, social change, and local economy 
related to central administration in Thailand 
ศศปศ ๓๑๑ ประวัติศาสตร-การทหารในประเทศไทย ๓ (๓-๐-๖) 
LAHT 311 Thailand’s Military History   

พัฒนาการและบทบาทการทหารไทย การป�องกันประเทศ การสงคราม การเมืองและการปกครอง และ
ความสัมพันธ�ระหวLางประเทศ 



 
 

ระดับปริญญา   � ตรี � ป.บัณฑิต � โท � ป.บัณฑิตช้ันสงู � เอก          คณะ ศิลปศาสตร� 
มคอ.๒   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. ๒๕๖๑                                        ภาควิชา - 

 

๗๕ 
 

จํานวนหนGวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คAนควAา) 
Development and role of the Thai military, national defense, war, political and public 

administration, international relationship 
ศศปศ ๓๑๒ บทบาทสําคัญของชาวตGางชาติในประวัติศาสตร-ไทยกGอนสมัยใหมG ๓ (๓-๐-๖) 
LAHT 312 Roles of Foreigners in Pre-Modern Thai History   

ความสัมพันธ�ระหวLางประเทศ บทบาทของชาวตLางชาติในประวัติศาสตร�ไทยกLอนสมัยใหมL นโยบายการ
ตLางประเทศ  

International relations, role of foreigners in pre-modern history, international policy 
ศศปศ ๓๓๒ ประวัติศาสตร-เอเชียตะวันออกเฉียงใตAในยุคการคAา ศตวรรษท่ี ๑๕-๑๘ ๓ (๓-๐-๖) 
LAHT 332 History of Southeast Asia in the Age of Commerce 15th– 

18th Century 
  

ประวัติศาสตร�เอเชียตะวันออกเฉียงใต.ในบริบทการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความสัมพันธ�ระหวLางรัฐใน
ศตวรรษท่ี ๑๕ ถึง ๑๘ 

 History of Southeast Asia in the context of politic, economic, social, and international policy 
from the 15th Century to 18th Century 
ศศปศ ๓๕๑ ประวัติศาสตร-อเมริกา ๓ (๓-๐-๖) 
LAHT 351 American History   

การต้ังถ่ินฐานของชาวพ้ืนเมืองเดิมและชาวอาณานิคม การสถาปนาประเทศสหรัฐอเมริกา สงครามกลางเมือง 
เศรษฐกิจ การเมืองและสังคมหลังสงครามกลางเมือง นโยบายโดดเด่ียวตนเอง บทบาทของสหรัฐอเมริกา ท่ีมีตLอนานา
ประเทศระหวLางและหลังสงครามโลกครั้งท่ี ๒ สหรัฐฯ ในยุคของการกLอการร.าย 

 The habitation of the Native Americans and the colonists, the establishment of the United States 
of America, civil war, the economy, politics, and society after the Civil War, the solitary policy, role of the 
USA during and after WWII, United States of America in the Terrorist Era 
ศศปศ ๔๑๑ การอGาน เชิงวิเคราะห- และการเขียนงานวิจัยทางประวัติศาสตร-ไทย ๓ (๓-๐-๖) 
LAHT 411 Reading, Analysis, and Writing Thai History Research Papers   

หลักการวิเคราะห�หลักฐานทางประวัติศาสตร�ไทยท่ีสําคัญต้ังแตLสมัยสุโขทัยจนถึงสมัยใหมL การตีความและการใช.
หลักฐานทางประวัติศาสตร�ประเภทตLาง ๆ เพ่ือเปcนข.อมูลอ.างอิงในการเขียนงานวิจัยทางประวัติศาสตร�ไทย 

Principles of analysis of Thai historical documents from Sukhothai period to modern period;  
interpreting and using historical sources in writing Thai history paper 
 
รายวิชาโท ปรัชญา  
รายวิชาบังคับ ๔ รายวิชา 

จํานวนหนGวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คAนควAา) 



 
 

ระดับปริญญา   � ตรี � ป.บัณฑิต � โท � ป.บัณฑิตช้ันสงู � เอก          คณะ ศิลปศาสตร� 
มคอ.๒   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. ๒๕๖๑                                        ภาควิชา - 

 

๗๖ 
 

จํานวนหนGวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คAนควAา) 
ศศปญ ๒๗๒ ปรัชญาตะวันออก ๓ (๓-๐-๖) 
LAPH 272 Eastern Philosophy   

แนวคิดพ้ืนฐานของปรัชญาตะวันออกประกอบด.วย ปรัชญาฮินดู ปรัชญาในพุทธศาสนา ปรัชญาเต¡าและปรัชญา
ขงจื๊อ 

Fundamental concepts in the Eastern philosophy: Hinduism, Buddhism, Taoism and 
Confucianism 
ศศปญ ๒๗๓ ปรัชญาตะวันตก ๓ (๓-๐-๖) 
LAPH 273 Western Philosophy   

แนวคิดพ้ืนฐานของปรัชญาตะวันตก ต้ังแตLสมัย โสคราตีส ถึงปsจจุบัน 
Fundamental concepts in the Western philosophy from the Socratic to the contemporary 

period 
 
 

ศศปญ ๓๗๕ จริยศาสตร- ๓ (๓-๐-๖) 
LAPH 375 Ethics   

การศึกษากฎเกณฑ�พ้ืนฐานของปรัชญาในด.านศีลธรรม จริยธรรม และแรงจูงใจตLอคําถามทางศีลธรรม เนื้อหา
รวมถึง จริยธรรมความดี (Virtue Ethics) หลักกรณียธรรม (Deontology) ทฤษฎีผลการกระทํา(Consequentialism) 
ทฤษฎีประโยชน�นิยม (Utilitarianism) และทฤษฎีอ่ืนๆท่ีเก่ียวข.องกับจริยธรรม  

A study of normative approaches to ethical philosophy and their motivating moral questions; 
virtue ethics; deontology; consequentialism; utilitarianism; and other approaches 
ศศปญ ๔๗๔ ปรัชญาการเมือง ๓ (๓-๐-๖) 
LAPH 474 Political Philosophy   

แนวคิดเก่ียวกับการเมืองการปกครอง เพ่ือให.เกิดความเข.าใจในแนวคิดเก่ียวกับหน.าท่ีของพลเมืองและพัฒนาการ
ของระบอบการปกครองจากอดีตจนถึงปsจจุบัน   

Concepts of politics and government, duties of good citizens, the development of various 
forms of government from past to present 
 
รายวิชาบังคับเลือก 

จํานวนหนGวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คAนควAา) 
ศศปญ ๒๗๔ ปรัชญาสําหรับชีวิต ๓ (๓-๐-๖) 
LAPH 274 Philosophy for Life   



 
 

ระดับปริญญา   � ตรี � ป.บัณฑิต � โท � ป.บัณฑิตช้ันสงู � เอก          คณะ ศิลปศาสตร� 
มคอ.๒   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. ๒๕๖๑                                        ภาควิชา - 

 

๗๗ 
 

จํานวนหนGวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คAนควAา) 
แนวคิดพ้ืนฐานของปรัชญาท่ีจําเปcนสําหรับชีวิตในโลกปsจจุบัน เจตจํานงเสรี อัตลักษณ�ของบุคคล คุณคLาของชีวิต 

ปรัชญาสํานัก สโตอิค ความสุข จริยธรรมในบริบทของโลก และวิธีดําเนินชีวิตแบบพุทธ 
 Fundamental concepts in philosophy necessary for today's life; free will; personal identity; the 

value of life; philosophy of the stoics; happiness; ethics in a global context; how to live in the 
Buddhist way 
ศศปญ ๓๗๐ อภิปรัชญาและญาณวิทยา ๓ (๓-๐-๖) 
LAPH 370 Metaphysic & Epistemology   

ภาพรวมของการศึกษาแนวคิดทางอภิปรัชญาและญาณวิทยาของนักปรัชญาตLางๆ 
A survey of metaphysical and epistemological thoughts from various philosophers 
 
 

ศศปญ ๓๗๑ ปรัชญาในพุทธศาสนา ๓ (๓-๐-๖) 
LAPH 371 Philosophy in Buddhism   

แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับปรัชญาในพุทธศาสนาฝ�ายเถรวาทและฝ�ายมหายาน โดยเฉพาะในฝ�ายเซ็น อนัตตา กรรม 
สังสาร นิพพาน พระโพธิสัตว� ตันตระ และจริยศาสตร�แบบพุทธ 

Fundamental concepts in Theravada Buddhism and Mahayana Buddhism especially Zen-
Budddhism; basic questions concerning anatta, karma, samsara, nirvana, Bodhisattava, Tantra; 
Buddhist ethics 
ศศปญ ๔๗๒ ปรัชญาในวรรณกรรม ๓ (๓-๐-๖) 
LAPH 472 Philosophy in Literature   

การศึกษาแนวคิดปรัชญา โดยเฉพาะจริยศาสตร�ในวรรณกรรม ได.แกL ความดีกับความชั่ว ความจริงกับความเท็จ  
โลกแหLงความเปcนจริงกับสิ่งลวงตา เจตจํานงเสรีกับนิยัตินิยม การเสียสละกับความเห็นแกLตัว ความพึงพอใจกับความ
เจ็บปวด ปsจเจกชนกับประชาคม ความจงรักภักดีกับการทรยศ ความรักกับความเกลียด ความหวังกับความสิ้นหวัง 
ศรัทธากับความสงสัย 

 A study of philosophical, especially ethical, topics in selected literary works:  good and evil, 
truth and lies, reality and illusion, free will and determinism, sacrifice and  egoism, pleasure and pain,  
individual and community, loyalty and betrayal, love and hate, hope and despair, faith and doubt 
 
รายวิชาโท ภาษาจีน 
รายวิชาบังคับมี ๔ รายวิชา 

จํานวนหนGวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คAนควAา) 



 
 

ระดับปริญญา   � ตรี � ป.บัณฑิต � โท � ป.บัณฑิตช้ันสงู � เอก          คณะ ศิลปศาสตร� 
มคอ.๒   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. ๒๕๖๑                                        ภาควิชา - 

 

๗๘ 
 

จํานวนหนGวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คAนควAา) 
ศศภจ ๑๗๓ ภาษาจีน ๓  ๓ (๓-๐-๖) 
LACH 173 Chinese III   

ทักษะการฟsง การสนทนาโต.ตอบ การอLานและการเขียนภาษาจีนท่ีใช.ในชีวิตประจําวันแบบงLายๆ โดยเน.นการ
ออกเสียง สํานวน และไวยากรณ�ท่ีถูกต.อง  

Listening, conversation, reading, and writing skills used in the simple context of daily life. 
Emphasizing correct pronunciation, idiom, and grammar 
ศศภจ ๒๐๑ การฟhงและการพูดภาษาจีน ๑ ๓ (๓-๐-๖) 
LACH 201 Chinese Listening and Speaking I   

การฟsง การพูด และการสนทนาโต.ตอบภาษาจีนในบริบทชีวิตประจําวัน ในวงคําศัพท� ๗๐๐ คํา เน.นความถูกต.อง
เหมาะสมของคําศัพท� ไวยากรณ� และการออกเสียง 

  A Chinese listing-speaking course that preparers  students  for communication in everyday 
situations based on a 700-word  vocabulary and with an emphasis on correct  pronunciation and 
grammar 
ศศภจ ๒๐๒ การอGานภาษาจีนเพ่ือความเขAาใจ  ๓ (๓-๐-๖) 
LACH 202 Chinese Reading Comprehension   

การอLานและทําความเข.าใจเนื้อหาภาษาจีนจากบทคัดสรรท่ีเปcนความเรียง งานเขียนร.อยแก.ว และเรื่องสั้น  
A Chinese reading skills course that covers a wide range of reading materials in prose forms 

such as essay and short story 
ศศภจ ๓๐๑ การเขียนภาษาจีน ๑ ๓ (๓-๐-๖) 
LACH 301 Chinese Writing I   

การเขียนข.อความและเอกสารภาษาจีน ได.แกL การเขียนแนะนําตนเองและครอบครัว การเขียนบันทึก
ประจําวัน การเขียนเรื่องเลLาท่ัวไป การเขียนข.อความอวยพรบุคคลระดับตLางๆ การเขียนบรรยายภาพ การเขียน
จดหมายสมัครเรียนและจดหมายสมัครงาน การเขียนเรียงความสั้นๆ 

A Chinese writing course that covers a range of basic writing types and purposes such as self 
and farnily introduction, diary, story, greetings and wishes, picture description, job and study 
application letter, and short essay  

 
รายวิชาบังคับเลือก ๔ รายวิชา 

จํานวนหนGวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คAนควAา) 
ศศภจ ๒๑๑ การฟhงและการพูดภาษาจีน ๒  ๓ (๓-๐-๖) 



 
 

ระดับปริญญา   � ตรี � ป.บัณฑิต � โท � ป.บัณฑิตช้ันสงู � เอก          คณะ ศิลปศาสตร� 
มคอ.๒   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. ๒๕๖๑                                        ภาควิชา - 

 

๗๙ 
 

จํานวนหนGวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คAนควAา) 
LACH 211 Chinese Listening and Speaking II   

การฟsง การพูด และการสนทนาโต.ตอบภาษาจีนในบริบทชีวิตประจําวัน ในวงคําศัพท� ๑,๐๐๐ คํา เน.นความ
ถูกต.องเหมาะสมของคําศัพท� ไวยากรณ� และการออกเสียง 

A continuation of Chinese Listening and speaking I based on a 1,000-word vocabulary and with 
an emphasis on correct pronunciation and grammar 

 
 
 
 

ศศภจ ๓๑๑ การเขียนภาษาจีน ๒ ๓ (๓-๐-๖) 
LACH 311 Chinese Writing II   

การเขียนภาษาจีนประเภทตLางๆ ได.แกL การเขียนข.อความในประกาศและเอกสารประชาสัมพันธ� การจดบันทึก  
การเขียนสรุปรายงานการประชุม  การเขียนเอกสารโต.ตอบทางราชการและเชิงธุรกิจ  การเขียนบรรยายและวิเคราะห�
สถานการณ�   

A continuation of Chinese Writing I that course a broader range of writing types and purposes, 
including annulment, note-taking, meeting minute, official document business correspondence, 
narration, and analysis 
ศศภจ ๓๑๒ การแปลภาษาจีน ๓ (๓-๐-๖) 
LACH 312 Chinese Translation   

การแปลข.อความ  บทสนทนา และเอกสารจากภาษาไทยเปcนภาษาจีน และจากภาษาจีนเปcนภาษาไทย  
A translation practice course of translating texts from Chinese into Thai and vice versa at 

sentence and discourse levels, such as message, conversation, and document 
ศศภจ ๓๑๓ ภาษาจีนในส่ือโสตทัศน- ๓ (๓-๐-๖) 
LACH 313 Chinese in Media   

การทําความเข.าใจสาระสําคัญจากการฟsง และการชมจากสื่อภาษาจีนตLางๆ ได.แกL ภาพยนตร� โทรทัศน�และสื่อ
ออนไลน� 

A fundamental Chinese language skills course that includes listening, speaking, reading, writing, 
and translating in everyday situations based on a 500-word vocabulary and with on emphasis on 
correct pronunciation and grammar 

 



 
 

ระดับปริญญา   � ตรี � ป.บัณฑิต � โท � ป.บัณฑิตช้ันสงู � เอก          คณะ ศิลปศาสตร� 
มคอ.๒   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. ๒๕๖๑                                        ภาควิชา - 

 

๘๐ 
 

จํานวนหนGวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คAนควAา) 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายวิชาโท จิตวิทยา 
รายวิชาบังคับมี ๔ รายวิชา 

จํานวนหนGวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คAนควAา) 
ศศจว ๑๐๑ จิตวิทยาท่ัวไป ๓ (๓-๐-๖) 
LAPS 101 General Psychology    

ความหมายของจิตวิทยา ความเปcนมาและความสําคัญของแนวคิดทฤษฎีพ้ืนฐานทางจิตวิทยา ปsจจัย ทางด.าน
พันธุกรรมและสิ่งแวดล.อม พัฒนาการมนุษย� พ้ืนฐานสรีระวิทยาของมนุษย� การรับสัมผัส การรับรู. การเรียนรู.และ 
กระบวนการคิด แรงจูงใจ อารมณ�และความฉลาดทางอารมณ? เชาว�ปsญญา ความฉลาดทางจริยธรรม ความแตกตLาง
ระหวLาง บุคคล บุคลิกภาพ การปรับตัวและสุขภาพจิต การจัดการความเครียดและอารมณ� พฤติกรรมอปกติและ
พฤติกรรมสังคม  

Definition and the origin of psychology approaches and theories, genetic and environmental 
factors, human development, basic human physiology, sensation and perception, learning and 
thinking process, motivation emotion and emotional quotient, intelligence, moral quotient, individual 
differences, personality, adjustment and mental health, managing stress and emotions, abnormal 
behavior and social behavior 
ศศจว ๑๐๒ จิตวิทยาบุคลิกภาพ ๓ (๓-๐-๖) 
LAPS 102 Personality Psychology   

ทฤษฎีโครงสร.าง พลวัตและการได.มาซ่ึงลักษณะบุคลิกภาพ ปsจจัยท่ีสLงผลตLอบุคลิกภาพ การพัฒนา บุคลิกภาพ 
การวัดบุคลิกภาพ การปรับตัวทางบุคลิกภาพ วิธีการปรับตัวทางบุคลิกภาพแบบตLางๆ  การพัฒนาบุคลิกภาพแบบ อปกติ 
การวิจัยท่ีเก่ียวข.องกับบุคลิกภาพ   

Theories on origins, structure, and dynanamics of personality; factors affecting personality 
development of personalit; personality assessment, personality adjustment, types of personality 



 
 

ระดับปริญญา   � ตรี � ป.บัณฑิต � โท � ป.บัณฑิตช้ันสงู � เอก          คณะ ศิลปศาสตร� 
มคอ.๒   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. ๒๕๖๑                                        ภาควิชา - 

 

๘๑ 
 

จํานวนหนGวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คAนควAา) 
adjustment, abnormal personality development, relevant research on personality 
ศศจว ๒๐๑ จิตวิทยาการเรียนภาษา  ๓ (๓-๐-๖) 
LAPS 201 Psychology of Language Learning   

ทฤษฎีและแนวคิดทางจิตวิทยาท่ีเก่ียวข%องกับการเรียนรู.ภาษา พัฒนาการทางภาษา การวิจัยด.านจิตวิทยา  
การเรียนรู.ภาษา การเขียนรายงานและนําเสนอผลงานวิจัย     

Theories and concepts of language learning; language development; research on psychology 
of language learning; report writing and presenting a research product 
ศศจว ๓๐๑ วิธีวิจัยทางจิตวิทยา ๓ (๓-๐-๖) 
LAPS 301 Research Methods in Psychology   

ความสําคัญวิจัย กระบวนทัศน� และประเภทของการวิจัย การเลือกปsญหาในการวิจัยทางจิตวิทยา สมมติฐานใน 
การวิจัย การวัดและคุณภาพของการวัด การวิเคราะห�และอภิปรายผล การฝากวิจัยทางจิตวิทยา   

An advanced course on psychology that places an emphasis on research competence in the 
field, including importance of research, concepts and types of research, problem selection in 
psychological research, research assumption, evaluation and evaluation quality, result analyze and 
discussion, psychological research practice by assigning individual research 

 
รายวิชาบังคับเลือก ๕ รายวิชา 

จํานวนหนGวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คAนควAา) 
ศศจว ๒๑๑ จิตวิทยาสังคมข้ันแนะนํา   ๓ (๓-๐-๖) 
LAPS 211 Introduction to Social Psychology   

ความหมายและความเปcนมาของทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคม พฤติกรรมสังคมและอัตลักษณ�ทางสังคม การศึกษา
เก่ียวกับตัวตน เพศ ความเชื่อในปsจจัยควบคุม อคติและการแบLงแยก ความสมานฉันทFและความขัดแย.ง ความ ก.าวร.าว
และพฤติกรรมเอ้ือสังคม ความดึงดูดใจและความสัมพันธ�ระหวLางบุคคล พลวัตกลุLม การคิดตามกลุLมและการตัดสินใจ 
ภาวะผู.นํา การรLวมมือ เจตคติและการรู.คิดทางสังคม  

Definition and the origin of social psychology theories; social behavior and social Identity; the 
study of the self, gender, locus of control; prejudice and discrimination; conformity and conflict; 
aggression and pro-social behaviors; attraction and interpersonal relationships; group dynamics, 
groupthink and decision making; leadership; cooperation; social cognition and attitudes 
ศศจว ๒๑๒ จิตวิทยาการปรึกษาข้ันแนะนํา ๓ (๓-๐-๖) 
LAPS 212 Introduction to Counseling Psychology     
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๘๒ 
 

จํานวนหนGวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คAนควAา) 
มโนทัศน� ความหมายและเป�าหมายหลักของการปรึกษา หลักการเบ้ืองต.นและทฤษฎีจิตวิทยาการปรึกษา   

ความแตกตLางระหวLางการแนะนําและการปรึกษา การปรึกษาและจิตบําบัด ประเภทของการปรึกษา จิตวิทยาการปรึกษา
และ สาขาวิชาท่ีเก่ียวข.อง ความสําคัญและองค�ประกอบของสัมพันธภาพ เง่ือนไขท่ีเอ้ือตLอสัมพันธภาพในการปรึกษา 
เทคนิคใน การปรึกษา จรรยาบรรณวิชาชีพจิตวิทยาการปรึกษา  

 
 
Concepts, definition and major goals of counseling; introduction to counseling psychology; 

counseling psychology theories; difference between guidance and counseling; counseling and 
psychotherapy; types of counseling; counseling psychology and related disciplines; the importance 
and components of relationship; facilitative conditions for counseling relationship; counseling 
techniques; professional ethics in counseling psychology 
ศศจว ๓๑๑ จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค-การเบ้ืองตAน   ๓ (๓-๐-๖) 
LAPS 311 Introduction to Industrial and Organizational   

ประวัติและขอบเขตของจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค�การ บุคคลกับองค�การ พฤติกรรมกลุLม พฤติกรรมองค�การ 
แรงจูงใจในการทํางาน ความพึงพอใจในการทํางาน การติดตLอสื่อสารในท่ีทํางาน ความขัดแย.ง ความรLวมมือและการ
แขLงขัน ผู.นําและภาวะผู.นํา มนุษยสัมพันธ�ในการทํางาน การสรรหาและคัดเลือกและการพัฒนาบุคลากร การวิเคราะห�
และประเมินผล การปฏิบัติงานและการจัดสภาพแวดล.อมในการทํางาน  

Background and scope of industrial and organizational psychology; person and organization 
group behavior organizational behavior; work motivation; work satisfaction; communication in work 
place; conflict; cooperation and competition; leader and leadership; human relations in working; 
personnel selection, recruitment and development; performance analysis and assessment; and 
management of working atmosphere 
ศศจว ๓๑๒ จิตวิทยาพัฒนาการ ๓ (๓-๐-๖) 
LAPS 312 Developmental Psychology   

ความหมายและความสําคัญของพัฒนาการมนุษย� ทฤษฎีเก่ียวกับพัฒนาการมนุษย�ท้ังทางรLางกาย อารมณ� สังคม 
และสติปjญญาต้ังแตLปฏิสนธิถึงวัยชรา ปsจจัยตLางๆ ท่ีมีอิทธิพลตLอการเจริญเติบโต การสLงเสริมพัฒนาการมนุษย�ทุกชLวงวัย   

Definition and significances of human development; theories of physiological, emotional, 
social, and cognitive development from conception to elderly; factors influencing development; 
promotion of well-being across life span 
ศศจว ๓๑๓ จิตวิทยาเชิงบวก ๓ (๓-๐-๖) 
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๘๓ 
 

จํานวนหนGวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คAนควAา) 
LAPS 313 Positive Psychology   

ความหมาย ความเปcนมาและความสําคัญของแนวคิดทฤษฎีพ้ืนฐานทางจิตวิทยาเชิงบวก แนวคิดเก่ียวกับ   
ความรัก ความหวัง และความสุข อารมณ�ทางบวก คุณลักษณะทางบวกและผลกระทบตLอการมีสุขภาวะ อิทธิพลของ   
อารมณ�ทางบวกและคุณลักษณะทางบวกตLอการเรียนรู.ของมนุษย� การเสริมสร.างสภาพแวดล.อมทางบวกเพ่ือสLงเสริมสุข
ภาวะทางจิต   

Definition and the origin of positive psychology; approaches and theories; concepts of hope, 
love, and happiness; positive emotions and traits and their effects on well-being; the influence of 
positive emotion and traits on human learning; creation of positive environments for better 
psychological wellbeing  
  

๓.๒   ช่ือ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนGงและคุณวุฒิของอาจารย-  
  ๓.๒.๑ อาจารย-ผูAรับผิดชอบหลักสูตร 

ท่ี ช่ือ-นามสกุล 
ตําแหนGง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน/ 

ปTท่ีสําเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 
ลGาสุดในรอบ ๕ ปT 

๑ นางสาวชนกพร  พัวพัฒนกุล 
เลขประจําตัวบัตรประชาชน 
๓๑๐๒๐๐๐๖๓ x-xx-x 

อาจารย� อ.ด. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ�
มหาวิทยาลัย (พ.ศ.๒๕๕๗) 
อ.ม. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ�
มหาวิทยาลัย (พ.ศ.๒๕๔๘) 
อ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ 
(ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ�
มหาวิทยาลัย  (พ.ศ.๒๕๔๔) 
 

ชนกพร พัวพัฒนกุล. (๒๕๕๗). 
กรมพระราชวังบวรสถานพิมุข
กับงานศิลปกรรม. ใน ประพจน� 
อัศววิรุฬหการ (บรรณาธิการ), 
พิ มุ ขสถานสรรพการพิ สิ ฐ : 
สรรพ�นิพนธ�ประวัติศาสตร�วLา
ด.วย "วังหลัง" ส มัยอยุธยา-
รัตนโกสินทร� (หน.า๘๙-๑๕๓). 
กรุ งเทพฯ อมรินทร�พริ้น ต้ิ ง
แอนด�พับลิชชิ่ง. 

๒ นายณรงศักด์ิ  สอนใจ 
เลขประจําตัวบัตรประชาชน 
๓๑๐๐๙๐๒๖๑ x-xx-x 

อาจารย� อ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (พ.ศ.๒๕๔๖) 
ศศ.บ (ภาษาไทย) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�  
(พ.ศ.๒๕๔๑) 

ณรงศักด์ิ สอนใจ. (๒๕๕๗). 
“พุทธศาสนากับการดัดแปลง
วรรณกรรมเรื่องราโชมอนสูL
ภ าพ ย น ต ร� เรื่ อ ง อุ โม งค� ผ า
เมือง”,  THE JOURNAL, ปX ท่ี 
๑๐ ฉบับท่ี ๑. 
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๘๔ 
 

ท่ี ช่ือ-นามสกุล 
ตําแหนGง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน/ 

ปTท่ีสําเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 
ลGาสุดในรอบ ๕ ปT 

๓ นางน้ํามนต�  บุษบงค� 
เลขประจําตัวบัตรประชาชน 
๓๗๓๐๑๐๑๖๘ x-xx-x 

ผศ. อ.ด.(วรรณคดีไทย) จุฬาลงกรณ�
มหาวิทยาลัย (พ.ศ.๒๕๕๔) 
อ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (พ.ศ.๒๕๔๖) 
อ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (พ.ศ.๒๕๔๑) 

น้ํามนต� อยูL อินทร�. (๒๕๕๗). 
“หนังสือวัดเกาะ...หนังสือขาย
ดี ใน ส มั ย รั ช ก าล ท่ี  ๕  แล ะ
รั ช ก า ล ท่ี  ๖ ” ,   THE 
JOURNAL, ปXท่ี ๑๐ ฉบับท่ี ๑. 

