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รายละเอียดของหลกัสูตร 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทย 

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 

 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

คณะ/สถาบนั/ส านกั  มนุษยศาสตร์ 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อหลกัสูตร 

รหัสหลักสูตร            25490091108047 

ช่ือหลักสตูร 

ภาษาไทย:       หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย 

ภาษาองักฤษ:   Bachelor of Arts Program in Thai 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย       ช่ือเตม็: ศิลปศาสตรบัณฑติ (ภาษาไทย) 

          ช่ือย่อ: ศศ.บ. (ภาษาไทย) 

ภาษาองักฤษ   ช่ือเตม็: Bachelor of Arts (Thai) 

          ช่ือย่อ: B.A. (Thai) 

 

3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถา้มี) 

          3.1 ภาษาและวรรณคดีไทย 

          3.2 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับชาวต่างประเทศ 

 

4. จ านวนหน่วยกิตทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 

          ก าหนดให้ศึกษาตลอดหลักสตูร ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต 
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5. รูปแบบของหลกัสูตร 

 5.1   รูปแบบ  

        หลักสตูรระดับปริญญาตรี 4 ปี 

            หลักสตูรระดับปริญญาตรี 5 ปี 

            หลักสตูรระดับปริญญาตรี 6 ปี            

   5.2 ประเภทของหลกัสูตร (เฉพาะหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี) 

               หลักสตูรทางวิชาการ 

               หลักสูตรแบบก้าวหน้าวิชาการ 

                หลักสตูรทางวิชาชีพหรือปฏบัิติการ 

                หลักสตูรแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏบัิติการ 

   5.3 ภาษาทีใ่ช ้

         หลักสตูรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 

   5.4 การรบัเขา้ศึกษา 

         เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 

โดยรับผู้เข้าศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 

   5.5 ความร่วมมือกบัสถาบนัอื่น 

         เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง โดยมีความร่วมมือกบัมหาวิทยาลัยใน

ต่างประเทศ ได้แก่ 

1. Meiji University                                               ประเทศญ่ีปุ่น 

2. Tokyo University                                              ประเทศญ่ีปุ่น    

3. Dali University                                                 สาธารณรัฐประชาชนจีน 

4. Guangxi University                                            สาธารณรัฐประชาชนจีน 

5. Guangxi University for Nationalities                      สาธารณรัฐประชาชนจีน 

6. Guangdong University of Foreign Studies               สาธารณรัฐประชาชนจีน 

7. Yunnan Normal University                                  สาธารณรัฐประชาชนจีน 

8. Beijing Union University                                    สาธารณรัฐประชาชนจีน 

9. College of International Culture & Education, Teachers Education University  

                                                                    สาธารณรัฐประชาชนจีน 

10. Busan University of Foreign Studies                      สาธารณรัฐเกาหลี 

11. Hankuk University of Foreign Studies                    สาธารณรัฐเกาหลี 

12.  Phanom Penh International University                        ราชอาณาจักรกมัพูชา 
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   5.6 การใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา 

         ให้เป็นปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 

 6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมติัเห็นชอบหลกัสูตร 

 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 ปรับปรุงมาจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2554) โดยจะเร่ิมใช้หลักสูตรน้ีในภาคการศึกษา 1 ของปีการศึกษา 2560  

 ได้ รั บ อ นุ มั ติ / เห็ น ชอบห ลักสู ต รจ ากคณ ะก รรมก ารก าร ศึ กษ าระดั บ ป ริญ ญ าต รี                                 

เม่ือวันที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  

 ได้ รับ อ นุ มั ติ / เห็น ชอบห ลักสูต รจาก สภาวิช าการในการป ระ ชุม   ค ร้ั งที่  8 /2559                                  

เม่ือวันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559 

 ได้ รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม   ค ร้ังที่  3/2560                            

เม่ือวันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560 

 

 7. ความพรอ้มในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติในปีการศึกษา 2562 

 

