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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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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 



 
 

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

 

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 

  

 
 
 
 