๔ นางสาว วรรณพร  พงษ�เพ็ง  
เลขประจําตัวบัตรประชาชน 
๓๗๒๐๑๐๐๐๙ x-xx-x 

อาจารย� อ.ด. (ไทยศึกษา นานาชาติ) 
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย (พ.ศ.
๒๕๕๘) 
อ.ม. (วรรณคดีไทย)  
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย (พ.ศ.
๒๕๔๗) 
อ .บ . เกี ย ร ติ นิ ย ม อัน ดั บ  ๒ 
(ภ า ษ า ไท ย ) จุ ฬ า ล งก ร ณ�
มหาวิทยาลัย (พ.ศ.๒๕๔๔) 

วรรณพร พงษ�เพ็ง. (๒๕๖๑). 
“การศึกษา “นิราศวังหลัง” ใน
ฐ าน ะ เรื่ อ ง เลL า ” , ว า รส า ร
มนุษยศาสตร�  มหาวิทยาลัย
นเรศวร, ปXท่ี ๑๕, ฉบับท่ี ๒. 

๕ นางสาว อัญชลี  ภูLผะกา  
เลขประจําตัวบัตรประชาชน 
๓๗๕๙๙๐๐๓๑ x-xx-x 

อาจารย� อ.ด.(ภาษาไทย)จุฬาลงกรณ�
มหาวิทยาลัย (๒๕๕๔) 
ศศ.ม.(ภาษาไทย)มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ (๒๕๔๖) 
ศษ.บ.(ภาษาไทย)มหาวิทยาลัย 
ศิลปากร (๒๕๔๒) 

อัญชลี ภูLผะกา. (๒๕๕๙). “การ
แปลและพิมพ�เผยแพรLนิบาต
ชาดก: การสร.างความม่ันคง
ของชาติในสมัยรัชกาลท่ี ๕”, 
วารสารปาริช าต . ปX ท่ี  ๒๙ , 
ฉบับท่ี ๒ (ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๕๙), 
หน.า ๘๙-๑๐๘. 
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๘๕ 
 

๓.๒.๒  อาจารย-ประจําหลักสูตร  

ท่ี ช่ือ-นามสกุล  ระดับการศึกษา 
เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 
๑ นางสาว เขมฤทัย  บุญวรรณ - ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยขอนแกLน (พ.ศ.๒๕๔๐) 
- ศศ.ม. (ภาษาไทย)  
มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ.๒๕๔๖) 
- ปร.ด. (ไทยศึกษา) 
มหาวิทยาลัยบูรพา (พ.ศ.๒๕๕๘) 

๓๗๓๐๓๐๐๐๓ x-xx-x 

๒ นางสาว ชนกพร  พัวพัฒนกุล - อ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (ภาษาไทย) 
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย (พ.ศ.๒๕๔๔) 
- อ.ม. (ภาษาไทย)  
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย (พ.ศ.๒๕๔๖) 
- อ.ด. (ภาษาไทย)  
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย (พ.ศ.๒๕๕๗) 

๓๑๐๒๐๐๐๖๓ x-xx-x 

๓ นางสาว ฐิติภา  คูประเสริฐ - อ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (ภาษาฝรั่งเศส) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
(พ.ศ.๒๕๔๖) 
- ศศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� 
(พ.ศ.๒๕๕๐) 
- ปsจจุบันลาศึกษาตLอระดับปริญญาเอก สาขา
ภาษาไทย คณะอักษรศาสตร� มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

๓๙๐๙๘๐๐๘๗ x-xx-x 

๔ นาย ณรงศักด์ิ  สอนใจ - ศศ.บ (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� 
(พ.ศ.๒๕๔๑) 
- อ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ.
๒๕๔๖) 

๓๑๐๐๙๐๒๖๑ x-xx-x 

๕ นางสาว ณัฐกาญจน�  นาคนวล - ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (ภาษาไทย) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� (พ.ศ.๒๕๔๔) 
- อ .ม .  (ว ร ร ณ ค ดี ไท ย )  จุ ฬ า ล ง ก ร ณ�
มหาวิทยาลัย (พ.ศ.๒๕๔๗) 

๓๘๐๐๗๐๐๖๙ x-xx-x 
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๘๖ 
 

ท่ี ช่ือ-นามสกุล  ระดับการศึกษา 
เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 
- อ.ด. (วรรณคดีไทย) คณะอักษรศาสตร� 
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย (พ.ศ.๒๕๕๙) 

๖ นาง น้ํามนต�  บุษบงค� - อ.บ. (ภาษาไทย)  
มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ.๒๕๔๑) 
- อ.ม. (ภาษาไทย)  
มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ.๒๕๔๖) 
- อ.ด. (วรรณคดีไทย)  
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย (พ.ศ.๒๕๕๔) 

๓๗๓๐๑๐๑๖๘ x-xx-x 

๗ นาง พิชณี  โสตถิโยธิน - ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒(ภาษาไทย) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� (พ.ศ.๒๕๔๐) 
- ศศ.ม. (ภาษาศาสตร�) มหาวิทยาลัยมหิดล 
(พ.ศ.๒๕๔๖) 

๓๑๐๒๐๐๑๐๓ x-xx-x 

๘ นางสาว วรรณพร  พงษ�เพ็ง - อ .บ . เกียรตินิ ยม อัน ดับ  ๒  (ภาษาไทย ) 
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย   
(พ.ศ.๒๕๔๔) 
- อ.ม. (วรรณคดีไทย)  
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย (พ.ศ.๒๕๔๗) 
- อ.ด. (ไทยศึกษา นานาชาติ) จุฬาลงกรณ�
มหาวิทยาลัย (พ.ศ.๒๕๕๘) 

๓๗๒๐๑๐๐๐๙ x-xx-x 

๙ นาย วศวรรษ  สบายวัน - อ .บ . เกียรตินิ ยม อัน ดับ  ๒  (ภาษาไทย ) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ.๒๕๔๗) 
- อ.ม. (ภาษาไทย)  
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย (พ.ศ.๒๕๕๒) 
- ปsจจุบันลาศึกษาตLอระดับปริญญาเอก สาขา
ภาษาไทย คณะอักษรศาสตร� มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

๓๑๔๙๙๐๐๑๑ x-xx-x 

๑๐ นางสาว อรวี  บุนนาค - ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๑ (ภาษาไทย) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� (พ.ศ.๒๕๔๘) 
- อ.ม. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 

๔๑๐๒๑๐๐๐๔ x-xx-x 
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๘๗ 
 

ท่ี ช่ือ-นามสกุล  ระดับการศึกษา 
เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 
(พ.ศ.๒๕๕๑) 
- ปsจจุบันลาศึกษาตLอระดับปริญญาเอก สาขา
ภาษาไทย คณะอักษรศาสตร� มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

๑๑ นาย อภิลักษณ�  เกษมผลกูล - กศ.บ. (ภาษาไทย)  
มหาวิทยาลัยบูรพา (พ.ศ.๒๕๔๔) 
- อ.ม. (วรรณคดีไทย)  
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย (พ.ศ.๒๕๔๗) 
- อ.ด. (วรรณคดีไทย)  
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย (พ.ศ.๒๕๕๒) 

๓๒๓๐๑๐๐๔๐ x-xx-x 

๑๒ นางสาว อัญชลี  ภูLผะกา - ศษ.บ.(ภาษาไทย)   
มหาวิทยาลัยศิลปากร (๒๕๔๒) 
- ศศ.ม.(ภาษาไทย)   
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (๒๕๔๖) 
- อ.ด.(ภาษาไทย)   
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย (๒๕๕๔) 

๓๗๕๙๙๐๐๓๑ x-xx-x 

 
๓.๒.๓  อาจารย-ประจําจากคณะตGาง ๆ ดังนี้  ไมLมี 
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๘๘ 
 

๓.๒.๔  อาจารย-พิเศษ  

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล 
ตําแหนGงทาง

วิชาการ/ 
คํานําหนAา 

คุณวุฒิการศึกษา และสถาบันท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

สังกัดหนGวยงาน 

๑ ดร.นัทธนัย 
ประสานนาม 

รองศาสตราจารย� Ph.D. (Film Studies)  University of 
St. Andrews, สหราชอาณาจักร  
อ.ม. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ�
มหาวิทยาลัย 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 
อ.บ. (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ ๒ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ภาควิชาวรรณคดี คณะ
มนุษยศาสตร� 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 

๒ ดร.ศิริพร  
ภักดีผาสุข 

ผู.ชLวย
ศาสตราจารย� 

อ.บ. (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ ๑
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
MA. (Folklore and Folklife), 
University of Pennsylvania 
Ph.D. (Folklore and Folklife), 
University of Pennsylvania 

ภาควิชาภาษาไทย คณะ
อักษรศาสตร� จุฬาลงกรณ�
มหาวิทยาลัย 

๓ ดร.ธเนศ  
เวศร�ภาดา 

ผู.ชLวย
ศาสตราจารย� 

อ.บ. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ�

มหาวิทยาลัย 

อ.ม. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ�

มหาวิทยาลัย 

อ.ด. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ�

มหาวิทยาลัย 

เกษียณอายุราชการ  
คณะมนุษยศาสตร�
มหาวิทยาลัยหอการค.าไทย 

๔ ดร.ธานีรัตน�  
จัตุทะศรี 
 

ผู.ชLวย
ศาสตราจารย� 

อ.บ. (ภาษาไทย) (เกียรตินิยมอันดับ

หนึ่ง) จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 

อ.ด. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ�

มหาวิทยาลัย 

 

ภาควิชาภาษาไทย คณะ
อักษรศาสตร� จุฬาลงกรณ�
มหาวิทยาลัย 
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๘๙ 
 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล 
ตําแหนGงทาง

วิชาการ/ 
คํานําหนAา 

คุณวุฒิการศึกษา และสถาบันท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

สังกัดหนGวยงาน 

๕ ดร.อาทิตย� ชีระ
วณิชย�กุล 
 

ผู.ชLวย
ศาสตราจารย� 

อ.บ. (ภาษาไทย) (เกียรตินิยมอันดับ

หนึ่ง) จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 

อ.ด. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ�

มหาวิทยาลัย 

ภาควิชาภาษาไทย คณะ
อักษรศาสตร� จุฬาลงกรณ�
มหาวิทยาลัย 

๖ ดร.สุรพงษ�  
เลิศสิทธิชัย 

ผู.ชLวย
ศาสตราจารย� 

สถ.บ. (สถาปsตยกรรมศาสตร�) 

จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 

B. Arch (Architecture), Yale 

University 

M. Arch (Architecture), Yale 

University 

M.Des., D. Des. (Design), Harvard 

University 

 

๗ ดร.แข มังกรวงษ� ผู.ชLวย
ศาสตราจารย� 

ปร.ด. (ทัศนศิลป�และการ
ออกแบบ),  มหาวิทยาลัยบูรพา 
ศป.ม. (ทัศนศิลป�), สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล.าเจ.าคุณทหารลาดกระบัง  
ศป.บ. (ภาพยนตร�และวิดีโอ), สจล.  

สาขาภาพยนตร� และ
ดิจิทัลมีเดีย  
คณะสถาปsตยกรรมศาสตร� 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล.าเจ.าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

๘ ดร.ภัททิยา  
ยิมเรวัต 

- Doctorat de 3me cycle de 
l’ecole des Hautes Etudes en 
Science Sociale (Anthropologie 
Sociale et Ethnologie), Paris 1991 
Diplome d’Etudes Approfondies 
(Ethnologie), EHESS 1984 
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร�และภาษาเอเชีย
อาคเนย�) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๒๔ 

เกษียณอายุราชการ  
คณะศิลปศาสตร� 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
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๙๐ 
 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล 
ตําแหนGงทาง

วิชาการ/ 
คํานําหนAา 

คุณวุฒิการศึกษา และสถาบันท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

สังกัดหนGวยงาน 

ค.บ. (ฝรั่งเศส-ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ�
มหาวิทยาลัย  พ.ศ.๒๕๒๑ 

๙ นายวิทยา  
บุษบงค� 

นักวิจัย ศศ .ม ไทยคดี ศึกษา มหาวิทยาลั ย
ทักษิณ พ.ศ.๒๕๔๘ 
ศศ.บ นิ เทศศาสตร� (วารสารศาสตร�) 
สถาบันราชภัฏสุราษฏร�ธานี พ.ศ.๒๕๔๕ 

กลุLมภารกิจวิชาการและ
วิจัย สถาบันทักษิณคดี
ศึกษา มหาวิทยาลัย
ทักษิณ 

 
๔.  องค-ประกอบเก่ียวกับประสบการณ-ภาคสนาม (การฝ�กงาน)  
 นักศึกษาในหลักสูตรฯ สาขาวิชาภาษาไทยท่ีประสงค�จะฝ�กประสบการณ�ในวิชาชีพกLอนเข.าสูLการทํางาน
จริง สามารถเลือกรายวิชาการฝ�กงานเปcนวิชาบังคับเลือกได. โดยจะต.องเปcนการฝ�กงานท่ีเก่ียวข.องกับการใช.ความรู.
และความสามารถทางภาษาไทย วรรณกรรมไทย คติชนวิทยา และการสื่อสาร ในหนLวยงานตLาง ๆ ของภาครัฐหรือ
เอกชน ตามท่ีหลักสูตรเห็นชอบโดยมีกําหนดระยะเวลาการฝ�กงานไมLน.อยกวLา ๒๔๐ ชั่วโมง และนักศึกษาต.องสLง
รายงานและนําเสนอผลการปฏิบัติงานเม่ือเสร็จสิ้นการฝ�กงานดังกลLาว 

๔.๑ ผลการเรียนรูAของประสบการณ-ภาคสนามของนักศึกษา 
๑) แสดงความสามารถในการใช.ภาษาและวิธีสื่อสารโดยใช.สื่อตLาง ๆ ได.อยLางมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับ

บริบทของวิชาชีพ 
๒) แสดงออกซ่ึงบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม แสดงความเข.าใจตนเองและผู. อ่ืน เข.าใจวัฒนธรรมองค�กร และ

สามารถปรับตัวได. 
๓) เคารพและทํางานรLวมกับผู.อ่ืนท่ีแตกตLางหลากหลายได.อยLางมีประสิทธิภาพ 
๔) ปฏิบัติตามกฎระเบียบ มีวินัย ตรงเวลา และรับผิดชอบ 
๔.๒ ชGวงเวลา 

ชLวงเวลาการฝ�กงาน ภาคการศึกษาฤดูร.อนของปXการศึกษาท่ี ๓ 
๔.๓ การจัดเวลาและตารางสอน 

การจัดเวลาและตารางสอนการฝ�กงาน ๕ วันตLอสัปดาห� รวมเวลา ๒๔๐ ชั่วโมง 
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๙๑ 
 

๔.๔ กระบวนการประเมินผล 
กระบวนการประเมินผล ประกอบด.วยการประเมินจากผู.เก่ียวข.อง ดังตLอไปนี้ 

๑) นักศึกษา ประเมินการบรรลุวัตถุประสงค�ของการฝ�กงานและความพึงพอใจตLอแหลLงสนับสนุนการเรียนรู. 
ความพร.อมของสานท่ีฝ�ก คุณภาพการดูแลของอาจารย�ผู.สอน 

๒) พนักงานพ่ีเล้ียงหรือผูAประกอบการ ประเมินสมรรถนะของนักศึกษา  
๓) อาจารย-ผูAสอน ประเมินสมรรถนะของนักศึกษา จํานวนชั่วโมงการท่ีเข.ารับการปฐมนิเทศและการฝ�ก

ปฏิบัติในรายวิชา ผลการประชุมรายงานความก.าวหน.าระหวLางการฝ�กงาน ผลจากการตรวจเยี่ยม และ
ผลจากรายงานและการนําเสนอผลการฝ�กงาน 

๕.  ขAอกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานและงานวิจัย   
๕.๑ คําอธิบายโดยยGอ 

 นักศึกษาชั้นปXท่ี ๔ จะต.องทําวิจัยเปcนรายบุคคล จํานวน ๑ เรื่อง ในรายวิชาบังคับ ศศภท ๔๐๑ สัมมนาภาษา
และวรรณกรรมไทย และทําโครงงานกลุLม จํานวน ๑ เรื่อง ในรายวิชา ศศภท ๔๐๒ บูรณาการภาษาและวรรณกรรมไทย
เพ่ือการพัฒนา และอาจเลือกทําวิจัยหรือโครงงานรายบุคคลเพ่ิมเติมได.ในรายวิชาบังคับเลือก ศศภท ๔๖๔ การศึกษา
อิสระ หลักสูตรได.จัดการเรียนการสอนเพ่ือเตรียมพร.อมนักศึกษา ต้ังแตLชั้นปXท่ี ๓ ภาคการศึกษาท่ี ๒ โดยกําหนดให.เรียน
รายวิชาบังคับ ศศภท ๓๐๔ การเขียนเชิงวิชาการ รวมท้ังสอนเรื่องระเบียบวิธี/ข้ันตอนการทําวิจัยและทําโครงงาน ใน
รายวิชาบังคับท้ังสองรายวิชาข.างต.น โดยให.นักศึกษาค.นคว.าหาหัวข.อวิจัยและกรณีศึกษาในประเด็นเฉพาะด.านภาษาไทย 
วรรณกรรมไทย หรือคติชนวิทยา นํามาสัมมนารLวมกันในรายวิชากLอนท่ีนักศึกษาจะทําวิจัยและทําโครงงาน 

๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรูA 
๑) ค.นคว.าและนําเสนอหาหัวข.อวิจัยและกรณีศึกษาในประเด็นเฉพาะด.านภาษาไทย วรรณกรรมไทย หรือคติชน

วิทยาได.ครบถ.วนและทันสมัย 
๒) ทําวิจัยในประเด็นเฉพาะด.านภาษาไทย วรรณกรรมไทย หรือคติชนวิทยา โดยใช.ระเบียบวิธีวิจัยได.อยLางถูกต.อง 

และและเปcนไปตามจริยธรรมการทําวิจัย 
๓) ผลิตผลงานสร.างสรรค� โดยบูรณาการความรู.ด.านภาษาไทย วรรณกรรมไทย หรือคติชนวิทยาเพ่ือสื่อสารประเด็น

ท่ีกําหนดโดยใช.หลักวิชาการท่ีเหมาะสม  
๔) นําเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบบทความวิชาการและการนําเสนอด.วยวาจา และนําเสนอโครงงานด.วยวาจาและสื่อ

ได.อยLางมีประสิทธิภาพ 
๕) สร.างผลงานและงานวิจัยด.วยความคิดสร.างสรรค�ของตนเอง โดยเคารพในทรัพย�สินทางปsญญาและแสดงออกซ่ึง

จรรยาบรรณทางวิชาการ   
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๕.๓ ชGวงเวลา  ชั้นปXท่ี ๔  
๕.๔ จํานวนหนGวยกิต  ๖ หนLวยกิต 

    ศศภท ๔๐๑ สัมมนาภาษาและวรรณกรรมไทย  ๓ หนLวยกิต 
ศศภท ๔๐๒ บูรณาการภาษาและวรรณกรรม ๓ หนLวยกิต 

๕.๕ การเตรียมการ 
๑) จัดการเรียนการสอนรายวิชาการเขียนเชิงวิชาการในชั้นปXท่ี ๓ ภาคการศึกษาท่ี ๒ เพ่ือเตรียมความรู.พ้ืนฐาน

ด.านการวิจัยกLอนเรียน 
๒) จัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีในชั้นเรียนรายวิชาศศภท ๔๐๑ และ ศศภท ๔๐๒ และกําหนดให.มีกิจกรรมใน

ชั้นเรียนเพ่ือประมวลและทบทวนองค�ความรู. 
๓) จัดให.มีอาจารย�ผู.สอนหรืออาจารย�ท่ีได.รับมอบหมาย เปcนท่ีปรึกษางานวิจัย/โครงงานให.กับนักศึกษาตามกลุLม

ความถนัดและสนใจ 
๔) อาจารย�ผู.สอนหรืออาจารย�ท่ีได.รับมอบหมาย ให.คําแนะนําในการเลือกหัวข.อการวิจัย/โครงงานท่ีมีประโยชน� 

การเขียนเค.าโครงการวิจัย/ข.อเสนอโรงการ และติดตามการศึกษาวิจัย/การทําโครงงานของนักศึกษา จน
ดําเนินการวิจัย/ทําโครงงานได.เสร็จสมบูรณ� 

๕) นักศึกษานําเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบบทความวิจัยและการนําเสนอตLออาจารย� นักศึกษา หรือนักวิชาการอ่ืน ๆ 
และนําเสนอโครงงานด.วยวาจาและสื่อตLอ อาจารย� นักศึกษา ผู.มีสLวนได.สLวนเสีย และผู.สนใจ 

๕.๖ กระบวนการประเมินผล 
๑) อาจารย� ประเมินความก.าวหน.าในการศึกษาวิจัย/การทําโครงงาน ตามแบบประเมินท่ีกําหนด 
๒) อาจารย� ประเมินความรับผิดชอบในการศึกษาวิจัย/การทําโครงงาน ตามแบบบันทึกการแสดงออกเชิง

พฤติกรรมท่ีกําหนด 
๓) อาจารย� ประเมินคุณภาพของรายงานการวิจัยและการนําเสนอผลการวิจัย 
๔) อาจารย�และผู.มีสLวนได.สLวนเสีย ประเมินคุณภาพของโครงงาน 
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หมวดท่ี ๔ ผลลัพธ-การเรียนรูAของหลักสูตร กลยุทธ-การสอนและการประเมินผล 

๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ-การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

ประยุกต�ใช.ความรู.และทักษะเพ่ือการทําได.งานจริง ๑) เพ่ิมรายวิชาบังคับเพ่ือพัฒนาความรู.และทักษะ
การทํางานตามกลุLมอาชีพตLาง ๆ 

๒) การศึกษาดูงานและการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาทักษะวิชาชีพในหัวข.อตLาง ๆ 

สื่อสารและทํางานรLวมกับคนท่ีแตกตLางหลากหลายได.ดี  ๑) กําหนดให.เรียนวิชาศึกษาท่ัวไปรLวมกับนักศึกษา
ตLางคณะ/สาขาวิชา 

๒) จัดให.มีการเรียนรู.และกิจกรรมเสริมประสบการณ�
นอกห.องเรียน สLงเสริมการเรียรู.รLวมกันกับชุมชน 

๓) แสวงหาและให.ทุนแลกเปลี่ยนในตLางประเทศ 
รู.รอบ มีทักษะการเรียนรู.ตลอดชีวิต  ๑) เพ่ิมรายวิชาการรู.สารสนเทศเพ่ือแนะนําวิธีการ

เรียนรู.และสืบค.นข.อมูลด.วยตนเอง 
๒) จัดหาปsจจัยเก้ือหนุน เชLน สัญญาณอินเทอร�เน็ต 

คอมพิวเตอร�  
๓) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เชLน เสวนา ทัศนศึกษา 
๔) กําหนดแผนการศึกษาให.สามารถเลือกเรียน

รายวิชาเลือกเสรีตอนปX ๔ เพ่ือพัฒนาศักยภาพท่ี
หลากหลายได.ตามความสนใจ  

บูรณาการความรู.ทางภาษาไทยกับความรู.ในศาสตร�
อ่ืน ๆ เพ่ือแก.ไขปsญหาและสร.างนวัตกรรมได. 

๑) กํ าห น ด ให. เรี ยน วิ ช า บู รณ าการภ าษ าแล ะ
วรรณกรรมไทยเพ่ือการพัฒนาเปcนวิชาบังคับ 

๒) กําหนดให. เรียนวิชาศึกษาท่ัวไปในศาสตร� ท่ี
กว.างขวาง 

 
 
๒. ความสัมพันธ-ระหวGาง ผลลัพธ-การเรียนรูAระดับหลักสูตร กับมาตรฐานวิชาชีพ หรือ มาตรฐานอุดมศึกษาแหGงชาติ   
(แสดงในภาคผนวก ๓) 
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๓.  ผลลัพธ-การเรียนรูAระดับหลักสูตร (PLOs) กลยุทธ-การสอน และการประเมินผล 

ผลลัพธ-การเรียนรูAระดับหลักสูตร กลยุทธ-การสอน 
กลยุทธ-การวัด 
และประเมินผล 

PLO1  สื่อสารภาษาไทยในงานอาชีพกลุLมวิชาการ 
กลุLมสื่อสาร กลุLมสื่อสารมวลชนและสร.างสรรค�
เนื้อหาได.อยLางมีประสิทธิภาพ 

มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีชLวย
สLงเสริมทักษะการสื่อสาร
ภาษาไทยของผู.เรียน เชLน การ
แขLงขันด.านภาษาไทย กิจกรรม
ทางวิชาการ และการเชิญ
วิทยากรในสายวิชาการและ
วิชาชีพตLางๆ มาให.ความรู.และ
อบรมเชิงปฏิบัติการ 

สอบข.อเขียนแบบ
ปรนัย/อัตนัย 
สังเกตในสถานการณ�
จําลอง 
สังเกตในสถานการณ�
จริง 
บันทึกการแสดงออก
พฤติกรรม 
ผลงานรายบุคคล/
ผลงานกลุLม 
(แบบทดสอบ โครงงาน)  
การนําเสนอข.อมูลด.วย
วาจาและสื่อ 

PLO2  วิเคราะห�และสังเคราะห�ความรู.ภาษาไทย 
วรรณกรรมไทย และคติชนวิทยาได. 

- จัดกิจกรรมให.นักศึกษาลงพ้ืนท่ี
จริงเพ่ือศึกษาและค.นคว.าจาก
แหลLงเรียนรู.ท่ีหลากหลาย 
- เชิญปราชญ�ชาวบ.านมาเปcน
วิทยากรในรายวิชาท่ีเก่ียวข.องกับ
คติชนวิทยา 
 

สอบข.อเขียนแบบ
ปรนัย/อัตนัย 
ผลงานรายบุคคล/
ผลงานกลุLม 
(แบบทดสอบ รายงาน)  
การนําเสนอข.อมูลด.วย
วาจาและสื่อ 

PLO3  ผลิตงานสร.างสรรค�และงานวิจัย โดยบูรณา
การความรู.ทางภาษาไทย วรรณกรรม คติชนวิทยา 
และศาสตร�อ่ืน ๆ ในสถานการณ�ท่ีกําหนดได. 