 8. อาชีพทีป่ระกอบไดห้ลงัส าเร็จการศึกษา 

หลักสูตรน้ีสร้างขึ้นเพ่ือให้นิสิตที่ส าเรจ็การศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้ทั้งภาครัฐและเอกชน 

เช่น  

1. นักวิชาการ อาจารย์ นักวิจัยทางภาษาไทย  

2. นักเขียน นักวิจารณ์ บรรณาธกิาร  

3. นักสื่อสารมวลชน มัคคุเทศก ์ล่าม ประชาสมัพันธ ์ 

4. ประกอบอาชีพอสิระตามความถนัดของตน 
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 9. ชื่อ นามสกุล เลขบตัรประจ าตวัประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสูตร 

ล าดบั

ท่ี 
รายช่ือคณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 

ปีท่ีจบ 

สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา 
เลขประจ าตวั

ประชาชน 

1 รศ.รุ่งฤดี แผลงศร  ศศ.บ. (ภาษาไทย), 2535 

อ.ม. (ภาษาไทย), 2540 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

2 ผศ. สมเกยีรติ คู่ทวีกุล อ.บ. (ภาษาไทย), 2516 

ค.ม. (การสอนภาษาไทย), 2518 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

3 อ.ดร.นิธอิร พรอ าไพสกุล กศ.บ. (ภาษาไทย), 2546 

ศศ.ม. (ภาษาไทย), 2549 

ศศ.ด. (ศลิปวัฒนธรรมวิจัย), 2557 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

4 อ.ดร. พรธาดา สวุัธนวนิช อ.บ. (ภาษาไทย), 2525 

อ.ม. (ภาษาไทย), 2531 

อ.ด. (วรรณคดีเปรียบเทยีบ), 2551 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

5 อ. จรรยวรรณ จรัสจรญูฤทธิ์ ศศ.บ. (ภาษาไทย), 2554 

ศศ.ม. (ภาษาไทย), 2558   

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

6 อ. พัทธยา จิตต์เมตตา กศ.บ.(ภาษาไทย), 2519 

กศ.ม.(ภาษาและวรรณคดีไทย),2523 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

  

10. สถานทีจ่ัดการเรียนการสอน 

 10.1 ใช้ห้องบรรยายรวมศูนย์การเรียนรู้ ด้วยตนเองของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 10.2 ใช้ห้องเรียน อุปกรณ์การสอน และห้องปฏบัิติการทางภาษาของคณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 11. สถานการณภ์ายนอกหรือการพฒันาทีจ่ าเป็นตอ้งน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 

    11.1 สถานการณห์รือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 

ประเทศไทยมีความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางการลงทุนทางเศรษฐกจิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี 

ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจของประเทศไทย การปรับโครงสร้างการผลิตจากภาคเกษตร

ไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและการบริการที่มากข้ึน ท าให้ต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ ศักยภาพ และ

สอดคล้องกบัความต้องการขององค์กรทางเศรษฐกิจ 

ปัจจุบันมีนักลงทุนชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้ น ประเทศไทยมีแนวคิด 

Thailand 4.0 เปิดประเทศอาเซียนต้องพัฒนาคนในสถานศึกษา เพ่ือสร้างนวัตกรรมหรือองค์ความรู้ โดยเน้น

กระบวนการคิดวิเคราะห์ และการสร้างสรรค์  ภาษาไทยจึงเป็นภาษาที่ส าคัญต่อชาวไทยและชาวต่างประเทศทั้ง

ในด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ ที่จะท าให้เกิดความล่ืนไหลทางการค้าและอาชีพทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาติ  
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การพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมท่ามกลางบริบทที่ เปล่ียนแปลงน้ี จ าเป็นต้องเตรียม                    

บุคลากร (คน) ให้เป็น “คนไทย 4.0” เพ่ือให้มีความรู้ ความสามารถ รับผิดชอบสังคม และยืนได้อย่างมี

ศักด์ิศรีในเวทสีากล รู้เท่าทนัระบบเทคโนโลยีภายใต้หลังคาโลก โดยอาศัยพ้ืนฐานความรู้ทางด้านภาษาไทยใน

การติดต่อสื่อสาร เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพในด้านการสื่อสาร การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และ                  

มีความรู้ความเข้าใจภาษาไทยอนัจะน าไปใช้พัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

     11.2 สถานการณห์รือการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม 

             ปัจจุบันกระแสโลกาภิวัตน์ท าให้เกดิการแลกเปล่ียนทางสังคมและวัฒนธรรม และส่งผลกระทบ

ต่อภาษา ภาษาไทยเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้และส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างมนุษย์บนพ้ืนฐานทาง

วัฒนธรรม การมีทักษะทางภาษาและการใช้ภาษาที่หลากหลายอย่างถูกต้องชัดเจน จึงจ าเป็นต่อการ

ประกอบอาชีพและการสร้างความสัมพันธ์อันดีในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม  ดังน้ันความรู้ความเข้าทาง

ภาษาไทยอย่างลึกซ้ึงจะช่วยพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย ตลอดจนอนุรักษ์และส่งเสริม

ภาษาไทยให้ด ารงอยู่ในทา่มกลางความเปล่ียนทางบริบทสังคมและวัฒนธรรม 

 

 12. ผลกระทบจาก ขอ้ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วขอ้งกบัพนัธกิจของ

สถาบนั 

12.1 การพฒันาหลกัสูตร          

        หลักสูตรมีการปรับปรุง เปล่ียนแปลง พัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ                

สังคมและวัฒนธรรมภายใต้สถานการณ์ “Thailand 4.0” เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าองค์ความรู้และทักษะ
ทางภาษาไทยไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว 

เพ่ือการยอมรับทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และท าให้ผู้เรียนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ                  

มีเจตคติที่ดี รวมทั้งตระหนักถึงคุณค่าของภาษาและวัฒนธรรมไทย 

     12.2 ความเกีย่วขอ้งกบัพนัธกิจของสถาบนั 

        ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมเป็นที่ต้องการของสังคมในประเทศ และความต้องการ

ระดับนานาชาติ  ส่งเสริมให้อาจารย์มีงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนให้เกดิประโยชน์

อย่างย่ังยืนต่อสังคมทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ   ส่งเสริมการบริการวิชาการที่มีคุณภาพ มี

จิตส านึก และความรับผิดชอบต่อสังคม  ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  หลักสูตรมีระบบการ

บริหารจัดการที่สร้างสรรค์ ตรวจสอบได้ และเน้นการมีส่วนร่วมในการด าเนินการของคณาจารย์                 

ประจ าหลักสตูรรวมทั้งนิสติในหลักสตูร 
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13. ความสมัพนัธก์บัหลกัสูตรอื่นทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบนั 

 13.1กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลกัสูตรอื่น 

   หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

   หลักสูตรก าหนดให้นิสิตเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ที่เปิดสอนโดย

ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย  

   หมวดวิชาเลือกเสรี 

     หลักสตูรก าหนดให้นิสติเลือกเรียนจ านวน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญา

ตรีของมหาวิทยาลัย โดยเป็นรายวิชาที่มุ่งให้นิสติมีความรู้ ความเข้าใจตามที่ตนเองถนัดหรือสนใจ  

 13.2 รายวิชาทีเ่ปิดสอนใหค้ณะ/โปรแกรมวิชา/หลกัสูตรอื่น 

    มีรายวิชาในหลักสูตรที่ เปิดสอนให้แก่หลักสูตรของคณะอื่น เช่น คณะศิลปกรรมศาสตร์            

คณะสังคมศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ที่นิสิตเลือกเรียนวิชาโทภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร

จ านวน 18 หน่วยกติ  

 13.3 การบริหารจดัการ 

        13.3.1 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาไทย คณะกรรมการประจ า

ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก และคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์ควบคุมดูแลการ

จัดการเรียนการสอนของหลักสตูรอย่างเป็นระบบ 

       13.3.2 ส ารวจความต้องการเชิงวิชาชีพจากผู้ประกอบการร่วมกนักบัผู้สอนรายวิชาที่สอนโดย