- คณาจารย�ท่ีมีความเชี่ยวชาญท่ี
หลากหลายให.คําชี้แนะแนวทาง
ในการผลิตงานสร.างสรรค�และ
งานวิจัย 
- มีกิจกรรมเสวนาทางวิชาการใน
หัวข.อท่ีหลากหลาย เพ่ือเปeดโลก
ทัศน�นักศึกษาซ่ึงจะมีการ
สับเปลี่ยนหัวข.อการเสวนาท่ี

ผลงานรายบุคคล/
ผลงานกลุLม 
(แบบทดสอบ โครงงาน)  
บันทึกการแสดงออก
พฤติกรรม 
การนําเสนอข.อมูลด.วย
วาจาและสื่อ 
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ผลลัพธ-การเรียนรูAระดับหลักสูตร กลยุทธ-การสอน 
กลยุทธ-การวัด 
และประเมินผล 

ครอบคลุมท้ังด.านภาษาไทย 
วรรณกรรม คติชนวิทยา และ
ศาสตร�อ่ืน ๆ ทุกเดือน 

PLO4  บูรณาการความรู.ทางด.านภาษาไทยกับ
ความรู.ทางด.านศิลปศาสตร�ในการวิเคราะห�และ
วิพากษ�สถานการณ�และปsญหาของตนเองและ
สังคมในระดับพ้ืนฐานได.อยLางเปcนระบบ 

- มีกิจกรรมเสวนาทางวิชาการใน
หัวข.อท่ีหลากหลาย เพ่ือเปeดโลก
ทัศน�นักศึกษาซ่ึงจะมีการ
สับเปลี่ยนหัวข.อการเสวนาท่ี
ครอบคลุมท้ังด.านภาษาไทย 
วรรณกรรม คติชนวิทยา และ
ศาสตร�อ่ืน ๆ ทุกเดือน 

สอบข.อเขียนแบบ
ปรนัย/อัตนัย 
ผลงานรายบุคคล/
ผลงานกลุLม 
(แบบทดสอบ รายงาน)  

PLO5 ใช.ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาและการ
สื่อสารในชีวิตประจําวันได.อยLางมีประสิทธิภาพ  

- มีกิจกรรมสLงเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษภายใต.โครงการของ
ศูนย�การเรียนรู.ทางภาษาให.กับ
นักศึกษาตลอดท้ังปX 

สอบข.อเขียนแบบ
ปรนัย/อัตนัย 
ผลงานรายบุคคล/
ผลงานกลุLม 
(แบบทดสอบ รายงาน)  

PLO6 แสดงออกซ่ึงความใฝ�รู.และทักษะในการ
เรียนรู.เพ่ือพัฒนาตนเองได.อยLางเหมาะสม 

- เชิญศิษย�เกLาท่ีประสบ
ความสําเร็จมาเลLาประสบการณ�
และมุมมองตLางๆ ในการพัฒนา
ตนเอง เพ่ือกระตุ.นให.นักศึกษา
เห็นความสําคัญของความใฝ�รู.
และการพัฒนาตนเอง 

สอบข.อเขียนแบบ
ปรนัย/อัตนัย 
สังเกตในสถานการณ�
จําลอง 
บันทึกการแสดงออก
พฤติกรรม 
ผลงานรายบุคคล/
ผลงานกลุLม 
(แบบทดสอบ โครงงาน)  
การนําเสนอข.อมูลด.วย
วาจาและสื่อ 

PLO7 ทํ างานรLวม กับผู. อ่ืน ท่ี มีความแตกตL าง
หลากหลายได.อยLางมีประสิทธิภาพ และแสดงออก
ซ่ึงภาวะผู.นํ าในสถานการณ� ท่ี กําหนดได.อยLาง

- มอบหมายงานกลุLมให.นักศึกษา 
โดยวิธีการสุLมเข.ากลุLม และ
กําหนดสถานการณ�ให.นักศึกษา

- สังเกตในสถานการณ�
จําลอง 
- สังเกตในสถานการณ�



 
 

ระดับปริญญา   � ตรี � ป.บัณฑิต � โท � ป.บัณฑิตช้ันสงู � เอก          คณะ ศิลปศาสตร� 
มคอ.๒   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. ๒๕๖๑                                        ภาควิชา - 
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ผลลัพธ-การเรียนรูAระดับหลักสูตร กลยุทธ-การสอน 
กลยุทธ-การวัด 
และประเมินผล 

เหมาะสม รLวมกันวางแผน และกําหนด
บทบาทหน.าท่ีโดยสมาชิกของ
กลุLม 

จริง และ/หรือ จาก
ผู.รLวมงาน 
- เพ่ือนประเมินเพ่ือน 

PLO8 แสดงออกซ่ึงคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาการ 

- วิพากษ�ความประพฤติ ความ
คิดเห็นของคนในสังคม เปcน
ตัวอยLาง 
- สLงเสริมกิจกรรมทางด.าน
คุณธรรม จริยธรรม 

สังเกตในสถานการณ�
จําลอง 
สังเกตในสถานการณ�
จริง 
บันทึกการแสดงออก
พฤติกรรม 

PLO9* ใช.ภาษาอังกฤษหรือภาษาท่ีสามเพ่ือการ
สื่อสาร การศึกษา และการประกอบอาชีพได.อยLาง
มีประสิทธิภาพ 

- มีกิจกรรมสLงเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาตLางประเทศอ่ืนๆ ภายใต.
โครงการของศูนย�การเรียนรู.ทาง
ภาษาให.กับนักศึกษาตลอดท้ังปX 
- มีกิจกรรมการแขLงขันด.านทักษะ
ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาตLางประเทศอ่ืนๆ  

สอบข.อเขียนแบบ
ปรนัย/อัตนัย 
ผลงานรายบุคคล/
ผลงานกลุLม 
(แบบทดสอบ รายงาน)  
การนําเสนอข.อมูลด.วย
วาจาและสื่อ 

PLO10** ประยุกต�ใช.ความรู.ทางด.านศิลปศาสตร�
ในการวิเคราะห�และวิพากษ�สถานการณ�และปsญหา
ของตนเองและสังคมท่ียากและซับซ.อนได.อยLาง
เปcนระบบ 

- นําประเด็นขLาวท่ีทันสมัยและ
อยูLในความสนใจของสังคมมาใช.
เปcนสLวนหนึ่งของการเรียนการ
สอน เพ่ือให.นักศึกษาวิเคราะห�
และวิพากษ�ตามขอบเขตท่ี
กําหนด 

สอบข.อเขียนแบบ
ปรนัย/อัตนัย 
ผลงานรายบุคคล/
ผลงานกลุLม 
(แบบทดสอบ รายงาน)  
การนําเสนอข.อมูลด.วย
วาจาและสื่อ 

*สําหรับนักศึกษาท่ีเรียนวิชาโทภาษาตLางประเทศ ได.แกL ภาษาอังกฤษ ภาษาญ่ีปุ�น ภาษาจีน 
**สําหรับนักศึกษาท่ีเรียนวิชาโทท่ีไมLใชLภาษาตLางประเทศ ได.แกL ประวัติศาสตร� ปรัชญา ศิลปะการละคร จิตวิทยา 

หมวดท่ี ๕ หลักเกณฑ-ในการประเมินผลนักศึกษา 
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ-ในการใหAระดับคะแนน (เกรด) 

      การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปcนไปตามข.อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลวLาด.วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
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ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ภาคผนวก ๗) และประกาศ คณะศิลปศาสตร� มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องเกณฑ�การพิจารณาผล
การศึกษารายวิชาของคณะศิลปศาสตร� พ.ศ.๒๕๕๘ (ภาคผนวก ๑๐)   

         มีการวัดและประเมินผลการศึกษา ๒ แบบหลัก คือ แบบอิงเกณฑ� และแบบอิงกลุLม ในแบบอิงเกณฑ� การ
ประเมินผลการศึกษาเปcนสัญลักษณ�ตัวอักษร A B+ B C+ C D+ D และ F โดยมีเกณฑ� ๓ รูปแบบ ดังนี้ 

  
สัญลักษณ� รูปแบบท่ี ๑ รูปแบบท่ี ๒ รูปแบบท่ี ๓ 

A ๘๐-๑๐๐ ๘๕-๑๐๐ ๙๐-๑๐๐ 
B+ ๗๕-๗๙ ๘๐-๘๔ ๘๕-๘๙ 
B ๗๐-๗๔ ๗๕-๗๙ ๘๐-๘๙ 

C+ ๖๕-๖๙ ๗๐-๗๔ ๗๕-๗๙ 
C ๖๐-๖๔ ๖๕-๖๙ ๗๐-๗๔ 

D+ ๕๕-๕๙ ๖๐-๖๔ ๖๕-๖๙ 
D ๕๐-๕๔ ๕๕-๕๙ ๖๐-๖๔ 
F ๐-๔๙ ๐-๕๔ ๐-๕๙ 

 
  ในแบบอิงกลุLม การประเมินผลการศึกษาเปcนสัญลักษณ�ตัวอักษร A  B+ B C+ C D+ D และ F ให.เปcนไปตามวิธี

สถิติท่ีใช. 
 

๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
๒.๑    การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูAขณะนักศึกษายังไมGสําเร็จการศึกษา 

กําหนดให.มีระบบทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู.ของนักศึกษาเปcนสLวนหนึ่งของระบบประกันคุณภาพภายใน
สถาบันอุดมศึกษา โดยกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู.แตLละรายวิชา
จะดําเนินการ ดังตLอไปนี้ 

(๑) อาจารย�ท่ีไมLใชLผู.สอนประจําวิชาประเมินความรู. ความสามารถของนักศึกษาด.วยวิธีการตLาง ๆ เชLน 
      การสัมภาษณ� การทดสอบ และการมอบหมายงาน 
(๒) อาจารย�ผู.รับผิดชอบหลักสูตรฯประเมินความรู. ความสามารถของนักศึกษาด.วยวิธีการตLาง ๆ เชLน 
      การสัมภาษณ� การทดสอบ และการมอบหมายงาน 
(๓) นักศึกษาประเมินความรู. ความสามารถ ทักษะ ด.วยตนเองด.วยแบบทดสอบมาตรฐานตLาง ๆ 
(๔) นักศึกษามีคะแนนภาษาอังกฤษผLานตามเง่ือนไขการสําเร็จการศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหิดล   

๒.๒   การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูAหลังนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
จัดให.มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู.ตลอดหลักสูตรหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา เพ่ือนําผลท่ี
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ได.มาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร ดังนี้ 
(๑) สํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 
(๒) สํารวจความเห็นของผู.ใช.บัณฑิต เพ่ือประเมินความพึงพอใจบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาและเข.าทํางานใน

สถานประกอบการนั้นๆภายในปXแรกหลังจากบัณฑิตสําเร็จการศึกษา 
(๓) สํารวจความคิดเห็นของสถานศึกษาท่ีบัณฑิตเข.าศึกษาตLอ เพ่ือประเมินความพึงพอใจในด.านวิชาการ 

ความพร.อมในการศึกษาตLอ และคุณสมบัติด.านอ่ืนๆของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาและเข.าศึกษาตLอใน
ระดับปริญญาท่ีสูงข้ึนในสถานศึกษานั้น ๆ 

(๔) สํารวจความพึงพอใจของบัณฑิตท่ีไปประกอบอาชีพเรื่องความพร.อมและความรู.จากสาขาวิชาท่ีเรียน 
รวมท้ังสาขาอ่ืนๆท่ีกําหนดในหลักสูตรท่ีเก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต และเปeดโอกาสให.
บัณฑิตเสนอข.อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตร 

 
๓. เกณฑ-การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
เปcนไปตามข.อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลวLาด.วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ 

(๑) นักศึกษาต.องศึกษารายวิชาตLาง ๆ ตามโครงสร.างหลักสูตร โดยมีจํานวนหนLวยกิตรวมท่ีศึกษาตลอดหลักสูตร
ไมLน.อยกวLา ๑๔๗ หนLวยกิต  ประกอบด.วย หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปไมLน.อยกวLา ๓๖ หนLวยกิตหมวดวิชาเฉพาะไมL
น.อยกวLา ๑๐๕ หนLวยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรีไมLน.อยกวLา ๖ หนLวยกิต 

(๒) นักศึกษาต.องได.คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมLต่ํากวLา ๒.๐๐ 
(๓) นักศึกษาต.องเปcนผู.ท่ีมีความประพฤติดี เหมาะสมแกLศักด์ิศรีแหLงปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 

 
๔.  การอุทธรณ-ของนักศึกษา 
       ให.เปcนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยมหิดล และคณะศิลปศาสตร� ท้ังนี้นักศึกษาสามารถมากรอกใบคําร.องได.ท่ี
หนLวยบริการการศึกษาของคณะฯ ผLานการพิจารณาเบ้ืองต.นจากประธานหลักสูตรฯ รองคณบดีท่ีเก่ียวข.อง และคณบดี 
จากนั้นจะมีการตรวจสอบโดยผู.ท่ีเก่ียวข.องหรือคณะกรรมการท่ีคณะฯ แตLงต้ัง และจะแจ.งผลให.นักศึกษาท่ีมาอุทธรณ�
รับทราบตLอไป 
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หมวดท่ี ๖ การพัฒนาคณาจารย- 

๑. การเตรียมการสําหรับอาจารย-ใหมG 
(๑) สนับสนุนให.เข.ารLวมหลักสูตรการอบรมสําหรับอาจารย�ใหมL ซ่ึงอาจจัดข้ึนในระดับมหาวิทยาลัย หรือคณะ 
(๒) ให.อาจารย�ใหมLสังเกตการณ�การสอนของอาจารย�ผู.มีประสบการณ� 
(๓) จัดระบบแนะนําแกLอาจารย�ใหมL 
(๔) จัดเตรียมคูLมืออาจารย�และเอกสารท่ีเก่ียวข.องกับการปฏิบัติงานให.อาจารย�ใหมL 
(๕) จัดปฐมนิเทศอาจารย�ใหมL เรื่อง บทบาท หน.าท่ี ความรับผิดชอบ รายละเอียดหลักสูตร การจัดทําประมวล

รายวิชา (course syllabus) และการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง OBE 
๒. การพัฒนาความรูAและทักษะใหAแกGคณาจารย- 

๒.๑  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 
(๖) การเข.ารLวมสังเกตการณ�และฝ�กปฏิบัติการสอน โดยการประชุมเพ่ือพัฒนาระบบการเรียนการสอนเพ่ือศึกษากล

ยุทธ�การสอน และการวัดและประเมินผล 
(๗) เพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนท่ีเน.นผู.เรียนเปcนสําคัญ และทักษะการวัดและการประเมินผลท่ีเหมาะสม 
(๘) การพัฒนาทักษะการใช.สื่อตLาง ๆ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษา 
(๙) สLงเสริมและสนับสนุนให.อาจารย�วิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนอยLางตLอเนื่อง 
๒.๒  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดAานอ่ืน ๆ  
(๑) การเพ่ิมคุณวุฒิให.ถึงระดับปริญญาเอกตรงตามสาขาวิชา หรือสาขาวิชาท่ีมีความสัมพันธ�กับสาขาวิชาภาษาไทย 

โดยมีการวิจัยวิทยานิพนธ�ด.านภาษาไทย 
(๒) การพัฒนาระบบสนับสนุนให.อาจารย�ประจําทําการวิจัย ให.เข.ารLวมประชุมทางวิชาการ เพ่ือการเพ่ิมพูนความรู.ใน

สาขาวิชาและในการวิจัย 
(๓) คณะมีระบบการพัฒนาและประเมินคณาจารย�ให.เข.าสูLตําแหนLงทางวิชาการตามหลักเกณฑ�และวิธีการของ

กระทรวงศึกษาธิการ 
(๔) การกําหนดภาระหน.าท่ี และการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย�ท้ังการสอน การวิจัย และ    การ

ให.บริการทางวิชาการ โดยจัดระบบการเทียบเคียงทดแทนระหวLางงานด.านตLาง ๆ รวมท้ังมีระบบการพัฒนาจูงใจ
ให.อาจารย�สนใจการให.บริการทางวิชาการตามความถนัด 
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๑๐๐ 
 

หมวดท่ี ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร  

๑. การกํากับมาตรฐาน  
ข. มีการจัดทํามคอ.๓ มคอ.๕ และมคอ.๗ ตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด และนําข.อมูลมาใช.เพ่ือปรับปรุง 
ค. ใช.ตัวบLงชี้/ตัวชี้วัด ข.อ (๒)-(๕) 

๒. บัณฑิต 
ก. เม่ือสําเร็จการศึกษา บัณฑิตจะต.องมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหLงชาติ   
ข. ตัวบLงชี้/ตัววัด ในการประเมินประสิทธิผล-ประสิทธิภาพของบัณฑิต ได.แกL อัตราการได.งาน/ศึกษาตLอของบัณฑิต  

๓. นักศึกษา 
ก. กระบวนการสําคัญท่ีเก่ียวข.องกับนักศึกษา ได.แกL การรับนักศึกษา การเตรียมความพร.อมกLอนเข.าศึกษา  การ

สร.างความผูกพัน  การให.คําปรึกษาวิชาการและแนะแนว 
ข. ตัวบLงชี้/ตัววัด ในการประเมินประสิทธิผล-ประสิทธิภาพของกระบวนการ ได.แกL อัตราการคงอยูLของนักศึกษา

และ อัตราการสําเร็จการศึกษา  
๔. อาจารย- 

ก. กระบวนการสําคัญท่ีเก่ียวข.องกับนักศึกษา ได.แกL การพัฒนาอาจารย�ท้ังในด.านการจัดการเรียนการสอน ด.านการ
วิจัย และด.านวิชาการ-วิชาชีพ การสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย� ความก.าวหน.าในอาชีพ  

ข. ตัวบLงชี้/ตัววัด ในการประเมินประสิทธิผล-ประสิทธิภาพของกระบวนการ ได.แกL ร.อยละของอาจารย�ผู.รับผิดชอบ
หลักสูตรท่ีมีสLวนรLวมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร และร.อยละของ
อาจารย�ท่ีมีผลงานวิชาการตามหลักเกณฑ�ท่ีกําหนด 

๕. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูAเรียน 
ก. กระบวนการสําคัญท่ีเก่ียวข.องกับหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู.เรียน ได.แกL การจัดการเรียนการ

สอนและการวัดผล 
ข. ตัวบLงชี้/ตัววัด ในการประเมินประสิทธิผล-ประสิทธิภาพของกระบวนการ ได.แกL ความพึงพอใจของนักศึกษาตLอ

การจัดการเรียนการสอน 
๖. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูA 

ก. กระบวนการสําคัญท่ีเก่ียวข.องกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู. ได.แกL การเตรียมความพร.อมทางกายภาพและความ
พร.อมของอุปกรณ�เทคโนโลยี และสิ่งอํานวยความสะดวก หรือทรัพยากรท่ีเอ้ือตLอการเรียนรู.  

ข. ตัวบLงชี้/ตัววัด ในการประเมินประสิทธิผล-ประสิทธิภาพของกระบวนการ ได.แกL ความพึงพอใจของนักศึกษาตLอ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู. 
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๑๐๑ 
 

๗. ตัวบGงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ตัวบLงชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ตามแนวทางของคณะกรรมการการอุดมศึกษาจํานวน ๑๒ 

ตัวบLงชี้ 
 

ตัวบGงช้ีผลการดําเนินงาน 
ปTการศึกษา 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
(๑) อาจารย�ผู.รับผิดชอบหลักสูตรอยLางน.อยร.อยละ ๘๐ มีสLวนรLวม

ในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร 

x x x x x 

(๒) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ท่ีสอดคล.อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหLงชาติ  

x x x x x 

(๓) มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.๓ อยLางน.อยกLอน
การเปeดสอนในแตLละภาคการศึกษาให.ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

(๔) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา ตามแบบ 
มคอ.๕ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปeดสอน
ให.ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

(๕) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิน้สุดปXการศึกษา 

 x x x x 

(๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู. ท่ีกําหนดใน มคอ.๓ อยLางน.อยร.อยละ ๒๕ ของ
รายวิชาท่ีเปeดสอนในแตLละปXการศึกษา 

 x x x x 

(๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ�การ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู. จากผลการประเมิน
การดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.๗ ปXท่ีแล.ว   

 x x x x 

(๘) อาจารย�ใหมL (ถ.ามี) ทุกคน ได.รับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําด.านการจัดการเรียนการสอน 

x x x x x 

(๙) อาจารย�ประจําทุกคนได.รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อยLางน.อยปXละหนึ่งครั้ง 

x x x x x 

(๑๐) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ.ามี) ได.รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมLน.อยกวLาร.อยละ 
๕๐ ตLอปX 

x x x X x 

(๑๑) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปXสุดท.าย/บัณฑิตใหมLท่ีมี     x 
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๑๐๒ 
 

ตัวบGงช้ีผลการดําเนินงาน 
ปTการศึกษา 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
ตLอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมLน.อยกวLา ๓.๕ จากคะแนน
เต็ม ๕.๐ 

(๑๒) ระดับความพึงพอใจของผู.ใช.บัณฑิตท่ีมีตLอบัณฑิตใหมL 
เฉลี่ยไมLน.อยกวLา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

    x 

  

ตัวบGงช้ีผลการดําเนินการเพ่ิมเติมตามหมวด ๗ ขAอ ๑ – ๖ 

ตัวบGงช้ีผลการดําเนินงาน 
ปTการศึกษา 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
(๑๓) อัตราการคงอยูLของนักศึกษา ไมLน.อยกวLาร.อยละ ๘๐ x x x x x 
(๑๔) อัตราการสําเร็จการศึกษา ไมLน.อยกวLาร.อยละ ๘๐     x 
(๑๕) อัตราการได.งาน/ศึกษาตLอของบัณฑิต ไมLน.อยกวLาร.อยละ 

๘๐ 
    x 

(๑๖) อาจารย�ประจําหลักสูตรมีผลงานวิชาการตามเกณฑ�ของ 
สกอ. ไมLน.อยกวLาร.อยละ ๘๐ 

 x x x x 

(๑๗) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตLอการจัดการเรียนการ
สอน เฉลี่ยไมLน.อยกวLา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

x x x x x 

(๑๘) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตLอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู.
เฉลี่ยไมLน.อยกวLา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

x x x x x 
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๑๐๓ 
 

หมวดท่ี ๘ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร  

๑.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
๑.๑  การประเมินกลยุทธ-การสอน 

สาขาวิชาภาษาไทยจัดให.มีการประเมินรายวิชา ประเมินการสอนและประเมินผลสัมฤทธิ์ของแตLละรายวิชา โดย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะพิจารณาเปรียบเทียบกับต.นแบบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาภาษาไทย (มคอ.๑) 
รายละเอียดหลักสูตร  และประมวลรายวิชา 

๑.๒  การประเมินทักษะของอาจารย-ในการใชAแผนกลยุทธ-การสอน 
การประเมินทักษะของอาจารย�ในการใช.แผนกลยุทธ�การสอน ประกอบด.วย 
๑) นักศึกษาประเมินอาจารย�ผู.สอนในด.านตLาง ๆ อาทิ ความตรงตLอเวลา การแตLงกาย บุคลิกภาพ การใช.คําพูด การ

เปcนแบบอยLางท่ีดี สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมระหวLางการสอน ความสามารถในการถLายทอดเนื้อหาให.เข.าใจ
และกระตุ.นการเรียนรู. การแจ.งและสรุปวัตถุประสงค�การศึกษาหัวข.อท่ีสอน การจัดการเรียนการสอนให.เกิดการ
เรียนรู.ตรงกับท่ีระบุไว.ในวัตถุประสงค�การศึกษา การเปeดโอกาสให.ผู.เรียนได.ซักถาม แสดงความคิดเห็นระหวLางการ
เรียนการสอน 
๒) เพ่ือนอาจารย�ซ่ึงเข.าฟsง/สังเกตการสอน และประเมินความเหมาะสมของเนื้อหาและสื่อการสอนท่ีอาจารย�ผู.สอน

จัดเตรียม รวมท้ังความสามารถในการกระตุ.นความสนใจของนักศึกษา ทักษะในการสอน การใช.สื่ออุปกรณ� ความ
ตรงตLอเวลา และการเปeดโอกาสให.นักศึกษาได.ซักถาม 
๓) อาจารย�ทําแบบประเมินตนเอง ในด.านความเหมาะสมของเวลาท่ีใช.ในการเตรียมสอน ความพึงพอใจของผู.สอน

ตLอผลการสอน และข.อท่ีควรปรับปรุงแก.ไขหรือพัฒนาตนเองในการสอนครั้งตLอไป 
๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม   

จัดให.มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรซ่ึงประกอบด.วยอาจารย�ผู.รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย�ประจําหลักสูตร
ทําหน.าท่ีประเมินหลักสูตรในภาพรวมตามรอบเวลาท่ีกําหนด 
๓.  การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ในการประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตรนั้น จะดําเนินการเปcนประจําทุกปXการศึกษา โดย
คณะกรรมการประเมินท่ีสาขาวิชาภาษาไทยหรือคณะศิลปศาสตร�แตLงต้ังข้ึน และประเมินผลการดําเนินการตามตัวบLงชี้ท่ี
ระบุไว.ในหมวดท่ี ๗ ข.อ ๗ 
๔.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

เม่ือสิ้นสุดปXการศึกษาและได.ผลการประเมินการดําเนินงานในข.อ ๓ แล.ว คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะนํา
ข.อมูลมาพิจารณาปรับปรุงแก.ไข หากปsญหาท่ีพบสามารถแก.ไขได.โดยการปรับปรุงลําดับการสอน เนื้อหาสาระ วิธีการ
จัดการเรียนการสอน สื่อและอุปกรณ�การสอน การประเมินผล และไมLกระทบตLอคําอธิบายรายวิชาและจํานวนหนLวยกิต 
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อาจารย�ผู.รับผิดชอบสามารถปรึกษาหารือกับอาจารย�ผู.สอนเพ่ือดําเนินการปรับปรุงได. แตLถ.ามีผลกระทบตLอคําอธิบาย
รายวิชาและหนLวยกิตให.ขออนุมัติจากมหาวิทยาลัยกLอนดําเนินการปรับปรุง  

สําหรับการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรให.มีความเหมาะสม ทันสมัย สอดคล.องกับความต.องการของผู.ใช.บัณฑิตและ
สังคมนั้น จะดําเนินการเม่ือใช.หลักสูตรไปแล.ว ๕ ปX 
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ภาคผนวกแสดงในเลGมหลักสูตร (มคอ.๒)  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
ภาคผนวก ๑   แบบรายงานข.อมูลหลักสูตรมหาวิทยาลัยมหิดล  (MU Degree Profile) 
ภาคผนวก ๒   ๒.๑ ผลลัพธ�การเรียนรู.ระดับหลักสูตร และผลลัพธ�การเรียนรู.ยLอย 

(PLOs และ SubPLOs ของหลักสูตร) 
๒.๒ ความสัมพันธ�ระหวLางผลการเรียนรู.ระดับหลักสูตรกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค�
ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล 

ภาคผนวก ๓   ตารางแสดงความสัมพันธ� เปรียบเทียบผลลัพธ�การเรียนรู.ระดับหลักสูตร (PLOs) 
กับมาตรฐานผลการเรียนรู.ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) ของชาติ    

ภาคผนวก ๔   แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ�การเรียนรู.ระดับหลักสูตรสูL
รายวิชา (Curriculum Mapping)  

ภาคผนวก ๕ สาระสําคัญในการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปX
พ.ศ.๒๕๖๑  

ภาคผนวก ๖ รายละเอียดอาจารย�ผู.รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย�ประจําหลักสูตร  
และอาจารย�พิเศษ 

ภาคผนวก ๗ ข.อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วLาด.วยการศึกษาระดับอนุปริญญา 
และปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ และฉบับ พ.ศ.๒๕๖๐ ของมหาวิทยาลัย และประกาศ/
ข.อบังคับเก่ียวกับการศึกษาของสLวนงาน 

ภาคผนวก ๘ คําสั่งคณะกรรมการพัฒนารายวิชาบังคับศิลปศาสตร� หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ 
และคําสั่ง คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตร�  

ภาคผนวก ๙ มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ภาคผนวกอ่ืน - 
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ภาคผนวก ๑ 
แบบรายงานขAอมูลหลักสูตร  (MU Degree Profile) 

หลักสูตรระดับ ปริญญาตรี 

๑. ชื่อหลักสูตร 
            (ภาษาไทย) หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
            (ภาษาอังกฤษ)      Bachelor of Arts in Thai Language 
๒. ชื่อปริญญา  
            (ภาษาไทย)   ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) 
            (ภาษาอังกฤษ)       Bachelor of Arts (Thai) 

   ภาพรวมของหลักสูตร 
ประเภทของหลักสูตร หลักสตูรปริญญาตรีทางวิชาการ 
จํานวนหนLวยกิต  รวมตลอดหลักสูตรไมLต่ํากวLา ๑๔๗ หนLวยกิต 
ระยะเวลาการศึกษา / วงรอบหลักสูตร เปcนหลักสูตรระดับปรญิญาตรี (๔ ปX) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ีสาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
สถานภาพของหลักสูตร 
และกําหนดการเปeดสอน 

เปcนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ จากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖)  
เริ่มใช.ในภาคการศึกษาท่ี ๑ ปXการศึกษา ๒๕๖๑ เปcนต.นไป 

การให.ปริญญา ให.ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

สถาบันผู.ประสาทปริญญา  
(ความรLวมมือกับสถาบันอ่ืน) 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

องค�กรท่ีให.การรับรองมาตรฐาน  
ขAอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
เป�าหมาย / วัตถุประสงค� 
Purpose / Goals / Objectives 

เป�าหมาย 
หลักสูตรมีเป�าหมายท่ีจะผลิตบัณฑิตให.มีความรู.ความสามารถทางภาษาไทยใน
ระดับสูง และมีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค�ตามท่ีมหาวิทยาลัยมหิดลกําหนด 
สามารถปรับตัวให.ทันตLอความเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยีสมัยใหมLได.
เปcนอยLางดี ใช.ความรู.และทักษะด.านการสื่อสารและทักษะทางวัฒนธรรมเช่ือม
ระหวLาง “คน” และระหวLาง “ศาสตร�” เพ่ือแก.ปsญหาและพัฒนาประเทศได. 
วัตถุประสงค� 
๑) มีความรู. ความเข.าใจ และทักษะในวิชาแกนทางภาษาไทย ตามกรอบ

มาตรฐานคุณ วุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย ท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด  

๒) มีความรู.และทักษะในการประกอบอาชีพในกลุLมงานด.านวิชาการ ด.านการ
สื่อสาร และด.านสื่อสารมวลชนและการสร.างสรรค�เน้ือหา รวมถึงอาชีพอ่ืน ๆ
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ท่ีใช.ความรู.ข้ันสูงทางด.านภาษาไทยได.เปcนอยLางดี  
๓) มีวิจารณญาณและความคิดสร.างสรรค� บูรณาการความรู.ทางด.านภาษาไทย

เพ่ือแก.ไขปsญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตท้ังของตนเองและผู.อ่ืนได. 
๔) ทํางานรLวมกับผู. อ่ืนได.ท้ังในฐานะผู.นําและสมาชิกของกลุLม เคารพความ

แตกตLางหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม 
๕) มีทักษะการเรียนรู.และเทLาทันการเปลีย่นแปลงของโลก ใช.เทคโนโลยีเพ่ือการ

สื่อสาร การวิจัย และการเรียนรู.ตลอดชีวิตได.อยLางเหมาะสม 
๖) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ 

ลักษณะเฉพาะของหลักสูตร 
Distinctive Features 

๑) เปcนหลักสูตรภาษาไทยท่ีเน.นเรื่องการพัฒนาทักษะวิชาชีพ โดยมุLงเน.น ๓ 
กลุLมสาขาวิชาชีพ ได.แกL  งานด.านวิชาการ ด.านการสื่อสาร และด.าน
สื่อสารมวลชนและการสร.างสรรค�เน้ือหา 

๒) มีรายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไปและเลือกเสรีในหมวดวิทยาศาสตร�และ
คณิตศาสตร�ซึ่งใช.จุดแข็งของมหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะท่ีเปcนมหาวิทยาลัย
ช้ันนําวิทยาศาสตร�และวิทยาศาสตร�สุขภาพของประเทศ 

๓) มีรายวิชาการฝ�กงานท่ีสLงเสริมให.นักศึกษาได.มีโอกาสไปฝ�กประสบการณ�
วิชาชีพในหนLวยงานท่ีนักศึกษาสนใจ 

๔) มีความรLวมมือกับมหาวิทยาลัยในตLางประเทศภายใต.MOU ในการสLง
นักศึกษาไปแลกเปลี่ยนและโอนย.ายหนLวยกิต  

ระบบการศึกษา จัดการศึกษาแบบช้ันเรียนในระบบหนLวยกิตทวิภาค 
เสAนทางความกAาวหนAาของผูAสําเร็จการศึกษา 
อาชีพสามารถประกอบได. ๑) กลุGมงานวิชาการดAานภาษาและวัฒนธรรมไทย อาทิ นักวิจัย นักวิชาการ 

ผู.สอนภาษาไทยให.ชาวตLางประเทศ 
๒) กลุGมงานดAานการสื่อสาร อาทิ เลขานุการ นักประชาสัมพันธ�และสื่อสาร

การตลาด  
๓) กลุGมงานดAานสื่อสารมวลชนและการสรAางสรรค-เนื้อหา อาทิ นักพูด  

ผู.ประกาศ นักขLาว นักเขียน นักพิสูจน�อักษร บรรณาธิการ ครเีอทีฟ 
การศึกษาตLอ สามารถศึกษาตLอในระดับบัณฑิตศึกษาสาขาตLาง ๆ ได. อาทิ สาขาภาษาไทย 

วรรณคดีไทย ภาษาศาสตร�  คติชนวิทยา วรรณคดีเปรียบเทียบ นิเทศศาสตร�   
ครุศาสตร� หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวข.อง 

ปรัชญาการศึกษาในการบริหารหลักสูตร 
ปรัชญาการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จัดการเรียนการสอนตามแนวคิด 

Constructivism โดยมุLงเน.นผลลัพธ�การเรียนรู.ของผู. เรียน(Outcome-Based 
Education) เพ่ือพัฒนาบัณฑิตให.มีคุณลักษณะสอดคล.องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย และคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค�ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล สื่อสารและแสดงออกทางภาษาได.ดี    มีความรู.ความสามารถ
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และทักษะในการบูรณาการความรู.ทางด.านภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยกับ
ศาสตร�อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข.อง มีทักษะการเรียนรู.และเทLาทันการเปลี่ยนแปลงของโลก 
มีวิจารณญาณและความคิดสร.างสรรค� มีคุณธรรมและจริยธรรม 
 

กลยุทธ� / แนวปฏิบัติ   
ในการจัดการเรียนการสอน   

๑) ใช.การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ� (Interactive lectures) การเรียนรู.แบบ
ห.องเรียนกลับทาง (Flip classroom) การทัศนศึกษา (Fieldwork) และการ
อภิปราย/สัมมนา (Discussion/Seminar) เพ่ือให.ผู.เรียนเกิดความรู.ความ
เข.าใจในเน้ือหา 

๒) ใช.การสาธิต (Demonstration) และการฝ�กปฏิบัติ โดยมีผู.สอนให.คําแนะนํา
ป�อนกลับ (feedback) เพ่ือให.ผู.เรียนได.พัฒนาทักษะท่ีจําเปcน โดยเฉพาะ
ทักษะด.านการสื่อสารในระดับตLาง ๆ ท่ีหลักสูตรกําหนด 

๓) ใช.การเรียนรู.แบบโครงงานเปcนฐาน (project based learning) การเรียนรู.
โดยใช.ปsญหาเปcนฐาน (Problem based learning) และการเรียนรู.โดยใช.
กรณีศึกษา (Case-based learning) เพ่ือให.ผู.เรียนสามารถประยุกต�และ
บูรณาการความรู.ในสถานการณ�ท่ีกําหนดได. 

๔) ใช.การมอบหมายงานกลุLมและการสังเกตพฤติกรรมเพ่ือให.ผู.เรียนได.ฝ�กฝน
ทักษะการทํางานรLวมกับกลุLมท่ีหลากหลาย 

๕) ใช.การมอบหมายงานและการค.นคว.ารายบุคคล และการเรียนรู.แบบ
ห.องเรียนผสมสาน (Blended classroom) เพ่ือให.ผู.เรียนได.พัฒนาความ
รับผิดชอบและทักษะการเรียนรู.ด.วยตนเอง 

กลยุทธ� / แนวปฏิบัติ   
ในการประเมินผลการเรียนรู.ของนักศึกษา   

มีท้ังการประเมินความก.าวหน.า (Formative Evaluation) และการประเมินรวบ
ยอด (Summative Evaluation) โดยใช.วิธีตLาง ๆ เชLน การสอบข.อเขียน สอบ
ปฏิบัติ รายงาน โครงงาน การนําเสนอผลงาน การสังเกตพฤติกรรม และแฟ�ม
สะสมงาน 

สมรรถนะท่ีเสริมสรAางใหAนักศึกษาของหลักสูตร 
Generic Competences ๑) การสื่อสาร: ใช.ภาษาไทยและภาษาตLางประเทศเพ่ือสื่อสารในชีวิตประจําวัน 

แสวงหาความรู.  ตลอดจนถL ายทอดความรู.และความ คิดได. อยL างมี
ประสิทธิภาพ ใช.เทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือท่ีเหมาะสมเพ่ือการ
สื่อสารในชีวิตประจําวันและการปฏิบัติงานได. 

๒) การทํางานรGวมกับผูAอ่ืน: แสดงออกซ่ึงการเข.าใจตนเองและผู.อ่ืน เคารพและ
ยอมรับในความแตกตLางหลากหลายระหวLางบุคคล โดยเฉพาะในด.านสังคม
วัฒนธรรม ทํางานรLวมกับผู. อ่ืนท่ีมีความแตกตLางหลากหลายได.อยLางมี
ประสิทธิภาพ และแสดงภาวะผู.นําได.อยLางเหมาะสม 

๓) ความตระหนักรูAทางสังคมและวัฒนธรรม: แสดงความรู.และเข.าใจเก่ียวกับ
วิถีชีวิต ประวัติศาสตร� สังคม วัฒนธรรม ภูมิปsญญา เช้ือชาติ ศาสนา และ
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๑๐๙ 
 

ความหลากหลายในสังคมไทยและชาติอ่ืนๆ รวมท้ังความสัมพันธ�ท่ีมีตLอกันได. 
ประยุกต�ใช.ความรู.ทางด.านศิลปศาสตร�เพ่ืออธิบายและวิเคราะห�สถานการณ�
และปsญหาของตนเองและสังคมได.อยLางเปcนระบบ 

๔) การคิดเชิงวิเคราะห-และแกAปhญหา: ระบุปsญหา รวบรวมข.อมูล ค.นหา
ข.อเท็จจริง ทําความเข.าใจ และประเมินข.อมูล วิเคราะห� สังเคราะห� และใช.
เหตุผลเพ่ือหาคําตอบหรือแก.ไขปsญหาในสถานการณ�ท่ีกําหนดได. 

๕) การเรียนรูAตลอดชีวิต: ใฝ�รู. มีทักษะในการเรียนรู.และความสามารถในการ
เรียนรู.และเข.าใจเน้ือหาข.ามศาสตร� ระบุความต.องการและกําหนดกลยุทธ�ใน
การพัฒนาตนเองได. 

๖) คุณธรรมและจริยธรรม: แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมด.านคุณธรรมจริยธรรมท่ี
สมาชิกท่ีมีคุณคLาของสังคมพึงมี อาทิ ซ่ือสัตย� รับผิดชอบ ตรงเวลา เคารพ
กฎ กติกา และระเบียบของสังคม แสดงออกซ่ึงจรรยาบรรณวิชาการและ
วิชาชีพ 

Subject-specific Competences 
 

๑) ความรูAทางภาษาไทย มีความรู.ด.านหลักภาษาไทย ภาษาศาสตร�ภาษาไทย 
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร วรรณกรรมไทย คติชนวิทยา สามารถค.นคว.า 
วิเคราะห� สังเคราะห� และอภิปรายประเด็นปsญหาท่ีเก่ียวข.อง ทําวิจัยพ้ืนฐาน 
และประยุกต�ใช.ความรู.เพ่ือประกอบอาชีพและศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึนไปได. 

๒) การสื่อสารภาษาไทยขั้นสูง: สามารถใช.ภาษาและวิธีสื่อสารโดยใช.สื่อตLาง ๆ 
ได.อยLางมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบทของวิชาชีพ และสะท.อนความ
เข.าใจในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมไทยได.เปcนอยLางดี วิเคราะห� วิพากษ� 
ปsญหาด.านการสื่อสารภาษาไทยและแก.ไขได.อยLางเหมาะสม 

๓) ความสามารถในการสรAางสรรค-ผลงานทางภาษา วรรณกรรม และคติชน
วิทยา: บูรณาการความรู.ทางภาษาไทย วรรณกรรม คติชนวิทยา และศาสตร� 
อ่ืน ๆ เพ่ือผลิตงานสร.างสรรค�และงานวิจัยเพ่ือแก.ปsญหาท้ังในระดับบุคคล 
ชุมชน และสังคมได. 

ผลลัพธ-การเรียนรูAของบัณฑิต: เมื่อสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรฯ ผู.เรียนจะสามารถ 
PLOs  PLO1  สื่ อสารภ าษาไทยในงานอาชีพกลุL ม วิชาการ กลุL ม สื่ อส าร  กลุL ม

สื่อสารมวลชนและสร.างสรรค�เน้ือหาได.อยLางมีประสิทธิภาพ 
PLO2  วิเคราะห�และสังเคราะห�ความรู.ภาษาไทย วรรณกรรมไทย และคติชน
วิทยาได. 
PLO3  ผลิตงานสร.างสรรค�และงานวิจัย โดยบูรณาการความรู.ทางภาษาไทย 
วรรณกรรม คติชนวิทยา และศาสตร�อ่ืน ๆ ในสถานการณ�ท่ีกําหนดได. 
PLO4  บูรณาการความรู.ทางด.านภาษาไทยกับความรู.ทางด.านศิลปศาสตร�ในการ
วิเคราะห�และวิพากษ�สถานการณ�และปsญหาของตนเองและสังคมในระดับพ้ืนฐาน
ได.อยLางเปcนระบบ 
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๑๑๐ 
 

PLO5 ใช.ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาและการสื่อสารในชีวิตประจําวันได.อยLางมี
ประสิทธิภาพ 
PLO6 แสดงออกซ่ึงความใฝ�รู.และทักษะในการเรียนรู.เพ่ือพัฒนาตนเองได.อยLาง
เหมาะสม 
PLO7  ทํางานรLวมกับผู.อ่ืนท่ีมีความแตกตLางหลากหลายได.อยLางมีประสิทธิภาพ 
และแสดงออกซ่ึงภาวะผู.นําในสถานการณ�ท่ีกําหนดได.อยLางเหมาะสม 
PLO8 แสดงออกซ่ึงคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ 
 
เฉพาะวิชาโทภาษาตLางประเทศ อาทิ ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ�น ภาษาจีน 
PLO9* ใช.ภ าษาอังกฤษหรือภาษาท่ีสาม เพ่ื อการ ศึกษา การสื่ อสารใน
ชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพได.อยLางมีประสิทธิภาพ 
เฉพาะวิชาโทท่ีไมLใชLภาษาตLางประเทศ อาทิ ประวัติศาสตร� ปรัชญา ศิลปะการ
ละคร จิตวิทยา  
PLO10** ประยุกต�ใช.ความรู.ทางด.านศิลปศาสตร�ในการวิเคราะห�และวิพากษ�
สถานการณ�และปsญหาของตนเองและสังคมท่ียากและซับซ.อนได.อยLางเปcนระบบ 
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๑๑๑ 
 

ภาคผนวก ๒ ผลลัพธ-การเรียนรูAระดับหลักสูตร 
๒.๑ ผลลัพธ-การเรียนรูAระดับหลักสูตร และผลลัพธ-การเรียนรูAยGอย (PLOs และ SubPLOs ของหลักสูตร) 

PLOs SubPLOs 

PLO1  สื่อสารภาษาไทยในงานอาชีพกลุLมวิชาการ 
กลุLมสื่อสาร กลุLมสื่อสารมวลชนและสร.างสรรค�
เนื้อหาได.อยLางมีประสิทธิภาพ 
 

๑.๑ แสดงความสามารถในการใช.ภาษาและวิธีสื่อสารโดยใช.สื่อตLาง 
ๆ ได.อยLางมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบทของวิชาชีพ และ
สะท.อนความเข.าใจในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมไทย 
๑.๒ วิเคราะห� วิพากษ� ปsญหาด.านการสื่อสารภาษาไทยและแก.ไข
ได.อยLางเหมาะสม 
๑.๓ แสดงออกซ่ึงจรรยาบรรณวิชาชีพและความรับผิดชอบตLอสังคม
ในกระบวนการสื่อสาร 
๑.๔ ใช. เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคพ้ืนฐานทางสถิติ ท่ี
เหมาะสมเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันและการปฏิบัติงานท่ี
เก่ียวข.องกับการสื่อสารได. 

PLO2  วิเคราะห�และสังเคราะห�ความรู.
ภาษาไทย วรรณกรรมไทย และคติชนวิทยาได. 

๒.๑ อธิบายถLายทอดความรู.หรือสาระสําคัญเก่ียวกับภาษาไทย 
วรรณกรรมไทย และคติชนวิทยาได.อยLางถูกต.องตามหลัก
วิชาการ และทันสมัย 
๒.๒ วิเคราะห� สังเคราะห� และตีความ ข.อมูลภาษาไทย 
วรรณกรรมไทย และคติชนวิทยาท่ีได.รวบรวมหรือศึกษาค.นคว.า
มา ตามหลักวิชา 
๒.๓ อภิปรายประเด็นปsญหาและปรากฏการณ�ตLาง ๆ ในสังคมท่ี
เก่ียวข.องกับภาษาไทย วรรณกรรมไทย และคติชนวิทยาได. 

PLO3  ผลิตงานสร.างสรรค�และงานวิจัย 

โดยบูรณาการความรู.ทางภาษาไทย 

วรรณกรรม คติชนวิทยา และศาสตร�อ่ืน ๆ 

ในสถานการณ�ท่ีกําหนดได. 

๓.๑ สร.างสรรค�ผลงานทางภาษา วรรณกรรม และคติชนวิทยา
ในรูปแบบท่ีหลากหลาย เพ่ือสื่อสารประเด็นท่ีกําหนดโดยใช.หลัก
วิชาการท่ีเหมาะสม 
๓.๒ ทําวิจัยเบ้ืองต.นทางภาษาไทย วรรณกรรมไทย และคติชน

วิทยาได. 

๓.๓ สร.างผลงานและงานวิจัยด.วยความคิดสร.างสรรค�ของตนเอง 

โดยเคารพในทรัพย�สินทางปsญญาและแสดงออกซ่ึงจรรยาบรรณ

ทางวิชาการ 
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PLOs SubPLOs 

PLO4  บูรณาการความรู.ทางด.านภาษาไทยกับ
ความรู.ทางด.านศิลปศาสตร�ในการวิเคราะห�และ
วิพากษ�สถานการณ�และปsญหาของตนเองและ
สังคมในระดับพ้ืนฐานได.อยLางเปcนระบบ 
 

๔.๑ อธิบายความรู.เก่ียวกับวิถีชีวิต ประวัติศาสตร� สังคม วัฒนธรรม 
ภูมิปsญญา เชื้อชาติ ศาสนา และความหลากหลายในสังคมไทยและ
ชาติอ่ืน ๆ รวมท้ังความสัมพันธ�ท่ีมีตLอกันได. 
๔.๒ ประยุกต�ใช.ความรู.ทางด.านศิลปศาสตร�ในการวิเคราะห� และ

อภิปรายปรากฏการณ�ตLาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมได.อยLางเปcนระบบ

ตามหลักวิชา 

PLO5 ใช.ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาและการ
สื่อสารในชีวิตประจําวันได.อยLางมีประสิทธิภาพ 
 

๕ .๑ ใช.ภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อสารในชีวิตประจําวันได.อยLางมี
ประสิทธิภาพ 
๕.๒ ใช.ภาษาอังกฤษเพ่ือแสวงหาความรู. ตลอดจนถLายทอดความรู.
และความคิดได.อยLางมีประสิทธิภาพ 

PLO6 แสดงออกซ่ึงความใฝ�รู.และทักษะในการ
เรียนรู.เพ่ือพัฒนาตนเองได.อยLางเหมาะสม 

๖.๑ แสดงออกซ่ึงความใฝ�รู. ทักษะในการเรียนรู. และความสามารถ
ในการเรียนรู.และเข.าใจเนื้อหาข.ามศาสตร� 
๖.๒ ติดตามและรับรู.ถึงพัฒนาการ และความเปcนไปทางสังคม 
เศรษฐกิจ ศิลปะและวัฒนธรรมอยูLเสมอ 
๖.๓ พัฒนาขีดความสามารถของตน ได.ด.วยการศึกษาด.วยตนเอง 

PLO7  ทํางานรLวมกับผู. อ่ืน ท่ี มีความแตกตLาง
หลากหลายได.อยLางมีประสิทธิภาพ และแสดงออก
ซ่ึงภาวะผู.นํ าในสถานการณ� ท่ี กําหนดได.อยLาง
เหมาะสม  

๗.๑ แสดงออกซ่ึงบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม แสดงความเข.าใจตนเอง
และผู.อ่ืน  
๗.๒ เคารพและทํางานรLวมกับผู.อ่ืนท่ีแตกตLางหลากหลายได.อยLางมี
ประสิทธิภาพ 
๗.๓ แสดงทักษะในการจัดการและภาวะผู.นําได.อยLางเหมาะสม 

PLO8 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทาง
วิชาการ 

๘.๑ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ได.แกLกฎหมาย กฏระเบียบตLาง ๆ ของ
องค�กร และสังคม 
๘.๒ แสดงให.เห็นถึงความมีวินัยในตนเอง ได.แกLความตรงตLอเวลา 
ความรับผิดชอบ และการรักษาระเบียบวินัยของตนเองในการปฏิบัติ
หน.าท่ีให.สําเร็จลุลLวง 

PLO9* ใช.ภาษาอังกฤษหรือภาษาท่ีสามเพ่ือการ
สื่อสาร  การศึกษา และการประกอบอาชีพอยLางมี
ประสิทธิภาพ 

๙.๑ ฟs งและสนทนาโต.ตอบภาษาตLางประเทศในบริบทของ
ชีวิตประจําวัน การศึกษา และประกอบอาชีพได.อยLางถูกต.อง 
เหมาะสมกับสถานการณ� 
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๑๑๓ 
 

PLOs SubPLOs 

๙ .๒  ต อ บ คํ าถ าม แ ล ะ อ ธิ บ า ย ค ว าม ห ม าย ข อ ง เอ ก ส า ร
ภาษาตLางประเทศท่ีอLานได.อยLางถูกต.อง 
๙.๓ เขียนข.อความ ประโยค และความเรียงภาษาตLางประเทศใน
บริบทชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ การศึกษาได.ถูกต.อง
ตามหลักภาษา 
๙.๔ แปลข.อความประโยค และความเรียง จากภาษาไทยเปcน
ภาษาตLางประเทศ และจากภาษาตLางประเทศเปcนภาษาไทยใน
บริบทชีวิตประจําวันและการศึกษาได.ถูกต.องตามหลักการแปล 

PLO10** ประยุกต�ใช.ความรู.ทางด.านศิลปศาสตร�
ในการวิเคราะห�และวิพากษ�สถานการณ�และ
ปsญหาของตนเองและสังคมท่ียากและซับซ.อนได. 
อยLางเปcนระบบ 

๑๐.๑ อธิบายความสัมพันธ�ระหวLางสถานการณ�ทางสังคมกับปsจจัย
แวดล.อมท่ีสLงผลกระทบตLอตนเองและสังคมได. 
๑๐.๒ วิเคราะห�ปsญหาของตนเองและสังคมท่ีซับซ.อนโดยใช.ความรู.
ด.านศิลปศาสตร�ได.อยLางชัดเจนเปcนระบบ 
๑๐.๓  วิพากษ�สถานการณ�ท่ีสLงผลกระทบตLอตนเองและสังคมได.
อยLางเปcนระบบและครอบคลุมความรู.ด.านศิลปศาสตร� 

 
   *  ผลลัพธ�การเรียนรู.เฉพาะนักศึกษาท่ีเลือกเรียนวิชาโทภาษาอังกฤษ ภาษาญีปุ่�น หรือ ภาษาจีน 
       **  ผลลัพธ�การเรียนรู.เฉพาะนักศึกษาท่ีเลือกเรียนวิชาโท ประวัติศาสตร�  ปรัชญา  ศิลปะการละคร หรือ จิตวิทยา 
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๑๑๔ 
 

๒.๒ ความสัมพันธ-ระหวGางผลลัพธ-การเรียนรูAระดับหลักสูตรกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค- 
ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล 

Program Learning Outcomes 
4 Graduate Attributes 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PL09 PLO10 

T-Shaped Breath & Depth รู.แจ.ง รู.จริง ท้ังด.าน
กว.างและด.านลึก 

X X X X  X   
X X 

Globally Talented มีทักษะ ประสบการณ� สามารถ
แขLงขันได.ในระดับโลก 

   X X  X  
X  

Socially Contributing - มีจิตสาธารณะ สามารถทํา
ประโยชน�ให.สังคม 

   X    X 
  

Entrepreneurially Minded กล.าคิด กล.าทํา กล.า
ตัดสินใจ สร.างสรรค�สิ่งใหมLในทางท่ีถูกต.อง 

  X   X X X 
 X 
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๑๑๕ 
 

ภาคผนวก ๓  
ตารางแสดงความสัมพันธ- เปรียบเทียบระหวGางผลลัพธ-การเรียนรูAระดับหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรูA

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.) 