คณะ/ภาควิชา/หลักสตูรอื่น 

           13.3.3 จัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือทบทวนความต้องการหรือเงื่อนไขการเรียนรู้และทกัษะภาษา 

      ทุกภาคการศึกษา เพ่ือแสวงหาแนวทางในการปรับปรุงรายวิชาร่วมกนั 
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หมวดที ่2 ขอ้มูลเฉพาะของหลกัสูตร 

 

1. ปรชัญา ความส าคญั และวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

    1.1 ปรชัญา 

          ศึกษาและตระหนักคุณค่าภาษาไทย สื่อสารอย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ 

    1.2 ความส าคญั 

การพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมท่ามกลางบริบทการเปิดเศรษฐกิจเสรี จ าเป็นต้องอาศัยพ้ืน

ฐานความรู้ทางด้านภาษาไทยในการติดต่อสื่อสาร เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพในด้านการสื่อสาร    

มีภาพลักษณ์ที่ดี และมีความรู้ความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศทั้งภาครัฐและ

เอกชน 

การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรจึงมุ่งเน้นการผลิตทรัพยากรบุคคลที่ มีความรู้ความสามารถ                  

ด้านภาษาไทย เพ่ือน าไปใช้ในการประกอบอาชีพ ได้แก่ นักวิชาการ อาจารย์ นักวิจัยทางภาษาไทย นักเขียน               

นักวิจารณ์ บรรณาธิการ นักสื่อสารมวลชน มัคคุเทศก์ ล่าม ประชาสัมพันธ์ หรือประกอบอาชีพอิสระตาม     

ความถนัดของตน 

 

    1.3 วตัถุประสงค ์

          เพ่ือผลิตบัณฑติที่มีคุณลักษณะ ดังน้ี 

          1.3.1 มีความรู้ความสามารถด้านภาษาไทยเป็นอย่างดีและตระหนักในคุณค่าของภาษาและวัฒนธรรมไทย  

กอปรด้วยคุณธรรมและจริยธรรม 

       1.3.2 สามารถน าความรู้ภาษาไทยไปบูรณาการกับศาสตร์แขนงอื่น ในการประกอบอาชีพได้อย่าง

เหมาะสม หรือศึกษาต่อระดับสงู 

       1.3.3 มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ ส่งเสริม และสืบสานภาษาไทยในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ  

โดยค านึงถึงบริบทของการเปล่ียนแปลงทางความรู้ เศรษฐกจิ สงัคม การเมือง และวัฒนธรรม 
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2. แผนพฒันาปรบัปรุง 
  

แผนพัฒนา/แผนการเปล่ียนแปลง กลยุทธ์ ตัวบ่งช้ี 

แผนการส่งเสริมด้านการเรียนการสอน               

-  การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 

 

 

 

 

- พัฒนาระบบสารสนเทศที่

สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง

อย่างต่อเน่ือง โดยร่วมมือกับ

คณะมนุษยศาสตร์ 

- ส่งเสริมการประเมินผลที่เน้น

พัฒนาการของผู้เรียน 

- จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่

เน้นทักษะการเรียนรู้ทั้งหกด้าน

ตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ

ระดับปริญญาตรี 

- ระดับความพึงพอใจของนิสิต

ต่อทักษะการสอนของอาจารย์ที่

มุ่งผลการเรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน 

- ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ

ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการ

เรียนรู้ด้วยตนเอง  

- จ าน วน ราย วิ ช าที่ ใ ช้ ก าร

ประเมินผลที่เน้นพัฒนาการของ

ผู้เรียน 

- ร้อยละของผู้เรียนในหลักสูตรที่

เข้ าร่ วมกิ จกรรมทางวิ ชาการ 

โครงการเสริ มหลั กสู ตร และ

กจิกรรมอื่น  ๆของคณะ 

- ผลการประเมินประสิทธิภาพการ

จัดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  พัฒนาบุคลากรด้านการสอน - สนับสนุนให้อาจารย์เพ่ิมพูน