มคอ. ๑ PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10

ดAานท่ี ๑  ดAานคุณธรรมจริยธรรม           
๑.๑ มีทัศนคติท่ีดีตLอการงานและมีความรับผิดชอบตLอหน.าท่ี        X   
๑.๒ ซ่ือสัตย�สุจริตและมีว̈ินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบและ
ข.อบังคับขององค�กรและ สังคม 

       X 
  

๑.๓ มีจิตสํานึกและพฤติกรรมท่ีคํานึงถึงประโยชน�สLวนรวมและสังคมท่ี
มีคุณธรรมมากกวLา ประโยชน�สLวนตน 

X        
  

X 
๑.๔ ภูมิใจในภาษาไทย ความเปcนไทย และมีเจตคติท่ีดีตLอวัฒนธรรม
ไทย 

X X       
  

ดAานท่ี ๒ ดAานความรูA           
๒.๑ มีความรอบรู.ในภาษาและวัฒนธรรมไทย X X X        
๒.๒ มีความรู. ท่ี เกิดจากการบูรณาการความรู.ในศาสตร�ตLาง ๆ ท่ี
เก่ียวข.อง 

 
  

 
X 

    
  

X 
๒.๓ มีความรู.และความสามารถพัฒนาความรู.ด.านภาษาและวัฒนธรรม
ไทยให.เพ่ิมพูนยิ่งข้ึน 

X X    X   
  

ดAานท่ี ๓  ดAานทักษะทางปhญญา           
๓.๑ สามารถคิดวิเคราะห�และประเมินคLา X X X X     X X 
๓.๒ สามารถประยุกต�ใช.ความรู.ให.เปcนหลักในการดําเนินชีวิตและการ
ประกอบอาชีพได.อยLางมี ประสิทธิผล 

X X X X     
 
X 

 
X 

ดAานท่ี ๔ ดAานทักษะความสัมพันธ-ระหวGางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

        
  

๔.๑ มีมนุษยสัมพันธ�ดีสามารถทํางานรLวมกับผู.อ่ืนและปรับตัวเข.ากับ
วัฒนธรรมขององค�กรได. เปcนอยLางดี 

X      X  
  

ดAานท่ี  ๕ ดAานทักษะการวิเคราะห-เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชA
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

        
  

๕.๑ สามารถใช.ภาษาไทย ในการฟsง การพูดการอLาน การเขียน และ
การสรุปประเด็นได.อยLาง มีประสทิธิภาพ 

X        
  

๕.๒ สามารถสื่อสารข.ามวัฒนธรรมได.อยLางเหมาะสมตามสถานการณ� 
 
X 

  
 
X 

 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 

๕.๓ สามารถใช.เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตLอสื่อสารอยLาง
สร.างสรรค� 

X     X   
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๑๑๖ 
 

มคอ. ๑ PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10

๕.๔ สามารถใช.เทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร�และสถิติในการศึกษา
ค.นคว.าวิจัยท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 

X  X      
  

X 
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๑๑๗ 
 

ภาคผนวก ๔ 
แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ-การเรียนรูAระดับหลักสูตรสูGรายวิชา (Curriculum Mapping) 

รหัสวิชา   ชื่อวิชา * จํานวน 
หนGวยกิต 

Program-Level Learning Outcomes (PLOs) 
 PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO9 PLO10 

(รายวิชาชั้นปTที ่๑)            
มมศท ๑๐๑ การศึกษาท่ัวไปเพื่อการพฒันา
มนุษย� ๒(๑-๒-๓) I   I  I I I 

  

มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย� ๓(๒-๒-๕)    I  I  I   
มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนา
มนุษย� ๒(๑-๒-๓)    I  I  I 

  

ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช.ภาษาไทยเพื่อการ
ส่ือสาร ๓(๓-๐-๖) I I I I  I I  

  

ศศภอ ๑๑๖ โครงสร.างภาษาอังกฤษ ๓(๓-๐-๖)     I    I  

ศศภท ๒๑๖ การส่ือสารด.วยวาจาเปcน
ภาษาอังกฤษ ๓(๓-๐-๖)     I    

 
I 

 

ศึกษาท่ัวไป กลุLมวิทยาศาสตร� คณิตศาสตร� (๑) ๓(x-x-x)      I  I   
ศึกษาท่ัวไป กลุLมวิทยาศาสตร� คณิตศาสตร� (๒) ๓(x-x-x)      I  I   
ศึกษาท่ัวไป กลุLมสังคมศาสตร� มนุษยศาสตร� 
(๑) 

๓(x-x-x) 
   I  I  I 

  

ศึกษาท่ัวไป กลุLมสุขภาพและนันทนาการ ๒(x-x-x)       I    
ศศบศ ๑๑๒ ทักษะการรู.สารสนเทศ ๓(๓-๐-๖) I     I I I   

ศศบศ ๑๑๓ อารยธรรมตะวันตก ๓(๓-๐-๖)    R  I I    
ศศภท ๑๐๑ การใช.ภาษากับการคิด ๓(๓-๐-๖) I I I   I     
(รายวิชาชั้นปTที่ ๒)            
ศศภท ๒๑๔ ปรัชญาเบือ้งต.น ๓(๓-๐-๖) I   R  R     
ศศภท ๒๑๕ อารยธรรมตะวันออก ๓(๓-๐-๖)    R  R R    
ศศภท ๒๑๖ อารยธรรมไทย ๓(๓-๐-๖) I I I R  R     

ศศภท ๒๐๑ หลักและศิลปะการฟsงและการพูด ๓(๓-๐-๖) R I I R  R R I   
ศศภท ๒๐๒ หลักและศิลปะการอLานและการ
เขียน 

๓(๓-๐-๖) 
R I I   R  R 

  

ศศภท ๒๐๓ ลักษณะภาษาไทย ๓(๓-๐-๖) R I R R       
ศศภท ๒๐๕ คติชนวิทยาขั้นแนะนํา ๓(๓-๐-๖) R I R R  R     
ศศภท ๒๐๔ หลักการศึกษาวรรณกรรมไทย ๓(๓-๐-๖) R I R R       
ศศภท ๒๐๖ หลักการศึกษาภาษาและ
ภาษาศาสตร� 

๓(๓-๐-๖) 
R R R R     

  

ศศภท ๒๐๗ การใช.ภาษาไทยในงาน
ส่ือสารมวลชน 

๓(๓-๐-๖) 
R R P P   R R 

  

ศศภท ๒๐๘ ววิัฒนาการวรรณคดีไทย ๓(๓-๐-๖) R R P P       
วิชาโท* ๖     R      
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๑๑๘ 
 

รหัสวิชา   ชื่อวิชา * จํานวน 
หนGวยกิต 

Program-Level Learning Outcomes (PLOs) 
 PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO9 PLO10 

วิชาโท** ๖   P    R    
ศึกษาท่ัวไปกลุLมสังคมศาสตร� มนุษยศาสตร� (๒) ๓(๓-๐-๖) R       R   
(รายวิชาชั้นปTที่ ๓)            
ศศบศ ๓๑๗ มนุษย�กบัศิลปะ ๓    P  R     
ศศภท ๓๐๑ วรรณกรรมไทยรLวมสมัย ๓(๓-๐-๖) P R P P       
ศศภท ๓๐๒ ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารเชิงธุรกิจ ๓(๓-๐-๖) P P P P  P P    
ศศภท ๓๐๓ การเขียนเชิงวิชาการ ๓(๓-๐-๖) P P P P  P     

ศศภท ๓๐๔ วรรณกรรมวจิารณ� ๓(๓-๐-๖) P P P P  P P    
ศศบศ ๓๑๘ สถานการณ�โลกรLวมสมัย: 
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ๓(๓-๐-๖)    P  

 
P P  

  

วิชาบังคับเลือก ๑๒           
วิชาโท* ๖     R   P R  
วิชาโท** ๖    M  M P P  P 
ศึกษาท่ัวไป กลุLมภาษา (๑) ๓(๓-๐-๖)     P   P R  

ศึกษาท่ัวไป กลุLมภาษา (๒) ๓(๓-๐-๖)     P   P P  
(รายวิชาชั้นปTที่ ๔)            
ศศภท ๔๐๑ สัมมนาภาษาและวรรณกรรมไทย ๓(๓-๐-๖) M M M   M M M   
ศศภท ๔๐๒ บูรณาการภาษาและวรรณกรรม
ไทยเพื่อการพัฒนา 

๓(๒-๒-๕) 
M M M M  M M M 

  

วิชาบังคับเลือก ๙           
วิชาโท* ๖     M   M M  
วิชาโท** ๖    M  M M M  M 
วิชาเลือกเสรี*** ๖           

 
I  =   PLO is Introduced and Assessed         R  =  PLO is Reinforced and Assessed       
P  =  PLO is Practiced and Assessed            M  = Level of Mastery is Assessed  
*วิชาโทภาษาตLางประเทศ ได.แกL ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ�น และภาษาจีน มุLงพัฒนา PLO9 (ตLอเน่ืองจาก PLO5) จนถึงระดับ M 

(PLO9 ใช.ภาษาอังกฤษหรือภาษาท่ีสามเพ่ือการประกอบอาชีพได.อยLางมีประสิทธิภาพ) 
**วิชาโทท่ีไมLใชLภาษาตLางประเทศ  ได.แกL  ประวัติศาสตร� ปรัชญา การละคร และจิตวิทยา มุLงพัฒนา PLO10 (ตLอเน่ืองจาก PLO4)  
    ในระดับ M (PLO10 ประยุกต�ใช.ความรู.ทางด.านศิลปศาสตร�เพ่ืออธิบายและวิเคราะห�สถานการณ�
    และปsญหาของตนเองและสังคมท่ียากและซับซ.อนได.อยLางเปcนระบบ) 
***วิชาเลือกเสรี   นักศึกษาเลือกเรียนได.ตามความสนใจ อาจมุLงพัฒนา PLO1-8 ได.ในทุกระดับ 
 
 

 

 
 
 



 
 

ระดับปริญญา   � ตรี � ป.บัณฑิต � โท � ป.บัณฑิตช้ันสงู � เอก          คณะ ศิลปศาสตร� 
มคอ.๒   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. ๒๕๖๑                                        ภาควิชา - 

 

๑๑๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๕  
สาระสําคัญในการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปT พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 



 
 

ระดับปริญญา   � ตรี � ป.บัณฑิต � โท � ป.บัณฑิตช้ันสงู � เอก          คณะ ศิลปศาสตร� 
มคอ.๒   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. ๒๕๖๑                                        ภาควิชา - 

 

๑๒๐ 
 

 
การปรับปรุงแกAไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปT พ.ศ. ๒๕๕๖ 
คณะศิลปศาสตร-  มหาวิทยาลัยมหิดล 
----------------------------------------------  

 
๑. หลักสูตรฉบับดังกลGาวนี้  ไดAรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

เม่ือวันท่ี.........................................………………………………………………………………..............  
๒. สภามหาวิทยาลัย / สถาบัน ไดAอนุมัติการปรับปรุงแกAไขครั้งนี้แลAว  ในคราวประชุมครั้งท่ี…….เม่ือวันท่ี 

.................................. 
๓. หลักสูตรปรับปรุงแกAไขนี้   เริ่มใช.กับนักศึกษารุLนปXการศึกษา ๒๕๖๑ ต้ังแตLภาคเรียนท่ี ๑ ปXการศึกษา ๒๕๖๑    

เปcนต.นไป    
๔. เหตุผลในการปรับปรุงแกAไข  ๑) ครบกําหนด ๕ ปXตามรอบเวลาการปรับปรุงแก.ไข 

๒) เพ่ือให.หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล.องกับความเปลี่ยนแปลง 
ท้ังในด.านเศรษฐกิจและสังคม 
๓) เพ่ือปรับปรุงรายวิชาให.สอดคล.องกับผลการเรียนรู.ของหลักสูตร  

๕.    สาระสําคัญในการปรับปรุงแกAไข   
๕.๑ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ปรับหนLวยกิตรายวิชากลุLมภาษา จากเดิมอยLางน.อย ๖ หนLวยกิต เปcนอยLางน.อย ๑๕

หนLวยกิต เพ่ือเพ่ิมพูนความรู.และทักษะภาษาตLางประเทศให.แกLนักศึกษา เปลี่ยนรายวิชาภาษาอังกฤษใน
กลุLมวิชาแกน จํานวน ๒ วิชา และปรับวิธีการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช.
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร จากเดิมเรียนตLอเนื่อง ๒ ภาคการศึกษา ให.เปcน ๑ ภาคการศึกษา 

๕.๒  หมวดวิชาเฉพาะ  
- ปรับปรุงรายวิชาบังคับเฉพาะคณะศิลปศาสตร� และรายวิชาบังคับเอก โดยตัดและเพ่ิมรายวิชา และปรับ

ลําดับรายวิชา รายละเอียดการปรับปรุงแก.ไข แสดงในตารางตLอไปนี้ 
 



 
 

ระดับปริญญา   � ตรี � ป.บัณฑิต � โท � ป.บัณฑิตช้ันสงู � เอก          คณะ ศิลปศาสตร� 
มคอ.๒   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. ๒๕๖๑                                        ภาควิชา - 

 

๑๒๑ 
 

ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตร 
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ การเปลี่ยนแปลง

ของรายวิชา 

รายวิชา หนGวยกิต รายวิชา หนGวยกิต  
หมวดศึกษาท่ัวไป 
วิชาแกน  
กลุGมวิชามนุษยศาสตร-  สังคมศาสตร- 
มมศท ๑๐๑ การศึกษาท่ัวไปเพ่ือการ
พัฒนามนุษย�  
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพ่ือการ
พัฒนามนุษย�        
มมศท ๑๐๓ ศิลปะวิทยาการเพ่ือการ
พัฒนามนุษย�  
กลุGมวิชาภาษา 
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช.ภาษาไทย
เพ่ือการสื่อสาร 
ศศภท ๑๐๓ ภาษาอังกฤษระดับ ๑   
ศศภท ๑๐๔ ภาษาอังกฤษระดับ ๒   

หรือ 
ศศภท ๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๓   
ศศภท ๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๔      
กลุGมวิชาสังคมศาสตร- มนุษยศาสตร- 
กลุGมวิชาวิทยาศาสตร- คณิตศาสตร- 
กลุGมวิชาสุขภาพและนันทนาการ 

 
 
 
๒(๑-๒-๓) 
 
๓(๒-๒-๕) 
 
๒(๑-๒-๓) 
 
 
๓(๒-๒-๕) 
 
๓(๒-๒-๕) 
๓(๒-๒-๕) 
 
๓(๒-๒-๕) 
๓(๒-๒-๕) 
๖ นก. 
๖ นก. 
๒ นก. 

 
วิชาแกน  
กลุGมวิชามนุษยศาสตร-  สังคมศาสตร- 
มมศท ๑๐๑ การศึกษาท่ัวไปเพ่ือการพัฒนา
มนุษย�  
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพ่ือการพัฒนามนุษย�       
 
มมศท ๑๐๓ ศิลปะวิทยาการเพ่ือการพัฒนา
มนุษย�  
กลุGมวิชาภาษา 
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช.ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 
ศศภอ ๑๑๖ โครงสร.างภาษาอังกฤษ 
ศศภอ ๒๑๖ การสื่อสารด.วยวาจาเปcน
ภาษาอังกฤษ 
 
 
กลุGมวิชาสังคมศาสตร- มนุษยศาสตร- 
กลุGมวิชาวิทยาศาสตร- คณิตศาสตร- 
กลุGมวิชาสุขภาพและนันทนาการ 
เพ่ิม กลุGมวิชาภาษา                                 

 
 
 
๒(๑-๒-๓) 
 
๓(๒-๒-๕) 
 
๒(๑-๒-๓) 
 
 
๓(๒-๒-๕) 
 
๓(๓-๐-๖) 
๓(๒-๒-๕) 
 
 
 
๖ นก. 
๖ นก. 
๒ นก. 
๖ นก. 

 
 
 
คงเดิม 
 
คงเดิม 
 
คงเดิม 
 
 
เปลี่ยนเปcน 
เรียน 1 ภาค 
เปลี่ยนรายวิชา 
เปลี่ยนรายวิชา 
 
 
 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
เพ่ิมหนLวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุGมวิชาบังคับเฉพาะคณะศิลปศาสตร- 
ศศบศ ๑๐๐ มนุษย�กับอารยธรรม 
ศศบศ ๑๐๗ ประวัติศาสตร�โลก 
ศศบศ ๑๐๖ การศึกษาสังคมโลก:สังคม 
การเมือง เศรษฐกิจ และสื่อตLาง ๆ 
ศศบศ ๑๐๔ ประวัติศาสตร�ไทย 
ศศบศ ๑๐๘ มนุษย�กับศิลปะ 
ศศบศ ๑๐๙ ปริทรรศน�ภาษา 
ศศบศ ๑๑๐ ปริทรรศน�วรรณคด ี

 
 
๓(๓-๐-๖) 
๓(๓-๐-๖) 
๓(๓-๐-๖) 
 
๓(๓-๐-๖) 
๓(๓-๐-๖) 
๓(๓-๐-๖) 
๓(๓-๐-๖) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุGมวิชาบังคับเฉพาะคณะศิลปศาสตร- 
 
 
ศศบศ ๓๑๘ สถานการณ�โลกรLวมสมัย: 
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ศศบศ ๒๑๖ อารยธรรมไทย 
ศศบศ ๓๑๗ มนุษย�กับศิลปะ 
 
 

 
 
 
 
๓(๓-๐-๖) 
 
๓(๓-๐-๖) 
๓(๓-๐-๖) 
 
 

 
 
ยกเลิกรายวิชา 
ยกเลิกรายวิชา 
ปรับรายวิชา 
 
ปรับรายวิชา 
คงเดิม 
ยกเลิกรายวิชา 
ยกเลิกรายวิชา 



 
 

ระดับปริญญา   � ตรี � ป.บัณฑิต � โท � ป.บัณฑิตช้ันสงู � เอก          คณะ ศิลปศาสตร� 
มคอ.๒   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. ๒๕๖๑                                        ภาควิชา - 

 

๑๒๒ 
 

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ การเปลี่ยนแปลง
ของรายวิชา 

รายวิชา หนGวยกิต รายวิชา หนGวยกิต  
ศศบศ ๑๑๑ ปรัชญาและมนุษย� ๓(๓-๐-๖) ศศบศ ๒๑๔ ปรัชญาเบ้ืองต.น 

ศศบศ ๑๑๒ ทักษะการรู.สารสนเทศ 
ศศบศ ๑๑๓ อารยธรรมตะวันตก 
ศศบศ ๒๑๕ อารยธรรมตะวันออก 

๓(๓-๐-๖) 
๓(๓-๐-๖) 
๓(๓-๐-๖) 
๓(๓-๐-๖) 

ปรับรายวิชา 
เพ่ิมรายวิชา 
เพ่ิมรายวิชา 
เพ่ิมรายวิชา 

รายวิชาบังคับ (เอก)  รายวิชาบังคับ (เอก)   

ศศภท ๒๒๑ ภาษากับความคิด ๒(๑-๒-๓) ศศภท ๑๐๑ การใช.ภาษากับการคิด ๓(๓-๐-๖) เพ่ิมหนLวยกิต 
ปรับช่ือวิชา 
ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 

ศศภท ๒๒๒ หลักและศิลปะการฟsง
และการอLาน 

๒(๑-๒-๓) 
 

ศศภท ๒๐๑ หลักและศิลปะการฟsงและการพูด ๓(๓-๐-๖)  เพ่ิมหนLวยกิต 
รวมรายวิชา 
เน.นบูรณาการ 
ทักษะมากข้ึน 

ศศภท ๒๒๓ หลักและศิลปะการเขียน ๒(๑-๒-๓) ศศภท ๒๐๒ หลักและศิลปะการอLานและเขียน ๓(๓-๐-๖) 
ศศภท ๒๒๔ หลักและศิลปะการพูด ๒(๑-๒-๓)   
ศศภท ๒๒๕ ลักษณะภาษาไทย 
 

๓(๓-๐-๖) 
 

ศศภท ๒๐๓ ลักษณะภาษาไทย 
 

๓(๓-๐-๖) 
 

ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 
เพ่ิมเน้ือหาภาษา 
บาลี สันสกฤต 
เขมรในภาษาไทย 

ศศภท ๒๒๙ หลักการศึกษา
วรรณกรรมไทย 

๓(๓-๐-๖) 
 

ศศภท ๒๐๔ หลักการศึกษาวรรณกรรมไทย ๓(๓-๐-๖) 
 

ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 

ศศภท ๒๒๖ คติชนวิทยา ๓(๓-๐-๖) ศศภท ๒๐๕ คติชนวิทยาข้ันแนะนํา ๓(๓-๐-๖) ปรับช่ือวิชา และ
ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 

ศศภท ๒๒๘ หลักการศึกษาภาษาและ
ภาษาศาสตร� 

๓(๓-๐-๖) ศศภท ๒๐๖ หลักการศึกษาภาษาและ
ภาษาศาสตร� 

๓(๓-๐-๖) 
 

ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 

ศศภท ๒๒๗ ภาษาไทยในงาน
สื่อสารมวลชน 

๓(๒-๒-๕) 
 

ศศภท ๒๐๗ ภาษาไทยในงานสื่อสารมวลชน ๓(๓-๐-๖) 
 

ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 

ศศภท ๓๒๑ วิวัฒนาการวรรณคดไีทย ๓(๓-๐-๖) ศศภท ๒๐๘ วิวัฒนาการวรรณคดไีทย ๓(๓-๐-๖) ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 

ศศภท ๓๒๓ วรรณกรรมไทยรLวมสมัย  ศศภท ๓๐๑ วรรณกรรมไทยรLวมสมัย ๓(๓-๐-๖) ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 

  ศศภท ๓๐๒ ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารเชิงธุรกิจ ๓(๓-๐-๖) ย.ายมาจากหมวด



 
 

ระดับปริญญา   � ตรี � ป.บัณฑิต � โท � ป.บัณฑิตช้ันสงู � เอก          คณะ ศิลปศาสตร� 
มคอ.๒   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. ๒๕๖๑                                        ภาควิชา - 

 

๑๒๓ 
 

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ การเปลี่ยนแปลง
ของรายวิชา 

รายวิชา หนGวยกิต รายวิชา หนGวยกิต  
วิชาบังคับเลือก 

ศศภท ๓๒๒ การอLานและเขียนเชิง
วิชาการ 

๓(๓-๐-๖) ศศภท ๓๐๓ การเขียนเชิงวิชาการ ๓(๓-๐-๖) ปรับช่ือวิชา และ
ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 

ศศภท ๓๒๔ วรรณกรรมวิจารณ� ๓(๓-๐-๖) ศศภท ๓๐๔ วรรณกรรมวิจารณ� ๓(๓-๐-๖) ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 

ศศภท ๔๙๔ สัมมนาภาษาและ
วรรณกรรมไทย 

๓(๒-๒-๕) 
 

ศศภท ๔๐๑ สัมมนาภาษาและวรรณกรรม
ไทย 

๓(๓-๐-๖) 
 

ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 

ศศภท ๔๙๓ บูรณาการภาษาและ
วรรณกรรมไทยเพ่ือการพัฒนา 

๓(๒-๒-๕) 
 

ศศภท ๔๐๒ บูรณาการภาษาและวรรณกรรม
ไทยเพ่ือการพัฒนา 

๓(๒-๒-๕) ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 

รายวิชาบังคับเลือก(เอก)  รายวิชาบังคับเลือก(เอก)   
ศศภท ๒๓๔ การเขียนขLาวและคอลมัน�
ในสื่อสิ่งพิมพ� 

๓(๒-๒-๕) 
 

ศศภท ๓๖๑ การเขียนขLาว 
 

๓(๓-๐-๖) 
 

ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 

  ศศภท ๓๖๒ การเขียนสําหรับสื่อสิ่งพิมพ� ๓(๓-๐-๖) เพ่ิมรายวิชา 
ศศภท ๓๔๒ การอLานและเขียนสารคด ี ๓(๒-๒-๕) ศศภท ๓๖๓ การเขียนสารคด ี ๓(๓-๐-๖) ปรับช่ือวิชา และ

ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 

ศศภท ๓๓๘ การเขียนบท ๓(๓-๐-๖) 
 

ศศภท ๓๖๔ การเขียนบท ๓(๓-๐-๖) 
 

ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 

ศศภท ๒๓๓ การพูดแบบพิธีกร 
 

๓(๒-๒-๕) 
 

ศศภท ๓๖๕ การพูดแบบพิธีกรและผู.ประกาศ ๓(๓-๐-๖) 
 

ปรับช่ือวิชา และ
ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 

ศศภท ๔๔๐ เทคนิคการพูดเพ่ือการ
ฝ�กอบรม 

๓(๓-๐-๖) 
 

ศศภท ๓๖๖ การพูดเพ่ือการฝ�กอบรม 
 

๓(๓-๐-๖) 
 

ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 

ศศภท ๓๓๙ การพูดแบบสาระบันเทิง ๓(๒-๒-๕) 
 

ศศภท ๓๖๗ การพูดแบบสาระบันเทิง  ๓(๓-๐-๖) 
 

ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 

ศศภท ๓๔๓ วาทศิลป�และวาทนิพนธ� ๓(๒-๒-๕) ศศภท ๓๖๘ วาทศิลป�และวาทนิพนธ� ๓(๓-๐-๖) ปรับคําอธิบายรา
วิชา 

ศศภท ๓๓๒ ภาษาไทยสมัยตLาง ๆ ๓(๓-๐-๖) 
 

ศศภท ๓๖๙ ภาษาไทยสมัยตLาง ๆ ๓(๓-๐-๖) 
 

ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 

ศศภท ๓๓๔ วิทยาภาษาไทยถ่ิน ๓(๓-๐-๖) ศศภท ๓๗๐ วิทยาภาษาไทยถ่ิน ๓(๓-๐-๖) ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 



 
 

ระดับปริญญา   � ตรี � ป.บัณฑิต � โท � ป.บัณฑิตช้ันสงู � เอก          คณะ ศิลปศาสตร� 
มคอ.๒   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. ๒๕๖๑                                        ภาควิชา - 

 

๑๒๔ 
 

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ การเปลี่ยนแปลง
ของรายวิชา 

รายวิชา หนGวยกิต รายวิชา หนGวยกิต  
ศศภท ๓๓๓ แบบเรียนภาษาไทย ๓(๓-๐-๖) ศศภท ๓๗๑ แบบเรียนภาษาไทย ๓(๓-๐-๖) ปรับคําอธิบาย

รายวิชา 
ศศภท ๓๔๖ ภาษากับการสื่อสารข.าม
วัฒนธรรม  

๓(๓-๐-๖) 
 

ศศภท ๓๗๒ ภาษากับการสื่อสารข.าม
วัฒนธรรม 

๓(๓-๐-๖) 
 

ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 

ศศภท ๒๓๕ ภาษาไทยเพ่ือการ
ทLองเท่ียว 

๓(๒-๒-๕) 
 

ศศภท ๓๗๓ ภาษาไทยเพ่ือการทLองเท่ียว ๓(๓-๐-๖) 
 

ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 

ศศภท ๓๔๐ ภาษาในการประชาสมัพันธ�
องค�กร 

๓(๓-๐-๖) 
 

ศศภท ๓๗๔ ภาษาไทยเพ่ือการประชาสัมพันธ� ๓(๓-๐-๖) 
 

ปรับช่ือวิชา และ
คําอธิบาย
รายวิชา 

ศศภท ๒๓๒ ภาษาไทยกับการสื่อสาร
ในสื่อใหมL 

๓(๒-๒-๕) 
 

ศศภท ๓๗๕ ภาษาไทยกับการสื่อสารในสื่อใหมL ๓(๓-๐-๖) ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 

ศศภท ๓๕๘ สัทศาสตร�และสรวิทยา
ภาษาไทย 

๓(๓-๐-๖) 
 

ศศภท ๓๗๖ สัทศาสตร�และสรวิทยา
ภาษาไทย 

๓(๓-๐-๖) 
 

ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 

  ศศภท ๓๗๗ วากยสัมพันธ�ภาษาไทย ๓(๓-๐-๖) เพ่ิมรายวิชา 
ศศภท ๓๓๕ ภาษาศาสตร�สังคม ๓(๓-๐-๖) ศศภท ๓๗๘ ภาษาศาสตร�สังคม ๓(๓-๐-๖) ปรับคําอธิบาย

รายวิชา 
ศศภท ๓๕๙ อรรถศาสตร�ภาษาไทย ๓(๓-๐-๖) ศศภท ๓๗๙ อรรถศาสตร�ภาษาไทย ๓(๓-๐-๖) ปรับคําอธิบาย

รายวิชา 
ศศภท ๔๓๕ สัมพันธสาร ๓(๓-๐-๖) ศศภท ๓๘๐ สัมพันธสารภาษาไทย ๓(๓-๐-๖) ปรับช่ือวิชา และ

คําอธิบาย
รายวิชา 

ศศภท ๔๓๖ วัจนปฏิบัติศาสตร�
ภาษาไทย 

๓(๓-๐-๖) 
 

ศศภท ๓๘๑ วัจนปฏิบัติศาสตร�ภาษาไทย ๓(๓-๐-๖) ปรับคําอธิบสย
รายวิชา 

ศศภท ๓๕๓ แนวคิดและทฤษฎคีติชน
วิทยาเบ้ืองต.น 

๓(๓-๐-๖) 
 

ศศภท ๓๘๒ แนวคิดและทฤษฎคีติชนวิทยา
เบ้ืองต.น 

๓(๓-๐-๖) 
 

ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 

ศศภท ๓๕๖ คติชนกับความเช่ือและ
ศาสนา 

๓(๓-๐-๖) 
 

ศศภท ๓๘๓ คติชนกับความเช่ือและศาสนา ๓(๓-๐-๖) 
 

ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 

  ศศภท ๓๘๔ การศึกษาเรื่องเลLาทางคติชนวิทยา ๓(๓-๐-๖) เพ่ิมรายวิชา 
  ศศภท ๓๘๕ ศิลปะพ้ืนถ่ินและหัตถกรรมพ้ืนถ่ิน ๓(๓-๐-๖) เพ่ิมรายวิชา 
  ศศภท ๓๘๖ คติชนวิทยากับสื่อตLาง ๆ ๓(๓-๐-๖) เพ่ิมรายวิชา 
  ศศภท ๓๘๗ คติชนวิทยากับศาสตร�ตLาง ๆ ๓(๓-๐-๖) เพ่ิมรายวิชา 
  ศศภท ๓๘๘ คติชนวิทยากับการจัดการ ๓(๓-๐-๖) เพ่ิมรายวิชา 



 
 

ระดับปริญญา   � ตรี � ป.บัณฑิต � โท � ป.บัณฑิตช้ันสงู � เอก          คณะ ศิลปศาสตร� 
มคอ.๒   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. ๒๕๖๑                                        ภาควิชา - 

 

๑๒๕ 
 

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ การเปลี่ยนแปลง
ของรายวิชา 

รายวิชา หนGวยกิต รายวิชา หนGวยกิต  
ทLองเท่ียวแบบยั่งยืน   

ศศภท ๓๕๔ การศึกษาภาคสนามทาง
คติชนวิทยา 

๓(๓-๐-๖) 
 

ศศภท ๓๘๙ การศึกษาภาคสนามทางคติชน
วิทยา 

๓(๓-๐-๖) 
 

ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 

ศศภท ๓๕๑ หลักและศิลปะการ
ประพันธ�ร.อยกรอง 

๓(๓-๐-๖) 
 

ศศภท ๓๙๐ กวีนิพนธ�ไทย 
 

๓(๓-๐-๖) ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 

  ศศภท ๓๙๑ เรื่องสั้นและนวนิยายไทย ๓(๓-๐-๖) เพ่ิมรายวิชา 
ศศภท ๔๔๒ การเขียนวรรณกรรม
สําหรับเด็ก 

๓(๒-๒-๕) 
 

ศศภท ๓๙๒ วรรณกรรมสําหรับเด็กและ
เยาวชน  

๓(๓-๐-๖) 
 

ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 

  ศศภท ๓๙๓ ลีลาในวรรณกรรมไทย ๓(๓-๐-๖) เพ่ิมรายวิชา 
ศศภท ๓๓๑ อิทธิพลวรรณกรรม
ตLางประเทศในวรรณกรรมไทย 

๓(๓-๐-๖) ศศภท ๓๙๔ อิทธิพลวรรณกรรมตLางประเทศ
ในวรรณกรรมไทย 

๓(๓-๐-๖) 
 

ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 

ศศภท ๓๓๖ วรรณกรรมไทยโดย
ประเภท 

๓(๓-๐-๖) 
 

ศศภท ๓๙๕ วรรณกรรมไทยโดยประเภท ๓(๓-๐-๖) 
 

ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 

ศศภท ๒๓๑ วรรณกรรมไทยกับ
ศิลปะการแสดง   

๓(๓-๐-๖) 
 

ศศภท ๓๙๖ วรรณกรรมไทยกับ
ศิลปะการแสดง  

๓(๓-๐-๖) 
 

ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 

ศศภท ๔๓๗ วรรณกรรมไทยกับสือ่
สมัยใหมL 

๓(๓-๐-๖) 
 

ศศภท ๓๙๗ วรรณกรรมไทยกับสือ่ตLาง ๆ ๓(๓-๐-๖) 
 

ปรับช่ือวิชา และ
ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 

  ศศภท ๓๙๘ การฝ�กงาน ๓(๐-๓๕-

๑๐) 
เพ่ิมรายวิชา 

ศศภท ๔๓๑ การสอนภาษาไทยให.ชาว
ตLางประเทศ 

๓(๓-๐-๖) 
 

ศศภท ๔๖๑ การสอนภาษาไทยให.ชาว
ตLางประเทศ 

๓(๓-๐-๖) 
 

ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 

  ศศภท ๔๖๒ วรรณกรรมไทยกับเพศสภาวะ ๓(๓-๐-๖) เพ่ิมรายวิชา 
ศศภท ๔๓๘ วรรณกรรมไทยกับสงัคม ๓(๓-๐-๖) ศศภท ๔๖๓ วรรณกรรมไทยกับสงัคม  ๓(๓-๐-๖) ปรับคําอธิบาย

รายวิชา 
ศศภท ๔๔๑ การศึกษาอิสระ  ๓(๐-๖-๓) ศศภท ๔๖๔ การศึกษาอิสระ  ๓(๐-๖-๓) ปรับคําอธิบาย

รายวิชา 
ศศภท ๓๔๑ สํานวนในภาษาไทย ๓(๓-๐-๖)   ยกเลิกรายวิชา 
ศศภท ๓๓๗ นิทานพ้ืนบ.าน ๓(๓-๐-๖)   ยกเลิกรายวิชา 
ศศภท ๓๔๔ ภาษาบาลีและสันสกฤตท่ี
สัมพันธ�กับภาษาและวรรณคดไีทย 

๓(๓-๐-๖)   ยกเลิกรายวิชา 

ศศภท ๓๔๕ ภาษาตLางประเทศท่ี ๓(๓-๐-๖)   ยกเลิกรายวิชา 



 
 

ระดับปริญญา   � ตรี � ป.บัณฑิต � โท � ป.บัณฑิตช้ันสงู � เอก          คณะ ศิลปศาสตร� 
มคอ.๒   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. ๒๕๖๑                                        ภาควิชา - 

 

๑๒๖ 
 

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ การเปลี่ยนแปลง
ของรายวิชา 

รายวิชา หนGวยกิต รายวิชา หนGวยกิต  
สัมพันธ�กับภาษาไทย 
ศศภท ๓๔๗ อักขรวิธีไทย ๓(๓-๐-๖)   ยกเลิกรายวิชา 
ศศภท ๓๔๘ วรรณคดีเอกสมัยสุโขทัย ๓(๓-๐-๖)   ยกเลิกรายวิชา 
ศศภท ๓๔๙ วรรณคดีเอกสมัยอยธุยา ๓(๓-๐-๖)   ยกเลิกรายวิชา 
ศศภท ๓๕๐ วรรณคดีเอกสมัย
รัตนโกสินทร� 

๓(๓-๐-๖)   ยกเลิกรายวิชา 

ศศภท ๓๕๒ สัมมนากวีเอกของไทย ๓(๓-๐-๖)   ยกเลิกรายวิชา 
ศศภท ๓๕๕ เพลงพ้ืนบ.าน ๓(๓-๐-๖)   ยกเลิกรายวิชา 
ศศภท ๓๕๗ คติชนกับวรรณกรรม
ท.องถ่ิน 

๓(๓-๐-๖)   ยกเลิกรายวิชา 

ศศภท ๔๓๒ ทักษะการใช.ภาษาไทย
เพ่ือการสื่อสารเชิงธุรกิจ 

๓(๒-๒-๕) 
 

  ย.ายเปcนวิชา
บังคับ 

ศศภท ๔๓๓ การอLานและเขียนเชิง
สร.างสรรค� 

๓(๒-๒-๕) 
 

  ยกเลิกรายวิชา 
 

ศศภท ๔๓๔ ภาษาไทยกับเพศสภาวะ ๓(๓-๐-๖)   ยกเลิกรายวิชา 
ศศภท ๔๓๙ ตํานานพ้ืนบ.าน ๓(๓-๐-๖)   ยกเลิกรายวิชา 
ศศภท ๔๔๓ ภาษาไทยกับการแปล ๓(๒-๒-๕)   ยกเลิกรายวิชา 
ศศภท ๔๔๔ คติชนกับอินเทอร�เน็ต ๓(๓-๐-๖)   ยกเลิกรายวิชา 
ศศภท ๔๔๕ คติชนกับอาหาร ๓(๓-๐-๖)   ยกเลิกรายวิชา 
ศศภท ๔๔๖ คติชนกับการแพทย�
พ้ืนบ.าน 

๓(๓-๐-๖)   ยกเลิกรายวิชา 

ศศภท ๔๔๗ รLางกายและเรื่องเพศกับ
วัฒนธรรมไทย 

๓(๓-๐-๖)   ยกเลิกรายวิชา 

ศศภท ๔๔๘ คติชนในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต.เชิงเปรียบเทียบ 

๓(๓-๐-๖)   ยกเลิกรายวิชา 

ศศภท ๔๔๙ คติชนวิทยาและวิถีชีวิต
พ้ืนบ.าน 

๓(๓-๐-๖)   ยกเลิกรายวิชา 

 
 
 
 

    

กลุGมวิชาโท   กลุGมวิชาโท    



 
 

ระดับปริญญา   � ตรี � ป.บัณฑิต � โท � ป.บัณฑิตช้ันสงู � เอก          คณะ ศิลปศาสตร� 
มคอ.๒   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. ๒๕๖๑                                        ภาควิชา - 

 

๑๒๗ 
 

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ การเปลี่ยนแปลง
ของรายวิชา 

รายวิชา หนGวยกิต รายวิชา หนGวยกิต  
รายวิชาโทภาษาอังกฤษ 
(บังคับ) 
ศศภอ ๒๑๒ การเขียนระดับอุดมศึกษา ๑ 
ศศภอ ๒๑๖ การสื่อสารด.วยวาจาเปcน
ภาษาอังกฤษ 
ศศภอ ๒๗๓ การแปลภาษาอังกฤษ
เพ่ือชีวิตและการทํางาน 
ศศภอ ๔๔๒ ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
เตรียมสูLวิชาชีพ 

 
 
๓(๓-๐-๖) 
๓(๓-๐-๖) 
 
๓(๓-๐-๖) 
 
๓(๓-๐-๖) 

รายวิชาโทภาษาอังกฤษ 
(บังคับ) 
ศศภอ ๒๐๔ การอLานเชิงวิชาการเบ้ืองต.น 
ศศภอ ๒๐๗ หลักการแปล 
 
ศศภอ ๒๑๑ การเขียนเชิงวิชาการเบ้ืองต.น 
 
ศศภอ ๔๓๘ การพูดในท่ีสาธารณะ 

 
 
๓(๓-๐-๖) 
๓(๓-๐-๖) 
 
๓(๓-๐-๖) 
 
๓(๓-๐-๖) 

 
 
 
เปลี่ยนแปลง
รายวิชาบังคับ 
กลุLมวิชาโท
ภาษาอังกฤษ 

รายวิชาโท วิชาภาษาญ่ีปุiน 
(บังคับ) 
ศศภญ ๑๖๑ ภาษาญี่ปุ�นเบ้ืองต.น ๑ 
ศศภญ ๑๖๒ ภาษาญี่ปุ�นเบ้ืองต.น ๒ 
ศศภญ ๑๖๓ ภาษาญี่ปุ�นเบ้ืองต.น ๓ 
ศศภญ ๑๖๔ ภาษาญี่ปุ�นเบ้ืองต.น ๔ 
(บังคับเลือก) 
ศศภญ ๑๖๕ ญี่ปุ�นศึกษา 
ศศภญ ๑๖๗ ภาษาญี่ปุ�นธุรกิจ 
ศศภญ ๑๖๘ การเขียนภาษาญี่ปุ�น 
ศศภญ ๑๖๙ การอLานภาษาญี่ปุ�น 

 
 
๓(๒-๒-๕) 
๓(๒-๒-๕) 
๓(๒-๒-๕) 
๓(๒-๒-๕) 
 
๓(๓-๐-๖) 
๓(๓-๐-๖) 
๓(๓-๐-๖) 
๓(๓-๐-๖) 

รายวิชาโท วิชาภาษาญ่ีปุiน 
(บังคับ) 
ศศภญ ๑๖๑ ภาษาญี่ปุ�นเบ้ืองต.น ๑ 
ศศภญ ๑๖๒ ภาษาญี่ปุ�นเบ้ืองต.น ๒ 
ศศภญ ๑๖๓ ภาษาญี่ปุ�นเบ้ืองต.น ๓ 
ศศภญ ๑๖๔ ภาษาญี่ปุ�นเบ้ืองต.น ๔ 
(บังคับเลือก) 
ศศภญ ๑๖๕ ญี่ปุ�นศึกษา 
ศศภญ ๑๖๗ ภาษาญี่ปุ�นธุรกิจ 
ศศภญ ๑๖๘ การเขียนภาษาญี่ปุ�น 
ศศภญ ๑๖๙ การอLานภาษาญี่ปุ�น 

 
 
๓(๒-๒-๕) 
๓(๒-๒-๕) 
๓(๒-๒-๕) 
๓(๒-๒-๕) 
 
๓(๓-๐-๖) 
๓(๓-๐-๖) 
๓(๓-๐-๖) 
๓(๓-๐-๖) 

 
 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 

รายวิชาโท ศิลปะการละคร 
(บังคับ) 
ศศศค ๑๐๐ ปริทัศน�ศิลปะการละคร
เวที 
ศศศค  ๒๓๐ ศิลปะการแสดง 
ศศศค ๒๔๐ การเขียนบทละคร 
ศศศค ๒๖๐ ละครประยุกต� 
ศศศค ๓๒๐ ศิลปะการละครเวทีไทย
รLวมสมัย 
(บังคับเลือก) 
ศศศค ๒๒๐ การละครเอเชีย 
ศศศค ๒๒๑ ประวัติศาสตร�ละครเวที

 
 
๓(๓-๐-๖) 
๒(๑-๒-๓) 
๒(๑-๒-๓) 
๒(๑-๒-๓) 
๓(๓-๐-๖) 
 
 
 
๓(๓-๐-๖) 
๓(๓-๐-๖) 

รายวิชาโท ศิลปะการละคร 
(บังคับ) 
ศศศค ๑๐๐ ปริทัศน�ศิลปะการละครเวที 
 
ศศศค  ๒๓๐ ศิลปะการแสดง 
ศศศค ๒๔๐ การเขียนบทละคร 
ศศศค ๒๖๐ ละครประยุกต� 
ศศศค ๓๒๐ ศิลปะการละครเวทีไทยรLวมสมัย 
 
(บังคับเลือก) 
ศศศค ๒๒๐ การละครเอเชีย 
ศศศค ๒๒๑ ประวัติศาสตร�ละครเวทีตะวันตก 

 
 
๓(๓-๐-๖) 
 
๒(๑-๒-๓) 
๒(๑-๒-๓) 
๒(๑-๒-๓) 
๓(๓-๐-๖) 
 
 
๓(๓-๐-๖) 
๓(๓-๐-๖) 

 
 
คงเดิม 
 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
 
 
คงเดิม 
คงเดิม 



 
 

ระดับปริญญา   � ตรี � ป.บัณฑิต � โท � ป.บัณฑิตช้ันสงู � เอก          คณะ ศิลปศาสตร� 
มคอ.๒   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. ๒๕๖๑                                        ภาควิชา - 

 

๑๒๘ 
 

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ การเปลี่ยนแปลง
ของรายวิชา 

รายวิชา หนGวยกิต รายวิชา หนGวยกิต  
ตะวันตก 
ศศศค ๓๒๑ วรรณคดีการละคร
ตะวันตก 
ศศศค ๓๕๐ การกํากับการแสดง 
ศศศค ๔๗๐ โครงงานปXสุดท.ายด.าน
ศิลปะการละครเวที 

 
๓(๓-๐-๖) 
 
๒(๑-๒-๓) 
๓(๒-๒-๕) 

 
ศศศค ๓๒๑ วรรณคดีการละครตะวันตก 
 
ศศศค ๓๕๐ การกํากับการแสดง 
ศศศค ๔๗๐ โครงงานปXสุดท.ายด.านศิลปะการ
ละครเวที 

 
๓(๓-๐-๖) 
 
๒(๑-๒-๓) 
๓(๒-๒-๕) 

 
คงเดิม 
 
คงเดิม 
คงเดิม 

รายวิชาโท ประวัติศาสตร- 
(บังคับ) 
ศศปศ ๒๑๑ ประวัติศาสตร�ไทยกLอน
สมัยใหมL 
ศศปศ ๒๑๒ ประวัติศาสตร�ไทย
สมัยใหมL 
ศศปศ ๒๒๑ ประวัติศาสตร�เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต.ข้ันแนะนํา 
ศศปศ ๓๓๑ ประวัติศาสตร�เอเชีย
ตะวันออกข้ันแนะนํา 
(บังคับเลือก) 
ศศปศ ๒๔๑ ประวัติศาสตร�ยุโรปข้ัน
แนะนํา 
ศศปศ ๒๖๑ ประวัติศาสตร�ท.องถ่ินไทย 
ศศปศ ๓๑๑ ประวัติศาสตร�การทหาร
ในประเทศไทย 
ศศปศ ๓๑๒ บทบาทสาํคัญของ
ชาวตLางชาติในประวัติศาสตร�ไทยกLอน
สมัยใหมL 
ศศปศ ๓๓๒ ประวัติศาสตร�เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต.ในยุคการค.า 
ศตวรรษท่ี ๑๕-๑๘ 
ศศปศ ๓๕๑ ประวัติศาสตร�อเมริกา 
ศศปศ ๔๑๑ การอLาน เชิงวิเคราะห� 
และการเขียนงานวิจัยทาง
ประวัติศาสตร�ไทย 

 
 
๓(๓-๐-๖) 
 
๓(๓-๐-๖) 
 
๓(๓-๐-๖) 
 
๓(๓-๐-๖) 
 
 
๓(๓-๐-๖) 
 
๓(๓-๐-๖) 
๓(๓-๐-๖) 
 
๓(๓-๐-๖) 
 
 
๓(๓-๐-๖) 
 
 
๓(๓-๐-๖) 
๓(๓-๐-๖) 

รายวิชาโท ประวัติศาสตร- 
(บังคับ) 
ศศปศ ๒๑๑ ประวัติศาสตร�ไทยกLอนสมัยใหมL 
 
ศศปศ ๒๑๒ ประวัติศาสตร�ไทยสมัยใหมL 
 
ศศปศ ๒๒๑ ประวัติศาสตร�เอเชียตะวันออก
เฉียงใต.ข้ันแนะนํา 
ศศปศ ๓๓๑ ประวัติศาสตร�เอเชียตะวันออก
ข้ันแนะนํา 
(บังคับเลือก) 
ศศปศ ๒๔๑ ประวัติศาสตร�ยุโรปข้ันแนะนํา 
 
ศศปศ ๒๖๑ ประวัติศาสตร�ท.องถ่ินไทย 
ศศปศ ๓๑๑ ประวัติศาสตร�การทหารใน
ประเทศไทย 
ศศปศ ๓๑๒ บทบาทสาํคัญของชาวตLางชาติ
ในประวัติศาสตร�ไทยกLอนสมัยใหมL 
 
ศศปศ ๓๓๒ ประวัติศาสตร�เอเชียตะวันออก
เฉียงใต.ในยุคการค.า ศตวรรษท่ี ๑๕-๑๘ 
 
ศศปศ ๓๕๑ ประวัติศาสตร�อเมริกา 
ศศปศ ๔๑๑ การอLาน เชิงวิเคราะห� และการ
เขียนงานวิจัยทางประวัตศิาสตร�ไทย 

 
 
๓(๓-๐-๖) 
 
๓(๓-๐-๖) 
 
๓(๓-๐-๖) 
 
๓(๓-๐-๖) 
 
 
๓(๓-๐-๖) 
 
๓(๓-๐-๖) 
๓(๓-๐-๖) 
 
๓(๓-๐-๖) 
 
 
๓(๓-๐-๖) 
 
 
๓(๓-๐-๖) 
๓(๓-๐-๖) 
 

 
 
คงเดิม 
 
คงเดิม 
 
คงเดิม 
 
คงเดิม 
 
 
คงเดิม 
 
คงเดิม 
คงเดิม 
 
คงเดิม 
 
 
คงเดิม 
 
 
คงเดิม 
คงเดิม 
 



 
 

ระดับปริญญา   � ตรี � ป.บัณฑิต � โท � ป.บัณฑิตช้ันสงู � เอก          คณะ ศิลปศาสตร� 
มคอ.๒   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. ๒๕๖๑                                        ภาควิชา - 

 

๑๒๙ 
 

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ การเปลี่ยนแปลง
ของรายวิชา 

รายวิชา หนGวยกิต รายวิชา หนGวยกิต  
รายวิชาโท ปรัชญา 
(บังคับ) 
ศศปญ ๒๗๒ ปรัชญาตะวันออก 
ศศปญ ๒๗๓ ปรัชญาตะวันตก 
ศศปญ ๓๗๕ จริยศาสตร� 
ศศปญ ๔๗๔ ปรัชญาการเมือง 
(บังคับเลือก) 
ศศปญ ๒๗๔ ปรัชญาสําหรับชีวิต 
ศศปญ ๓๗๐ อภิปรัชญาและญาณ
วิทยา 
ศศปญ ๓๗๑ ปรัชญาในพุทธศาสนา 
ศศปญ ๔๗๒ ปรัชญาในวรรณกรรม 

 
 
๓(๓-๐-๖) 
๓(๓-๐-๖) 
๓(๓-๐-๖) 
๓(๓-๐-๖) 
 
๓(๓-๐-๖) 
๓(๓-๐-๖) 
 
๓(๓-๐-๖) 
๓(๓-๐-๖) 

รายวิชาโท ปรัชญา 
(บังคับ) 
ศศปญ ๒๗๒ ปรัชญาตะวันออก 
ศศปญ ๒๗๓ ปรัชญาตะวันตก 
ศศปญ ๓๗๕ จริยศาสตร� 
ศศปญ ๔๗๔ ปรัชญาการเมือง 
(บังคับเลือก) 
ศศปญ ๒๗๔ ปรัชญาสําหรับชีวิต 
ศศปญ ๓๗๐ อภิปรัชญาและญาณวิทยา 
 
ศศปญ ๓๗๑ ปรัชญาในพุทธศาสนา 
ศศปญ ๔๗๒ ปรัชญาในวรรณกรรม 

 
 
๓(๓-๐-๖) 
๓(๓-๐-๖) 
๓(๓-๐-๖) 
๓(๓-๐-๖) 
 
๓(๓-๐-๖) 
๓(๓-๐-๖) 
 
๓(๓-๐-๖) 
๓(๓-๐-๖) 

 
 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
 
คงเดิม 
คงเดิม 
 
คงเดิม 
คงเดิม 

  รายวิชาโท ภาษาจีน 
(บังคับ) 
ศศภจ ๑๗๓ ภาษาจีน ๓ 
ศศภจ ๒๐๑ การฟsงและการพูดภาษาจีน ๑ 
ศศภจ ๒๐๒ การอLานภาษาจีนเพ่ือความเข.าใจ 
ศศภจ ๓๐๑ การเขียนภาษาจีน ๑ 
(บังคับเลือก) 
ศศภจ ๒๑๑  การฟsงและการพูดภาษาจีน ๒ 
ศศภจ ๓๑๑ การเขียนภาษาจีน ๒ 
ศศภจ ๓๑๒ การแปลภาษาจีน 
ศศภจ ๓๑๓  ภาษาจีนในสื่อโสตทัศน� 

 
 
๓(๓-๐-๖) 
๓(๓-๐-๖) 
๓(๓-๐-๖) 
๓(๓-๐-๖) 
 
๓(๓-๐-๖) 
๓(๓-๐-๖) 
๓(๓-๐-๖) 
๓(๓-๐-๖) 

 
 
เพ่ิมรายวิชา 
เพ่ิมรายวิชา 
เพ่ิมรายวิชา 
เพ่ิมรายวิชา 
 
เพ่ิมรายวิชา 
เพ่ิมรายวิชา 
เพ่ิมรายวิชา 
เพ่ิมรายวิชา 

  รายวิชาโท จิตวิทยา 
(บังคับ) 
ศศจว ๑๐๑ จิตวิทยาท่ัวไป   
ศศจว ๑๐๒ จิตวิทยาบุคลิกภาพ 
ศศจว ๒๐๑ จิตวิทยาการเรียนภาษา 
ศศจว ๓๐๑ วิธีวิจัยทางจิตวิทยา 
(บังคับเลือก) 
ศศจว ๒๑๑ จิตวิทยาสังคมข้ันแนะนํา   
ศศจว ๒๑๒ จิตวิทยาการปรึกษาข้ันแนะนํา 

 
 
๓(๓-๐-๖) 
๓(๓-๐-๖) 
๓(๓-๐-๖) 
๓(๓-๐-๖) 
 
๓(๓-๐-๖) 
๓(๓-๐-๖) 

 
 
เพ่ิมรายวิชา 
เพ่ิมรายวิชา 
เพ่ิมรายวิชา 
เพ่ิมรายวิชา 
 
เพ่ิมรายวิชา 
เพ่ิมรายวิชา 



 
 

ระดับปริญญา   � ตรี � ป.บัณฑิต � โท � ป.บัณฑิตช้ันสงู � เอก          คณะ ศิลปศาสตร� 
มคอ.๒   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. ๒๕๖๑                                        ภาควิชา - 

 

๑๓๐ 
 

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ การเปลี่ยนแปลง
ของรายวิชา 

รายวิชา หนGวยกิต รายวิชา หนGวยกิต  
ศศจว ๓๑๑ จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค�การเบ้ืองต.น   
ศศจว ๓๑๒ จิตวิทยาพัฒนาการ 
ศศจว ๓๑๓ จิตวิทยาเชิงบวก 

๓(๓-๐-๖) 
 
๓(๓-๐-๖) 
๓(๓-๐-๖) 

เพ่ิมรายวิชา 
 
เพ่ิมรายวิชา 
เพ่ิมรายวิชา 

กลุGมวิชาเลือกเสรี ๖ นก. กลุGมวิชาเลือกเสรี  ๖ นก. คงเดิม 

๖. โครงสรAางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแกAไข   เม่ือเปรียบเทียบกับโครงสร.างเดิม   และเกณฑ�มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปรากฏดังนี้  

 
หมวดวิชา 

เกณฑ-มาตรฐานฯ  
กระทรวงศึกษาธิการ 

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(หลักสูตร ๔ ปT ) 

หลักสูตรศิลปศาสตบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย 
กGอน

ปรับปรุง 
หลัง

ปรับปรุง 
๑. ระดับปริญญาตรี    

 หมวดวิชาศึกษาศึกษาท่ัวไป 
- กลุLมวิชาสังคมศาสตร�และ มนุษยศาสตร�   
- กลุLมวิชาภาษา 
- กลุLมวิชาวิทยาศาสตร�กับคณิตศาสตร� 
- กลุLมวิชาสุขภาพและนันทนาการ 

๓๐ ๓๐ 
๑๓ 
๙ 
๖ 
๒ 

๓๖ 
๑๓ 
๑๕ 
๖ 
๒ 

 หมวดวิชาเฉพาะ   
- วิชาแกน  
- วิชาเฉพาะด.าน 

 ๑๐๓ 
๒๔ 
๗๙ 

๑๐๕ 
๒๑ 
๘๔ 

 หมวดวิชาเลือกเสรี  ๖ ๖ 

 จํานวนหนGวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมG
นAอยกวGา 

 ๑๓๙ ๑๔๗ 

 
  

 
 
 
 



 
 

ระดับปริญญา   � ตรี � ป.บัณฑิต � โท � ป.บัณฑิตช้ันสงู � เอก          คณะ ศิลปศาสตร� 
มคอ.๒   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. ๒๕๖๑                                        ภาควิชา - 

 

๑๓๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๖ 
รายละเอียดอาจารย-ผูAรับผิดชอบหลักสูตร อาจารย-ประจําหลักสูตร  และอาจารย-พิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก. อาจารย-ผูAรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย-ประจําหลักสูตร 



 
 

ระดับปริญญา   � ตรี � ป.บัณฑิต � โท � ป.บัณฑิตช้ันสงู � เอก          คณะ ศิลปศาสตร� 
มคอ.๒   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. ๒๕๖๑                                        ภาควิชา - 

 

๑๓๒ 
 

 
อาจารย-ผูAรับผิดชอบหลักสูตร 
๑.  ช่ือ-นามสกุล   ชนกพร  พัวพัฒนกุล  

  ยศ. / ตําแหนLงทางวิชาการ  - 
  สังกัด    คณะศิลปศาสตร�  
  สถานท่ีทํางาน   คณะศิลปศาสตร�  มหาวิทยาลัยมหิดล 

๒.  ประวัติการศึกษา  
คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน พ.ศ. 
อ.ด. ภาษาไทย จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย ๒๕๕๗ 
อ.ม. ภาษาไทย จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย ๒๕๔๖ 
อ.บ.  