ทักษะ/ความรู้ เพ่ือพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนที่ เน้ น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

-พัฒนาทักษะการสอนของ

อาจารย์ 

   - สนับสนุนให้อาจารย์ท า

วิจัย/บทความวิชาการ 

 

- จัดกิจกรรม/ส่งเสริมการเข้า

ร่วมประชุมวิชาการ การอบรม

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะ

ด้านการจัดการเรียนการสอน

แก่อาจารย์ 

- ร้อยละของอาจารย์ประจ า

หลักสตูรที่มีงานวิจัย 

- ร้อยละของอาจารย์ประจ า

ห ลั ก สู ต รที่ มี ก าร เผ ยแพ ร่

บทความวิจัย/วิชาการ 

ป รับป รุงห ลักสูต รให้ ทัน สมั ยและ

สอด ค ล้ อ งกั บ ค วาม ต้ อ งก าร ขอ ง

ตลาดแรงงาน 

 

ติดตามการเปล่ียนแปลงตาม

ความต้องการของหน่วยงาน 

องค์กร และสถานประกอบการ 

- รายงานผลการประเมินความ

พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติ  

- รายงานการประชุมพิจารณา

ผลความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑติ 
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แผนพัฒนา/แผนการเปล่ียนแปลง กลยุทธ์ ตัวบ่งช้ี 

ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขา วิชาภ าษ าไทยให้ เป็ น ไปตาม

มาตรฐานที่  สกอ . ก าหนดภายใน

ระยะเวลา 5 ปี 

 

ติดตามและประเมินหลักสูตร

อย่างสม ่าเสมอ 

- เอกสารการปรับปรุงหลักสตูร 

- ร าย งาน ผลก ารป ระ เมิ น

หลักสตูร 

- ค าสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการ

พัฒนาหลักสตูร 

-ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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หมวดที ่3 ระบบการจดัการศึกษา การด าเนนิการ และโครงสรา้งของหลกัสูตร 

 

 1. ระบบการจัดการศึกษา 

     1.1 ระบบ 

       ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหน่ึงแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ                         

หน่ึงภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สปัดาห์   

    1.2 การจดัการศึกษาภาคฤดูรอ้น   

            อาจจัดภาคฤดูร้อนเป็นพิเศษได้ โดยเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย

การศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 

     1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

            การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 

2. การด าเนินการหลกัสูตร 

    2.1 วนั-เวลาในการด าเนนิการเรียนการสอน 

ภาคต้น            เดือนสิงหาคม - ธนัวาคม 

ภาคปลาย             เดือนมกราคม - พฤษภาคม 

          ภาคฤดูร้อน   เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 

   2.2 คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา 

         ผู้เข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ              

ปริญญาตรี พ.ศ. 2559  ดังน้ี 

             2.2.1  ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทยีบเทา่ 

        2.2.2  มีคะแนนเฉล่ียของผลการสอบตามเกณฑท์ี่คณะกรรมการบริหารหลักสตูรก าหนด 

          2.2.3  ผู้เรียนชาวต่างประเทศต้องสามารถสื่อสารภาษาไทยได้ในระดับดี และสอบผ่านการวัดระดับ

ความสามารถภาษาไทยตามที่คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรก าหนด ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กับดุลพินิจของคณะ

กรรมการบริหารหลักสตูร 

     2.3 ปัญหาของนสิิตแรกเขา้ 

             2.3.1 นิสติบางคนมีความรู้ด้านภาษาไทยค่อนข้างน้อย 

             2.3.2 นิสติมีปัญหาด้านการปรับตัวเข้ากบัระบบการเรียนมหาวิทยาลัย 
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     2.4 กลยุทธใ์นการด าเนนิการเพือ่แกไ้ขปัญหา/ขอ้จ ากดัของนสิิตในขอ้ 2.3 