เกียรตินิยม อันดับ ๒ 
ภาษาไทย จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย ๒๕๔๔ 

 
๓.  งานวิจัยท่ีสนใจ หรือมีความชํานาญการ   

๑)  วาทกรรมวิเคราะห� 
๒)  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
๓)  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในสื่อมวลชนและสื่อใหมL 
๔)  การพูดในท่ีชุมนุมชนและการนําเสนอ 
๕)  การสื่อสารวิทยาศาสตร� 

๔.  ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ  (ตามเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘) 
ชนกพร พัวพัฒนกุล. (๒๕๕๗). กรมพระราชวังบวรสถานพิมุขกับงานศิลปกรรม. ใน ประพจน� อัศววิรุฬ-หการ 

(บรรณาธิการ), พิมุขสถานสรรพการพิสิฐ: สรรพ-นิพนธ-ประวัติศาสตร-วGาดAวย "วังหลัง" สมัยอยุธยา-
รัตนโกสินทร- (หน.า89-153). กรุงเทพฯ: อมรินทร�พริ้นต้ิงแอนด�พับลิชชิ่ง. 

๕.  ภาระงานสอน 
๕.๑  ภาระงานสอนในปhจจุบัน  

ท่ี 
รหัสรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ชื่อรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จํานวนหนLวยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด.วย
ตนเอง)  

๑ ศศภท ๒๒๔ หลักและศิลปะการพูด ๒ (๑-๒-๓) 
๒ ศศภท ๒๒๗ ภาษาไทยในงานสื่อสารมวลชน ๓ (๒-๒-๕) 
๓ ศศภท ๓๓๙ การพูดแบบสาระบันเทิง ๓ ๒-๒-๕) 



 
 

ระดับปริญญา   � ตรี � ป.บัณฑิต � โท � ป.บัณฑิตช้ันสงู � เอก          คณะ ศิลปศาสตร� 
มคอ.๒   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. ๒๕๖๑                                        ภาควิชา - 

 

๑๓๓ 
 

ท่ี 
รหัสรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ชื่อรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จํานวนหนLวยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด.วย
ตนเอง)  

๔ ศศภท ๓๔๓  วาทศิลป�และวาทนิพนธ� ๓ (๒-๒-๕) 
๕ ศศภท ๔๓๕ สัมพันธสาร  ๓ (๓-๐-๖) 

๕.๒  ภาระงานสอนในหลักสูตรใหมG / หลักสูตรปรับปรุง  ประกอบดAวย 

ท่ี 
รหัสรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ชื่อรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จํานวนหนLวยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด.วย
ตนเอง)  

๑ ศศภท ๑๐๐   ศิลปะการใช.ภาษาไทยเพ่ือ
การสื่อสาร 

๓ (๒-๒-๕) 

๒ ศศภท ๒๐๑ หลักและศิลปะการฟsงและการพูด ๓ (๓-๐-๖) 
๓ ศศภท ๒๐๖ ภาษาไทยในงานสื่อสารมวลชน ๓ (๓-๐-๖) 
๔ ศศภท ๔๐๒ บูรณาการภาษาและวรรณกรรม

ไทยเพ่ือการพัฒนา 
๓ (๒-๒-๕) 

๕ ศศภท ๓๖๑ การเขียนขLาว ๓ (๓-๐-๖) 
๖ ศศภท ๓๖๒ การเขียนสําหรับสื่อสิ่งพิมพ� ๓ (๓-๐-๖) 
๗ ศศภท ๓๖๕ การพูดแบบพิธีกรและผู.ประกาศ ๓ (๓-๐-๖) 
๘ ศศภท ๓๖๖ การพูดเพ่ือการฝ�กอบรม ๓ (๓-๐-๖) 
๙ ศศภท ๓๖๗ การพูดแบบสาระบันเทิง ๓ (๓-๐-๖) 

๑๐ ศศภท ๓๖๘ วาทศิลป�และวาทนิพนธ� ๓ (๓-๐-๖) 
๑๑ ศศภท ๓๗๔ ภาษาไทยเพ่ือการประชาสัมพันธ� ๓ (๓-๐-๖) 
๑๒ ศศภท ๓๗๕ ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในสื่อใหมL ๓ (๓-๐-๖) 
๑๓ ศศภท ๓๘๐ สัมพันธสารภาษาไทย  ๓ (๓-๐-๖) 
๑๔ ศศภท ๓๙๘ การฝ�กงาน ๓ (๓-๐-๖) 

 
๖. อ่ืนๆ - 



 
 

ระดับปริญญา   � ตรี � ป.บัณฑิต � โท � ป.บัณฑิตช้ันสงู � เอก          คณะ ศิลปศาสตร� 
มคอ.๒   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. ๒๕๖๑                                        ภาควิชา - 

 

๑๓๔ 
 

 
๑.  ช่ือ-นามสกุล   น้ํามนต�  บุษบงค� 

  ยศ. / ตําแหนLงทางวิชาการ ผู.ชLวยศาสตราจารย� 
  สังกัด    คณะศิลปศาสตร�    
  สถานท่ีทํางาน  คณะศิลปศาสตร� มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

๒.  ประวัติการศึกษา  
คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน พ.ศ. 
อ.ด. สาขาวรรณคดีไทย จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย ๒๕๕๔ 
อ.ม. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร ๒๕๔๖ 
อ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร ๒๕๔๑ 

 
๓.  งานวิจัยท่ีสนใจ หรือมีความชํานาญการ   

๑)  หนังสือวัดเกาะ  
๒)  ความเชื่อและพิธีกรรมเก่ียวกับข.าว  
๓)   คติชนวิทยา  
๔)  วัฒนธรรมและวิถีชีวิต 
 

๔.  ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ  (ตามเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘) 
น้ํามนต� อยูLอินทร�. (๒๕๕๗). “หนังสือวัดเกาะ...หนังสือขายดีในสมัยรัชกาลท่ี ๕ และรัชกาลท่ี ๖”,  THE JOURNAL, 

ปXท่ี ๑๐ ฉบับท่ี ๑. 
๕.  ภาระงานสอน 

๕.๑  ภาระงานสอนในปhจจุบัน  

ท่ี 
รหัสรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ชื่อรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จํานวนหนLวยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษา
ด.วยตนเอง)  

 ๑ ศศภท ๒๒๑ ภาษากับความคิด ๒(๑-๒-๓) 
 ๒ ศศภท ๒๒๖ คติชนวิทยา ๓(๓-๐-๖) 
๓ ศศภท ๓๒๒ การอLานและเขียนเชิงวิชาการ ๒(๑-๒-๓) 
๔ ศศภท ๓๓๗ นิทานพ้ืนบ.าน ๓(๓-๐-๖) 

 



 
 

ระดับปริญญา   � ตรี � ป.บัณฑิต � โท � ป.บัณฑิตช้ันสงู � เอก          คณะ ศิลปศาสตร� 
มคอ.๒   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. ๒๕๖๑                                        ภาควิชา - 

 

๑๓๕ 
 

ท่ี 
รหัสรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ชื่อรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จํานวนหนLวยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษา
ด.วยตนเอง)  

๕ ศศภท ๓๕๓ แนวคิดและทฤษฎีคติชนวิทยา
เบ้ืองต.น 

๓(๓-๐-๖) 

๖ ศศภท ๓๕๔ การศึกษาภาคสนามทางคติชนวิทยา ๓(๓-๐-๖) 
๗ ศศภท ๓๕๖ คติชนกับความเชื่อและศาสนา ๓(๓-๐-๖) 
๘ ศศภท ๔๔๙ คติชนวิทยาและวิธีชีวิตพ้ืนถ่ิน ๓(๓-๐-๖) 
๙ ศศภท ๔๙๔ สัมมนาภาษาและวรรณกรรมไทย ๓(๒-๒-๕) 

 
๕.๒  ภาระงานสอนในหลักสูตรใหมG / หลักสูตรปรับปรุง  ประกอบดAวย 

ท่ี 
รหัสรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ชื่อรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จํานวนหนLวยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษา
ด.วยตนเอง)  

 ๑ ศศภท ๑๐๑ การใช.ภาษากับการคิด ๓(๓-๐-๖) 
๒ ศศภท ๒๐๕ คติชนวิทยาข้ันแนะนํา ๓(๓-๐-๖) 
๓ ศศภท ๓๐๓ การเขียนเชิงวิชาการ ๓(๓-๐-๖) 
๔ ศศภท ๓๘๒ แนวคิดและทฤษฎีคติชนวิทยา

เบ้ืองต.น 
๓(๓-๐-๖) 

๕ ศศภท ๓๘๓ คติชนกับความเชื่อและศาสนา ๓(๓-๐-๖) 
๖ ศศภท ๓๘๔ การศึกษาเรื่องเลLาทางคติชนวิทยา ๓(๓-๐-๖) 
๗ ศศภท ๓๘๕ ศิลปะและหัตถกรรมพ้ืนถ่ิน ๓(๓-๐-๖) 
๘ ศศภท ๓๘๖ คติชนวิทยากับสื่อตLาง ๆ ๓(๓-๐-๖) 
๙ ศศภท ๓๘๗ คติชนวิทยากับศาสตร�ตLาง ๆ ๓(๓-๐-๖) 

๑๐ ศศภท ๓๘๘ คติชนวิทยากับการจัดการทLองเท่ียว
แบบยั่งยืน 

๓(๓-๐-๖) 

๑๑ ศศภท ๓๘๙ การศึกษาภาคสนามทางคติชนวิทยา ๓(๓-๐-๖) 
 
๖.  อ่ืน ๆ - 

๑. ช่ือ-นามสกุล    วรรณพร  พงษ�เพ็ง  
  ยศ. / ตําแหนLงทางวิชาการ - 



 
 

ระดับปริญญา   � ตรี � ป.บัณฑิต � โท � ป.บัณฑิตช้ันสงู � เอก          คณะ ศิลปศาสตร� 
มคอ.๒   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. ๒๕๖๑                                        ภาควิชา - 

 

๑๓๖ 
 

  สังกัด    คณะศิลปศาสตร�  
  สถานท่ีทํางาน  คณะศิลปศาสตร� มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
๒.  ประวัติการศึกษา  

คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน พ.ศ. 
อ.ด. ไทยศึกษา  จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย ๒๕๕๘ 
อ.ม.  วรรณคดีไทย จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย ๒๕๔๗ 
อ.บ.  

เกียรตินิยม อันดับ ๒ 
 

ภาษาไทย จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย ๒๕๔๔ 

 
๓.  งานวิจัยท่ีสนใจ หรือมีความชํานาญการ   

๑) วัจนลีลาในวรรณกรรมไทย 
๒) กระบวนการสื่อสารทางวัฒนธรรมในบริบทการทLองเท่ียว 
๓) การสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยสําหรับชาวตLางประเทศ 

 
๔.  ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการตามเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  

กาญจนา แซLฮึง และวรรณพร พงษ�เพ็ง. (๒๕๖๐).  พันธกิจนักประพันธ�ในพ้ืนท่ีออนไลน�: กรณีศึกษากลวิธีการเล�า
เรื่องของวินทร� เลียววาริณ ในเฟซบุ&ก, วารสารมนุษยศาสตร� มหาวิทยาลัยเชียงใหมL, ปXท่ี ๑๘ ฉบับท่ี ๒.   

ปeยะธิดา เกตุชาติ และวรรณพร พงษ�เพ็ง. (๒๕๖๐). “ภาพแทนผู.หญิงในวรรณกรรมรักโรแมนติกสําหรับผู.ใหญLของ
สํานักพิมพ�ไลต� ออฟ เลิฟ”, วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
มหาวิทยาลัยขอนแกLน, ปXท่ี ๓๔, ฉบับท่ี ๓. 

วรรณพร พงษ�เพ็ง. (๒๕๖๑). “การศึกษา “นิราศวังหลัง” ในฐานะเรื่องเลLา”, วารสารมนุษยศาสตร� มหาวิทยาลัย
นเรศวร, ปXท่ี ๑๕, ฉบับท่ี ๒. 

วรรณพร พงษ�เพ็ง. (๒๕๕๙). “Globalized Thai Cuisines in Bangkok food space: A Case Study on the 
promotion of Thai-Fusion menus in Bangkok fusion restaurants”, ตีพิมพ�ในงานประชุมวิชาการ
นานาชาติ ณ คณะสังคมศาสตร�และมนุษยศาสตร� มหาวิทยาลัยขอนแกLน, ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 

Vannaporn Phongpheng. (2016). “The cultural significances of Buddha representatives from 
Bangkok in Japanese Buddhist historic site: A case study on Nittaiji Temple of Japan”, 
วารสาร ASIAN REVIEW, Vol. 29, No.1. 

 



 
 

ระดับปริญญา   � ตรี � ป.บัณฑิต � โท � ป.บัณฑิตช้ันสงู � เอก          คณะ ศิลปศาสตร� 
มคอ.๒   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. ๒๕๖๑                                        ภาควิชา - 

 

๑๓๗ 
 

๕.  ภาระงานสอน 
๕.๑  ภาระงานสอนในปhจจุบัน  

ท่ี 
รหัสรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ชื่อรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จํานวนหนLวยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด.วย
ตนเอง)  

๑ ศศภท ๔๙๔ สัมมนาภาษาและวรรณกรรมไทย ๓ (๒-๒-๕) 
๒ ศศภท ๓๔๑ สํานวนในภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖) 
๓ ศศภท ๓๓๑ อิทธิพลวรรณกรรมตLางประเทศใน

วรรณกรรมไทย 
๓ (๓-๐-๖) 

๔ ศศภท  ๑๐๐ ศิลปะการใช.ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ๓ (๓-๐-๖) 
 

๕.๒  ภาระงานสอนในหลักสูตรใหมG / หลักสูตรปรับปรุง  ประกอบดAวย 

ท่ี 
รหัสรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ชื่อรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จํานวนหนLวยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษา
ด.วยตนเอง)  

๑ ศศภท ๑๐๐   ศิลปะการใช.ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 

๓ (๒-๒-๕) 

๒ ศศภท ๔๐๑ สัมมนาภาษาและวรรณกรรมไทย ๓ (๓-๐-๖) 
๓ ศศภท ๓๙๓ ลีลาในวรรณกรรมไทย ๓ (๓-๐-๖) 
๔ ศศภท ๓๙๔

  
อิทธิพลวรรณกรรมตLางประเทศใน
วรรณกรรมไทย 

๓ (๓-๐-๖) 

๕ ศศภท  ๔๖๑ การสอนภาษาไทยให.ชาว
ตLางประเทศ 

๓ (๓-๐-๖) 

 
๖.  อ่ืน ๆ - 

 
๑. ช่ือ-นามสกุล   อัญชลี  ภูLผะกา 

  ยศ. / ตําแหนLงทางวิชาการ - 
  สังกัด    คณะศิลปศาสตร� 
  สถานท่ีทํางาน  คณะศิลปศาสตร� มหาวิทยาลัยมหิดล 

 



 
 

ระดับปริญญา   � ตรี � ป.บัณฑิต � โท � ป.บัณฑิตช้ันสงู � เอก          คณะ ศิลปศาสตร� 
มคอ.๒   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. ๒๕๖๑                                        ภาควิชา - 

 

๑๓๘ 
 

๒.  ประวัติการศึกษา  
คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน พ.ศ. 
อ.ด. ภาษาไทย จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย ๒๕๕๓ 
ศศ.ม. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ๒๕๔๕ 
ศษ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร ๒๕๔๑ 

 
๓.  งานวิจัยท่ีสนใจ หรือมีความชํานาญการ   

๑)  พระราชนิพนธ�ในรัชกาลท่ี ๕-๖ 
๒)  วรรณกรรมรLวมสมัย 

 
๔.  ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ  (ตามเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘) 

อัญชลี ภูLผะกา. (๒๕๕๙). “การแปลและพิมพ�เผยแพรLนิบาตชาดก: การสร.างความม่ันคงของชาติในสมัยรัชกาลท่ี 
๕”, วารสารปาริชาต. ปXท่ี ๒๙, ฉบับท่ี ๒ (ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๕๙), หน.า ๘๙-๑๐๘. 

๕.  ภาระงานสอน 
๕.๑  ภาระงานสอนในปhจจุบัน  

ท่ี 
รหัสรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ช่ือรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จํานวนหนGวยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา
ดAวยตนเอง)  

๑ ศศภท ๓๒๓ วรรณกรรมไทยรLวมสมัย ๓(๓-๐-๖) 
๒ ศศภท  ๓๕๒  สัมมนากวีเอกของไทย ๓(๓-๐-๖) 
๓ ศศภท ๓๓๖ วรรณกรรมโดยประเภท ๓(๓-๐-๖) 
๔ ศศภท ๔๓๘ วรรณกรรมกับสังคม ๓(๓-๐-๖) 

 
 
 
 

๕.๒  ภาระงานสอนในหลักสูตรใหมG / หลักสูตรปรับปรุง  ประกอบดAวย 

ท่ี 
รหัสรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ช่ือรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จํานวนหนGวยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา
ดAวยตนเอง)  

๑ ศศภท ๒๐๒ หลักและศิลปะการอLานและการเขียน ๓(๓-๐-๖) 



 
 

ระดับปริญญา   � ตรี � ป.บัณฑิต � โท � ป.บัณฑิตช้ันสงู � เอก          คณะ ศิลปศาสตร� 
มคอ.๒   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. ๒๕๖๑                                        ภาควิชา - 

 

๑๓๙ 
 

๑ ศศภท ๓๐๑ วรรณกรรมไทยรLวมสมัย ๓(๓-๐-๖) 
๒ ศศภท ๓๙๒ วรรณกรรมสําหรับเด็กและเยาวชน ๓(๓-๐-๖) 
๓ ศศภท ๓๙๕ วรรณกรรมไทยโดยประเภท ๓(๓-๐-๖) 
๔ ศศภท ๔๖๓ วรรณกรรมไทยกับสังคม ๓(๓-๐-๖) 

  
๖.  อ่ืน ๆ - 

 
 



 
 

ระดับปริญญา   � ตรี � ป.บัณฑิต � โท � ป.บัณฑิตช้ันสงู � เอก          คณะ ศิลปศาสตร� 
มคอ.๒   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. ๒๕๖๑                                        ภาควิชา - 

 

๑๔๐ 
 

๑.  ช่ือ-นามสกุล   ณรงศักด์ิ สอนใจ  
  ยศ. / ตําแหนLงทางวิชาการ - 
  สังกัด    คณะศิลปศาสตร� 
  สถานท่ีทํางาน   คณะศิลปศาสตร� มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
๒.  ประวัติการศึกษา  

คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน พ.ศ. 
อ.ม. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร ๒๕๔๕ 
ศศ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� ๒๕๔๐ 

 
๓.  งานวิจัยท่ีสนใจ หรือมีความชํานาญการ   

๑)  วรรณคดีและวรรณกรรมไทย 
๒)  ภาพยนตร� 

 
๔.  ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ  (ตามเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘) 

ณรงศักด์ิ สอนใจ. (๒๕๕๗). “พุทธศาสนากับการดัดแปลงวรรณกรรมเรื่องราโชมอนสูLภาพยนตร�เรื่องอุโมงค�ผา
เมือง”,  THE JOURNAL, ปXท่ี ๑๐ ฉบับท่ี ๑. 

๕.  ภาระงานสอน 
๕.๑  ภาระงานสอนในปhจจุบัน  

ท่ี 
รหัสรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ชื่อรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จํานวนหนLวยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษา
ด.วยตนเอง)  

 ๑ ศศภท ๑๑๒ หลักและศิลปะการฟsงและการอLาน ๒ (๑-๒-๓) 
 ๒ ศศภท ๑๑๖ วรรณกรรมไทยกับภาพยนตร� ๒ (๒-๐-๔) 
 ๓. ศศภท ๓๒๔ วรรณกรรมวิจารณ� ๓ (๒-๒-๕) 
 ๔. ศศภท ๔๓๗ วรรณกรรมไทยกับสื่อสมัยใหมL ๓ (๓-๐-๖) 

 



 
 

ระดับปริญญา   � ตรี � ป.บัณฑิต � โท � ป.บัณฑิตช้ันสงู � เอก          คณะ ศิลปศาสตร� 
มคอ.๒   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. ๒๕๖๑                                        ภาควิชา - 

 

๑๔๑ 
 

๕.๒  ภาระงานสอนในหลักสูตรใหมG / หลักสูตรปรับปรุง  ประกอบดAวย 

ท่ี 
รหัสรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ชื่อรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จํานวนหนLวยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษา
ด.วยตนเอง)  

 ๑ ศศภท ๑๐๐   ศิลปะการใช.ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 

๓ (๒-๒-๕) 

 ๒ ศศภท ๓๐๔ วรรณกรรมวิจารณ� ๓ (๓-๐-๖) 
 ๓ ศศภท ๓๙๐ กวีนิพนธ�ไทย ๓ (๓-๐-๖) 
 ๔ ศศภท ๓๙๑ เรื่องสั้นและนวนิยายไทย ๓ (๓-๐-๖) 
๕ ศศภท ๓๙๗ วรรณกรรมไทยกับสื่อตLาง ๆ ๓ (๓-๐-๖) 
๖ ศศภท ๔๖๔ การศึกษาอิสระ ๓ (๓-๐-๖) 

 
๖. อ่ืนๆ - 



 
 

ระดับปริญญา   � ตรี � ป.บัณฑิต � โท � ป.บัณฑิตช้ันสงู � เอก          คณะ ศิลปศาสตร� 
มคอ.๒   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. ๒๕๖๑                                        ภาควิชา - 

 

๑๔๒ 
 

อาจารย-ประจําหลักสูตร 
๑.  ช่ือ-นามสกุล   เขมฤทัย  บุญวรรณ 

  ยศ. / ตําแหนLงทางวิชาการ   - 
  สังกัด    คณะศิลปศาสตร�    
  สถานท่ีทํางาน   คณะศิลปศาสตร� มหาวิทยาลัยมหิดล 

๒.  ประวัติการศึกษา  
คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน พ.ศ. 
ปร.ด. ไทยศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ๒๕๕๘ 
อ.ม. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร ๒๕๔๖ 

ศศ.บ. 
เกียรตินิยม อันดับ ๒ 

ภาษาไทย มหาวิทยาลัยขอนแกLน ๒๕๔๐ 

 
๓.  งานวิจัยท่ีสนใจ หรือมีความชํานาญการ   

๑)  หลักภาษาไทยและพัฒนาการภาษาไทย 
๒)  ตัวอักษรและอักขรวิธีไทย 
๓)  ภาษาถ่ินและภูมิปsญญาท.องถ่ิน 
๔) ภาษาเฉพาะสาขา; กฎหมาย ตํารายาการแพทย�แผนไทย 

 
๔.  ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ  (ตามเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘) 
เขมฤทัย บุญวรรณ. (๒๕๕๘). “หนังสือสูตรเลขผูก ๑ ฉบับวัดเทวสังฆาราม จังหวัดกาญจนบุรี”,กาญจนสังฆปeตรานุสรณ�. 

(หน.า ๕๙๑-๖๐๕). นครปฐม : ศูนย�สยามทรรศน�ศึกษา คณะศิลปศาสตร� มหาวิทยาลัยมหิดล. 
เขมฤทัย บุญวรรณ. (๒๕๖๐). “วิธีการลําดับเนื้อความการพิจารณาคดีในตํารากฎหมายหลักไชย” ตีพิมพ�ในการประชุม

ทางวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งท่ี ๖ “ศิลปวัฒนธรรมวิจัย เพ่ือประเทศไทย ๔.๐” ณ หอประชุมพญางําเมือง 
มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา, วันท่ี ๒๖-๒๗ มกราคม ๒๕๖๐. 
 



 
 

ระดับปริญญา   � ตรี � ป.บัณฑิต � โท � ป.บัณฑิตช้ันสงู � เอก          คณะ ศิลปศาสตร� 
มคอ.๒   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. ๒๕๖๑                                        ภาควิชา - 

 

๑๔๓ 
 

๕.  ภาระงานสอน 
๕.๑  ภาระงานสอนในปhจจุบัน  

ท่ี 
รหัสรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ชื่อรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จํานวนหนLวยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษา
ด.วยตนเอง)  

๑ ศศภท  ๔๙๔   สัมมนาภาษาและวรรณกรรมไทย   ๓ (๒-๒-๕) 
๒ ศศภท  ๓๔๗   อักขรวิธีไทย ๓ (๓-๐-๖) 
๓ ศศภท  ๓๔๒   การอLานและการเขียนสารคดี   ๓ (๒-๒-๕) 
๔ ศศภท ๓๓๔    วิทยาภาษาไทยถ่ิน  ๓ (๓-๐-๖) 
๕ ศศภท ๒๒๕   ลักษณะภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖) 
๖ ศศภท ๑๐๐   ศิลปะการใช.ภาษาไทยเพ่ือการ

สื่อสาร 
๓ (๒-๒-๕) 

 
๕.๒  ภาระงานสอนในหลักสูตรใหมG / หลักสูตรปรับปรุง  ประกอบดAวย 

ท่ี 
รหัสรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ชื่อรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จํานวนหนLวยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษา
ด.วยตนเอง)  

๑ ศศภท ๑๐๐   ศิลปะการใช.ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 

๓ (๒-๒-๕) 

๒ ศศภท ๒๐๓   ลักษณะภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖) 
๓ ศศภท ๔๐๑  สัมมนาภาษาและวรรณกรรมไทย   ๓ (๓-๐-๖) 
๔ ศศภท ๓๖๓ การอLานและการเขียนสารคดี   ๓ (๓-๐-๖) 
๕ ศศภท ๓๖๙   ภาษาไทยสมัยตLาง ๆ ๓ (๓-๐-๖) 
๖ ศศภท ๓๗๐   วิทยาภาษาไทยถ่ิน ๓ (๓-๐-๖) 
๗ ศศภท ๓๗๑   แบบเรียนภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖) 
๘ ศศภท ๓๗๓ ภาษาไทยเพ่ือการทLองเท่ียว ๓ (๓-๐-๖) 

  
๖.  อ่ืน ๆ - 

 



 
 

ระดับปริญญา   � ตรี � ป.บัณฑิต � โท � ป.บัณฑิตช้ันสงู � เอก          คณะ ศิลปศาสตร� 
มคอ.๒   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. ๒๕๖๑                                        ภาควิชา - 

 

๑๔๔ 
 

๑.  ช่ือ-นามสกุล   ณัฐกาญจน� นาคนวล 
  ยศ. / ตําแหนLงทางวิชาการ - 
  สังกัด   คณะศิลปศาสตร� 
  สถานท่ีทํางาน  คณะศิลปศาสตร� มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
๒.  ประวัติการศึกษา   

คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน พ.ศ. 
อ.ด. วรรณคดีไทย จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย ๒๕๖๐ 
อ.ม. วรรณคดีไทย จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย ๒๕๔๗ 

ศศ.บ. 
เกียรตินิยมอันดับ ๒ 

ภาษาไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� ๒๕๔๔ 

 
๓.  งานวิจัยท่ีสนใจ หรือมีความชํานาญการ   

๑)  เพศสถานะและสตรีนิยมในเรื่องเลLาของไทย 
๒)  การดัดแปลงวรรณกรรมในสื่อสมัยใหมL 
๓)  เรื่องเลLาพระพุทธศาสนาในสังคมไทย 
๔)   นิราศสมัยใหมLและกวีนิพนธ�ไทย 

 
๔.  ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ  (ตามเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘) 
 - 
๕.  ภาระงานสอน 

๕.๑  ภาระงานสอนในปhจจุบัน  

ท่ี 
รหัสรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ชื่อรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จํานวนหนLวยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด.วย
ตนเอง)  

๑ ศศภท ๒๒๙ หลักการศึกษาวรรณกรรมไทย ๓(๓-๐-๖) 
๒ ศศภท ๔๙๔ สัมมนาภาษาและวรรณกรรมไทย ๓(๒-๒-๕) 
๓ ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช.ภาษาไทยเพ่ือการ

สื่อสาร 
๓(๒-๒-๕) 

 
 

 



 
 

ระดับปริญญา   � ตรี � ป.บัณฑิต � โท � ป.บัณฑิตช้ันสงู � เอก          คณะ ศิลปศาสตร� 
มคอ.๒   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. ๒๕๖๑                                        ภาควิชา - 

 

๑๔๕ 
 

๕.๒  ภาระงานสอนในหลักสูตรใหมG / หลักสูตรปรับปรุง  ประกอบดAวย 

ท่ี 
รหัสรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ชื่อรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จํานวนหนLวยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด.วยตนเอง)  

๑ ศศภท ๑๐๐   ศิลปะการใช.ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ๓ (๒-๒-๕) 
๒ ศศภท ๒๐๔ หลักการศึกษาวรรณกรรมไทย ๓(๓-๐-๖) 
๓ ศศภท ๒๐๘ วิวัฒนาการวรรณคดีไทย ๓(๓-๐-๖) 
๔ ศศภท ๔๐๑ สัมมนาภาษาและวรรณกรรมไทย ๓(๓-๐-๖) 
๕ ศศภท ๓๖๔ การเขียนบท ๓(๓-๐-๖) 
๖ ศศภท ๓๙๖ วรรณกรรมไทยกับศิลปะการแสดง ๓(๓-๐-๖) 
๗ ศศภท ๔๖๒ วรรณกรรมไทยกับเพศสภาวะ ๓(๓-๐-๖) 

  
๖.  อ่ืน ๆ - 

 
 

  



 
 

ระดับปริญญา   � ตรี � ป.บัณฑิต � โท � ป.บัณฑิตช้ันสงู � เอก          คณะ ศิลปศาสตร� 
มคอ.๒   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. ๒๕๖๑                                        ภาควิชา - 

 

๑๔๖ 
 

 ๑. ช่ือ-นามสกุล   พิชณี โสตถิโยธิน  
ยศ. / ตําแหนLงทางวิชาการ  - 
สังกัด    คณะศิลปศาสตร�  
สถานท่ีทํางาน  คณะศิลปศาสตร� มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
๒.ประวัติการศึกษา  

คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน พ.ศ. 
ปsจจุบันลาศึกษาตLอระดับ

ปริญญาเอก 
สาขาภาษาศาสตร� มหาวิทยาลัยมหิดล - 

ศศ.ม. สาขาภาษาศาสตร� มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๖ 
ศศ.บ. 

 (เกียรตินิยมอันดับ ๒) 
สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ๒๕๔๐ 

 
๓.  งานวิจัยท่ีสนใจ หรือมีความชํานาญการ   

๑)  ภาษาศาสตร�ภาษาไทย 
๒)  วรรณกรรมเด็ก 

 
๔.  ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ)ตามเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 - 
 ๕.  ภาระงานสอน 

๕.๑  ภาระงานสอนในปhจจุบัน 

ท่ี 
รหัสรายวิชา 
(ภาษาไทย)  

ชื่อรายวิชา 
(ภาษาไทย)  

จํานวนหนLวยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด.วย
ตนเอง) 

 ๑ - - - 
 ๒ - - - 

 



 
 

ระดับปริญญา   � ตรี � ป.บัณฑิต � โท � ป.บัณฑิตช้ันสงู � เอก          คณะ ศิลปศาสตร� 
มคอ.๒   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. ๒๕๖๑                                        ภาควิชา - 

 

๑๔๗ 
 

๕.๒  ภาระงานสอนในหลักสูตรใหมG / หลักสูตรปรับปรุง  ประกอบดAวย 

ท่ี 
รหัสรายวิชา 
(ภาษาไทย)  

ชื่อรายวิชา 
(ภาษาไทย)  

จํานวนหนLวยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด.วยตนเอง) 

๑ ศศภท ๑๐๐   ศิลปะการใช.ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ๓(๓-๐-๖) 
๒ ศศภท ๒๐๗ หลักการศึกษาภาษาและภาษาศาสตร� ๓(๓-๐-๖) 
๓ ศศภท ๓๐๒ ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารเชิงธุรกิจ ๓(๓-๐-๖) 
๔ ศศภท ๓๗๒ ภาษากับการสื่อสารข.ามวัฒนธรรม ๓(๓-๐-๖) 
๕ ศศภท ๓๗๖ สัทศาสตร�และสรวิทยาภาษาไทย ๓(๓-๐-๖) 
๖ ศศภท ๓๗๗ วากยสัมพันธ�ภาษาไทย ๓(๓-๐-๖) 
๗ ศศภท ๓๗๘ ภาษาศาสตร�สังคม ๓(๓-๐-๖) 
๘ ศศภท ๓๗๙ อรรถศาสตร�ภาษาไทย ๓(๓-๐-๖) 
๙ ศศภท ๓๘๑ วัจนปฏิบัติศาสตร�ภาษาไทย ๓(๓-๐-๖) 

 
๖.  อ่ืน ๆ - 



 
 

ระดับปริญญา   � ตรี � ป.บัณฑิต � โท � ป.บัณฑิตช้ันสงู � เอก          คณะ ศิลปศาสตร� 
มคอ.๒   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. ๒๕๖๑                                        ภาควิชา - 

 

๑๔๘ 
 

๑. ช่ือ-นามสกุล  อภิลักษณ�  เกษมผลกูล  
  ยศ. / ตําแหนLงทางวิชาการ ผู.ชLวยศาสตราจารย�  
  สังกัด   คณะศิลปศาสตร�  
  สถานท่ีทํางาน  คณะศิลปศาสตร�  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

๒.  ประวัติการศึกษา  
คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน พ.ศ. 
อ.ด. วรรณคดีไทย จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย ๒๕๕๒ 
อ.ม. วรรณคดีไทย จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย ๒๕๔๗ 
กศ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยบูรพา ๒๕๔๔ 

 
๓.  งานวิจัยท่ีสนใจ หรือมีความชํานาญการ   

๑)  มานุษยวิทยา   
๒)  คติชนวิทยา   
๓)  วัฒนธรรม/วัฒนธรรมศึกษา   
๔)  ประวัติศาสตร�   
๕)  มนุษยศาสตร�   
 

  ๔.  ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ  (ตามเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘) 
อภิลักษณ� เกษมผลกูล. (๒๕๕๗). พระราชประวัติกรมพระราชวังบวรสถานพิมุข "ฉบับชําระใหมL" ใน ประพจน� อัศววิ

รุฬหการ, บรรณาธิการ. พิมุขสถานสรรพการพิสิฐ. นครปฐม : คณะศิลปศาสตร� มหาวิทยาลัยมหิดล. 
อภิลักษณ� เกษมผลกูล. (๒๕๕๘). เรื่องเลLาพ้ืนบ.านกับการสร.างมูลคLาเพ่ิมให.ผลิตภัณฑ�ท.องถ่ิน (OTOP) ในบริบท

เศรษฐกิจสร.างสรรค� ใน ศิราพร ณ ถลาง, บรรณาธิการ. เรื่องเลGาพ้ืนบAานไทยในโลกท่ีเปล่ียนแปลง. 
กรุงเทพฯ : ศูนย�มานุษยวิทยาสิริธร (องค�การมหาชน). 

อภิลักษณ� เกษมผลกูล. (๒๕๕๘). สวนไมLเข.าเปcนคา ญาติพ่ีน.องไมLไปมาเปcนอ่ืน : ความเปcนพ่ีน.องไท กับการจัดการ
ทLองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในประเพณีปอยซ.อนน้ําของชาวไทใต.คงเมืองขอน มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน  วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน ปXท่ี ๖ ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๕๘). 

อภิลักษณ� เกษมผลกูล. (๒๕๕๙).  "พระลอในฐานะทุนทางวัฒนธรรมกับการทLองเท่ียวเชิงสร.างสรรค�” ใน ธเนศ 
เวศร�ภาดา. (บรรณาธิการ) ทีทรรศน-ลิลิตพระลอ. กรุงเทพฯ : คณะมนุษยศาสตร�และประยุกต�ศิลป� 
มหาวิทยาลัยหอการค.าไทย รLวมกับ ภาควิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร� มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� และคณะ
ศิลปศาสตร� มหาวิทยาลัยมหิดล. 



 
 

ระดับปริญญา   � ตรี � ป.บัณฑิต � โท � ป.บัณฑิตช้ันสงู � เอก          คณะ ศิลปศาสตร� 
มคอ.๒   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. ๒๕๖๑                                        ภาควิชา - 

 

๑๔๙ 
 

อภิลักษณ� เกษมผลกูล. (๒๕๕๙). "สงกรานต�" ในวรรณกรรมและตํานานของคนไท-ไทย ใน พิพัฒน� กระแจะจันทร� 
(บรรณาธิการ). สาดน้ําสงกรานต-วัฒนธรรมรGวมรากเอเชีย. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. 

อภิลักษณ� เกษมผลกูล. (๒๕๖๐). "ผู.นําสยาม" ในอุดมคติ : ความคาดหวังจากวรรณคดีไทยระพุทธศาสนาสมัย
รัตนโกสินทร�ตอนต.น ใน ศิราพร ณ ถลาง, บรรณาธิการ. โสรมสรวงศิรธิรางค- : วรรณคดีเฉลิมพระเกียรติ 
สมัยสุโขทัยและอยุธยาตอนตAน. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร. 

อภิลักษณ� เกษมผลกูล. (๒๕๖๐). พ้ืนท่ีของพระ ผี ฤๅษี และบาทหลวง ในพิธีกรรมความตายในสังคมไทยจากฉาก
งานพระศพ ใน พิพัฒน� กระแจะจันทร� (บรรณาธิการ). เสด็จสูGแดนสรวง ศิลปะ ประเพณี และความเช่ือใน
งานพระบรมศพและพระเมรุมาศ. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. 

อภิลักษณ� เกษมผลกูล. (๒๕๖๐). เม่ือ "ตํารากับข.าวชาววัง" ออกสูLโลกกว.าง : กําเนิดและพัฒนาการของ "ตํารา
กับข.าวชาววัง" ในสมัยรัชกาลท่ี ๕ จนถึงการต้ังโรงเรียนสตรี. วรรณวิทัศน- ฉบับ ๑๗ (พฤศจิกายน ๒๕๖๐) 

 
๕.  ภาระงานสอน 

๕.๑  ภาระงานสอนในปhจจุบัน  

ท่ี 
รหัสรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ชื่อรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จํานวนหนLวยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด.วย
ตนเอง)  

๑ ศศภท ๔๙๔ บูรณาการภาษาและวรรณกรรม
ไทยเพ่ือการพัฒนา 

๓ (๒-๒-๕) 

๒ ศศภท ๓๕๕ เพลงพ้ืนบ.าน ๓ (๓-๐-๖) 
๓ ศศภท ๔๔๔ คติชนกับอินเทอร�เน็ต ๓ (๓-๐-๖) 
๔ ศศภท ๔๔๕ คติชนกับอาหาร ๓ (๓-๐-๖) 
๕ ศศภท ๔๔๖ คติชนกับการแพทย�พ้ืนบ.าน ๓ (๓-๐-๖) 
๖ ศศภท ๔๔๙ คติชนวิทยาและวิถีชีวิตพ้ืนบ.าน ๓ (๓-๐-๖) 
๗ ศศภท ๑๐๓ พุทธมณฑลศึกษา ๒ (๒-๐-๔) 

 
๕.๒  ภาระงานสอนในหลักสูตรใหมG / หลักสูตรปรับปรุง   

(ไปปฏิบัติราชการท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก) 
  

๖.  อ่ืน ๆ - 



 
 

ระดับปริญญา   � ตรี � ป.บัณฑิต � โท � ป.บัณฑิตช้ันสงู � เอก          คณะ ศิลปศาสตร� 
มคอ.๒   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. ๒๕๖๑                                        ภาควิชา - 

 

๑๕๐ 
 

๑.  ช่ือ-นามสกุล   ฐิติภา คูประเสริฐ   
ยศ. / ตําแหนLงทางวิชาการ - 
สังกัด   คณะศิลปศาสตร� 
สถานท่ีทํางาน  คณะศิลปศาสตร� มหาวิทยาลัยมหิดล   
 

๒. ประวัติการศึกษา  
คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน พ.ศ. 

ปsจจุบันลาศึกษาตLอระดับ
ปริญญาเอก 

สาขาภาษาไทย  คณะอักษรศาสตร� 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

- 

ศศ.ม. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� ๒๕๕๐ 
อ.บ. 

(เกียรตินิยมอันดับ ๒) 
ภาษาฝรั่งเศส  มหาวิทยาลัยศิลปากร ๒๔๔๕ 

 
๓.  งานวิจัยท่ีสนใจ หรือมีความชํานาญการ   

๑)  ภาษาไทยเพ่ือการทLองเท่ียว 
๒)  วัจนปฏิบัติศาสตร� 
๓)  ภาษาเพ่ือการจัดการความขัดแย.ง 
๔)  ภาษาศาสตร�สังคม 
 

๔.  ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘) 
ฐิติภา คูประเสริฐ. (๒๕๕๗). “พัฒนาการของคําวLา “เอา” “นํา” และ “พา” ในสมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา และสมัย

รัตนโกสินทร�”, วารสารมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยรังสิต ปXท่ี ๙ – ๑๐ ฉบับท่ี ๑๖ – ๑๗ 
มกราคม – ธันวาคม ๒๕๕๗ หน.า ๑๙-๓๗. 

ฐิติภา คูประเสริฐ. (๒๕๕๙). กลวิธีการรักษาหน.าตนเองของนักการเมืองเพศหญิงกรณีความขัดแย.งผLานสื่อประเภท
อินเทอร�เน็ต ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) การประชุมวิชาการระดับชาติ 
SMARTS ครั้งท่ี ๖ ( วันท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� วิทยาเขตศรีราชา. 

ฐิติภา คูประเสริฐ. (๒๕๕๙). กลวิธีการรักษาหน.าตนเองของนักการเมืองเพศชายและเพศหญิงกรณีความขัดแย.งผLาน
สื่อประเภทอินเทอร�เน็ต ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding)International 
conference commemorating the 50th anniversary of the department of Thai “Thai Language 
Education and Thai Studies In Asia in the 21st Century” วันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ International 
Conference Room, Obama Hall มหาวิทยาลัยฮันกุก (Hankuk University)ประเทศเกาหลีใต.. 



 
 

ระดับปริญญา   � ตรี � ป.บัณฑิต � โท � ป.บัณฑิตช้ันสงู � เอก          คณะ ศิลปศาสตร� 
มคอ.๒   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. ๒๕๖๑                                        ภาควิชา - 

 

๑๕๑ 
 

ฐิติภา คูประเสริฐ. (๒๕๕๙). การใช.หลักการความรLวมมือในการสนทนาของตัวละครในเรื่องสั้นแนวฆาตกรรมของสร
จักร ศิริบริรักษ� ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) การประชุมวิชาการระดับชาติ
มนุษยศาสตร�: ความจริงกับพลังแหLงความฝsน ระหวLางวันท่ี ๑๔-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ สํานักบริการ
วิชาการ (UNISERV) มหาวิทยาลัยเชียงใหมL. 

 
๕.  ภาระงานสอน (ลาศึกษาตLอ) 
๖. อ่ืนๆ - 
 
 
 



 
 

ระดับปริญญา   � ตรี � ป.บัณฑิต � โท � ป.บัณฑิตช้ันสงู � เอก          คณะ ศิลปศาสตร� 
มคอ.๒   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. ๒๕๖๑                                        ภาควิชา - 

 

๑๕๒ 
 

๑. ช่ือ-นามสกุล   วศวรรษ  สบายวัน  

  ยศ. / ตําแหนLงทางวิชาการ - 
  สังกัด   คณะศิลปศาสตร�  
  สถานท่ีทํางาน  คณะศิลปศาสตร� มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
๒.  ประวัติการศึกษา  

คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน พ.ศ. 
ปsจจุบันลาศึกษาตLอระดับ

ปริญญาเอก 
ภาษาไทย คณะอักษรศาสตร�  

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- 

อ.ม. 
 

ภาษาไทย คณะอักษรศาสตร�จุฬาลงกรณ�
มหาวิทยาลัย 

๒๕๕๒ 

อ.บ.  
เกียรตินิยมอันดับ ๒ 

ภาษาไทย คณะอักษรศาสตร�  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

๒๕๔๗ 

 
๓.  งานวิจัยท่ีสนใจ หรือมีความชํานาญการ   

๑)  วรรณคดีไทย   
๒)  วรรณกรรมไทย  
๓)  การประพันธ�ร.อยกรอง  
 

๔.  ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ  (ตามเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘) 
วศวรรษ สบายวัน. (๒๕๕๗). “การศึกษากิตติกรรมประกาศในฐานะบทประณามพจน�ในวิทยานิพนธ�ไทย”, วารสาร

มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยรังสิต ปXท่ี 9-10 ฉบับท่ี 16-17 มกราคม-ธันวาคม. 
วศวรรษ สบายวัน. (๒๕๕๗). “โลกทัศน�ทางเวลาในวรรณกรรมนิราศ” ในหนังสือบทความคัดสรรในการประชุมระดับชาติ 

เรื่อง "ทีทรรศน�ภาษา วรรณกรรม วัฒนธรรม การสื่อสารในโลกยุคเปลี่ยนผLาน" จัดพิมพ�โดยศูนย�สยามทรรศน�
ศึกษา คณะศิลปศาสตร� มหาวิทยาลัยมหิดล. 

 
๕.  ภาระงานสอน (ลาศึกษาตLอ) 
๖.  อ่ืน ๆ - 
 



 
 

ระดับปริญญา   � ตรี � ป.บัณฑิต � โท � ป.บัณฑิตช้ันสงู � เอก          คณะ ศิลปศาสตร� 
มคอ.๒   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. ๒๕๖๑                                        ภาควิชา - 

 

๑๕๓ 
 

๑. ช่ือ-นามสกุล   อรวี บุนนาค  
  ยศ. / ตําแหนLงทางวิชาการ ผู.ชLวยศาสตราจารย� 
  สังกัด   คณะศิลปศาสตร� 
  สถานท่ีทํางาน  คณะศิลปศาสตร� มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

๒.  ประวัติการศึกษา   
คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน พ.ศ. 

ปsจจุบันลาศึกษาตLอระดับ
ปริญญาเอก 

ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร� 
มหาวิทยาลัย ศิลปากร 

- 

อ.ม. สาขาวิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร� 
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 

๒๕๕๑ 

ศศ.บ. 
 เกียรตินิยมอันดับ๑ 

 

(สาขาวิชาเอก 
ภาษาไทย-สาขาวิชาโท

สื่อสารมวลชน) 

คณะมนุษยศาสตร� 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 

๒๕๔๗ 

 
๓.  งานวิจัยท่ีสนใจ หรือมีความชํานาญการ   

๑)  การประชาสัมพันธ�องค�กร 
 ๒)  การจัดการภาพลักษณ�องค�การ 

๓)  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
๔) การพัฒนาบุคลิกภาพ 
๕) การพูดแบบพิธีกร 
๖) กลวิธีทางภาษาในงานสื่อสารมวลชน 
๗) การสื่อสารองค�กร 
๘) การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
  

๔.  ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ  (ตามเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘) 
Orawee Bunnag. (2015) . South Korea’s Destination Image in Attitudes of Thai Tourists. “2015 Asia 

Pacific Conference on Education, Society and Psychology” January 8-10,2015, Seoul, Korea. 
อรวี บุนนาค. และรณภพ เจริญบุญ. (๒๕๕๗). “กลยุทธ�การประชาสัมพันธ�การทLองเท่ียวและศักยภาพด.านการ

ทLองเท่ียวของจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือรองรับการเข.าสูLประชาคมอาเซียน”, รายงานการวิจัย: ทุนอุดหนุนการ
วิจัยจากคณะศิลปศาสตร� มหาวิทยาลัยมหิดล. 
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ข.  รายช่ืออาจารย-พิเศษ 
 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล 
ตําแหนGงทางวิชาการ/ 

คํานําหนAา 
คุณวุฒิการศึกษา และ

สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 
สังกัดหนGวยงาน 

๑ ดร.นัทธนัย  
ประสานนาม 

รองศาสตราจารย� Ph.D. (Film Studies)  
University of St. 
Andrews, สหราช
อาณาจักร  
อ.ม. (ภาษาไทย) 
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
อ.บ. (ภาษาไทย) เกียรติ
นิยมอันดับ ๒ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

ภาควิชาวรรณคดี คณะ
มนุษยศาสตร� 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 

๒ ดร.ศิริพร  
ภักดีผาสุข 

ผู.ชLวยศาสตราจารย� อ.บ. (ภาษาไทย) เกียรติ
นิยมอันดับ ๑จุฬาลงกรณ�
มหาวิทยาลัย 
MA. (Folklore and 
Folklife), University of 
Pennsylvania 
Ph.D. (Folklore and 
Folklife), University of 
Pennsylvania 

ภาควิชาภาษาไทย คณะ
อักษรศาสตร� จุฬาลงกรณ�
มหาวิทยาลัย 

๓ ดร.ธเนศ  
เวศร�ภาดา 

ผู.ชLวยศาสตราจารย� อ.บ. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ�

มหาวิทยาลัย 

อ.ม. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ�

มหาวิทยาลัย 

อ.ด. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ�
มหาวิทยาลัย 

เกษียณอายุราชการ  
คณะมนุษยศาสตร�
มหาวิทยาลัยหอการค.าไทย 
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สังกัดหนGวยงาน 

๔ ดร.ธานีรัตน�  
จัตุทะศรี 
 

ผู.ชLวยศาสตราจารย� อ.บ. (ภาษาไทย) (เกียรติ

นิยมอันดับหนึ่ง) 

จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 

อ.ด. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ�

มหาวิทยาลัย 

ภาควิชาภาษาไทย คณะ
อักษรศาสตร� จุฬาลงกรณ�
มหาวิทยาลัย 

๕ ดร.อาทิตย� ชีระวณิชย�
กุล 
 

ผู.ชLวยศาสตราจารย� อ.บ. (ภาษาไทย) (เกียรติ

นิยมอันดับหนึ่ง) 

จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 

อ.ด. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ�

มหาวิทยาลัย 

ภาควิชาภาษาไทย คณะ
อักษรศาสตร� จุฬาลงกรณ�
มหาวิทยาลัย 

๖ ดร.สุรพงษ�  
เลิศสิทธิชัย 

ผู.ชLวยศาสตราจารย� สถ.บ. (สถาปsตยกรรม

ศาสตร�) จุฬาลงกรณ�

มหาวิทยาลัย 

B. Arch (Architecture), Yale 

University 

M. Arch (Architecture), Yale 

University 

M.Des., D. Des. (Design),  

Harvard University 

 

๗ ดร.แข มังกรวงษ� ผู.ชLวยศาสตราจารย� ปร.ด. (ทัศนศิลป�และการ
ออกแบบ),  มหาวิทยาลัย
บูรพา 
ศป.ม. (ทัศนศิลป�), สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล.าเจ.า
คุณทหารลาดกระบัง  
ศป.บ. (ภาพยนตร�และ
วิดีโอ), สจล.  

สาขาภาพยนตร� และดิจิทัล
มีเดีย  
คณะสถาปsตยกรรมศาสตร� 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล.าเจ.าคุณทหาร
ลาดกระบัง 
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๘ ดร.ภัททิยา  
ยิมเรวัต 

- Doctorat de 3me cycle 
de l’ecole des Hautes 
Etudes en Science 
Sociale  (Anthropologie 
Sociale et Ethnologie), 
Paris 1991 
Diplome d’Etudes 
Approfondies 
(Ethnologie), EHESS 
1984 
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร�และ
ภาษาเอเชียอาคเนย�) 
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.
๒๕๒๔ 
ค.บ. (ฝรั่งเศส-ภาษาไทย) 
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พ.ศ.๒๕๒๑ 

เกษียณอายุราชการ  
คณะศิลปศาสตร� 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

๙ นายวิทยา  
บุษบงค� 

นักวิจัย ศ ศ .ม  ไ ท ย ค ดี ศึ ก ษ า 
มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.
๒๕๔๘ 
ศศ.บ นิเทศศาสตร� (วารสาร
ศ าส ต ร� ) สถาบั นราชภั ฏ
สุราษฏร�ธานี พ.ศ.๒๕๔๕ 

กลุLมภารกิจวิชาการและ
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ระดับปริญญา   � ตรี � ป.บัณฑิต � โท � ป.บัณฑิตช้ันสงู � เอก          คณะ ศิลปศาสตร� 
มคอ.๒   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. ๒๕๖๑                                        ภาควิชา - 

 

๑๗๔ 
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ภาคผนวก ๘ 
คําส่ังคณะกรรมการพัฒนารายวิชาบังคับศิลปศาสตร- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑  

และคําส่ัง คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตร- 
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