                2.4.1 จัดสอนเสริม/กจิกรรมพัฒนาทกัษะความรู้ด้านภาษาไทยเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนการเรียน  

          2.4.2 จัดการปฐมนิเทศนิสติใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย  

และการจัดสรรเวลาเรียน 

          2.4.3 จัด ให้ มี ระบบอาจารย์ที่ ป รึกษ าวิชาการ  เพ่ื อท าห น้ าที่ ก  ากับ  ดูแล ตั ก เตื อน                         

และให้ค าแนะน าแก่นิสติ 

          2.4.4 จัดกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ของนิสิตและการดูแลนิสิต ได้แก่        

กิจกรรมวันแรกพบระหว่างนิสิตกับอาจารย์  กิจกรรมวันพบผู้ปกครองซ่ึงจัดร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์   

และการติดตามผลการเรียนของนิสติช้ันปีที่ 1 จากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ 

      2.5 แผนการรบันสิิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 

จ านวนนิสติ 
จ านวนนิสติแต่ละปีการศึกษา 

    2560 2561 2561 2563 2564 

ช้ันปีที่ 1       50 50 50 50 50 

ช้ันปีที่ 2        - 50 50 50 50 

ช้ันปีที่ 3        - - 50 50 50 

ช้ันปีที่ 4        - - - 50 50 

รวม 50 100 150 200 200 

คาดว่าจะส าเรจ็การศึกษา - - - 50 50 

 

       2.6 งบประมาณตามแผน 

ใช้งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ของภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย ดังน้ี 

         หมายเหตุ  นิสติชาวต่างประเทศช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัย             

     ศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการเกบ็ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
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2.6.1 งบประมาณรายรบั เพ่ือใช้ในการบริหารหลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย 

รายละเอยีดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 

(ค่าธรรมเนียม/คน/ปี x จ านวนรับ) 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

รวมรายรับ 1,500,000 3,000,000 4,500,000 6,000,000 6,000,000 

 

 

  2.6.2  งบประมาณการค่าใชจ่้าย 

รายละเอียดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

หมวดการจดัการเรียนการสอน      

1. ค่าสอน (ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษและคณะร่วมสอน) 276,250 552,500 828,750 1,105,000 1,105,000 

2. ค่าวัสดุ (วัสดุส านักงานและวัสดุการเรียนการสอน) 276,250 552,500 828,750 1,105,000 1,105,000 

3. ทุนและกจิกรรมนิสติ 105,000 210,000 315,000 420,000 420,000 

4. งบพัฒนาบุคลากร 72,500 145,000 217,500 290,000 290,000 

5. งบสนับสนุนการวิจัย 72,500 145,000 217,500 290,000 290,000 

6. ค่าใช้จ่ายส่วนกลางของคณะ 145,000 290,000 435,000 580,000 580,000 

7. ค่าสาธารณปูโภค 72,500 145,000 217,500 290,000 290,000 

8. ค่าพัฒนาสถานที่ ครุภัณฑ ์ 72,500 145,000 217,500 290,000 290,000 

9. ค่าพัฒนามหาวิทยาลัย 225,000 450,000 675,000 900,000 900,000 

หมวดค่าใชจ่้ายส่วนกลาง      

1.ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (950 บาท/คน/ภาคการศึกษา) 47,500 95,000 142,500 190,000 190,000 

2.ค่าธรรมเนียมห้องสมุด (900 บาท/คน/ภาคการศึกษา) 45,000 90,000 135,000 180,000 180,000 

3.ค่าบ ารุงกองทุนห้องสมุด (850 บาท/คน/ภาคการศึกษา) 42,500 85,000 127,500 170,000 170,000 

4.ค่าธรรมเนียมฝ่ายกจิการนิสติ(650บาท/คน/ภาคการศึกษา) 32,500 65,000 97,500 130,000 130,000 

5. ค่าบ ารุงกองทุนคอมพิวเตอร์(300 บาท/คน/ภาคการศึกษา) 15,000 30,000 45,000 60,000 60,000 

รวมรายจ่าย 1,500,000 3,000,000 4,500,000 6,000,000 6,000,000 
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     2.7 ระบบการศึกษา 

   ☑  แบบช้ันเรียน 

     แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

     แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสยีงเป็นสื่อหลัก 

     แบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นสื่อหลัก (E-learning) 

    แบบทางไกลทางอนิเทอร์เนต็ 

     อื่นๆ (ระบุ) 

 

     2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบยีนเรียนขา้มมหาวิทยาลยั (ถา้มี) 

                ไม่มี 

 

3. หลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อน 

     3.1 หลกัสูตร 

           3.1.1 จ านวนหน่วยกิต  

               รวมตลอดหลักสตูรไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกติ 

           3.1.2 โครงสรา้งหลกัสูตร  

              โครงสร้างหลักสตูร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกบัที่ก  าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสตูรของกระทรวงศึกษาธกิาร ดังน้ี 
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รายละเอียด 

วิชาเอก/หน่วยกิต 

วิชาเอกภาษาและวรรณคดีไทย                      

และ วิชาเอกภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร                   

ส าหรบัชาวต่างประเทศ 

ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ไม่นอ้ยกว่า 30 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่นอ้ยกว่า 100 

1. วิชาเฉพาะสาขา ไม่นอ้ยกว่า 90 

  1.1 แบบเอกเดีย่ว  

    1) วิชาบงัคบั 66 

         บงัคบัภาษาองักฤษ 12 

         บงัคบัเอก 54 

    2) วิชาเลือก ไม่นอ้ยกว่า 24 

  1.2 แบบเอก-โท  

    1) วิชาบงัคบั 66 

         บงัคบัภาษาองักฤษ 12 

         บงัคบัเอก 54 

    2) วิชาเลือก  ไม่นอ้ยกว่า 6 

    3) วิชาโท  ไม่นอ้ยกว่า 18 

2. วิชาเสริมสรา้งประสบการณ ์ไม่นอ้ยกว่า 4 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่นอ้ยกว่า 6 

รวม ไม่นอ้ยกว่า 130 
 

            

* ทั้งสองสาขาวิชาเอกใช้โครงสร้างเดียวกนั 
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         3.1.3 รายวิชา 

     ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ไม่นอ้ยกว่า 30 หน่วยกิต 
   

   1. กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่สาร 

                  มศว     111     ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                                   3(3-0-6)                                                                             

                  SWU    111     Thai for Communication 

                  มศว     121     ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพการสื่อสาร 1           3(2-2-5)                                                       

                  SWU    121     English for Effective Communication 1 

                  มศว     122     ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพการสื่อสาร 2           3(2-2-5)                                                       

                  SWU    122     English for Effective Communication 2 

                  มศว     123     ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 1               3(2-2-5)                                                           

                  SWU    123     English for International Communication 1 

                  มศว     124     ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 2               3(2-2-5)                                                           

                  SWU    124     English for International Communication 2 
 

     2. กลุ่มวิชาพลานามยั 

             มศว     131     ลีลาศ                                                          1(0-2-1)                                                                                                  

                  SWU    131     Social Dance 

                  มศว     132     สมรรถภาพส่วนบุคคล                                     1(0-2-1)                                                                            

                  SWU    132     Personal Fitness 

                  มศว     133     การว่ิงเหยาะเพ่ือสขุภาพ                                   1(0-2-1)                                                                             

                  SWU    133     Jogging for Health 

                  มศว     134     โยคะ                                                           1(0-2-1)                                                                                                    

                  SWU    134     Yoga 

                  มศว     135     ว่ายน า้                                                         1(0-2-1)                                                                                              

                  SWU    135     Swimming 

                  มศว     136     แบดมินตัน                                                   1(0-2-1)                                                                                           

                  SWU    136     Badminton 

                  มศว     137     เทนนิส                                                        1(0-2-1)                                                                                               

                  SWU    137     Tennis 

                  มศว     138     กอล์ฟ                                                         1(0-2-1)                                                                                                

                  SWU    138     Golf 

                  มศว     139     การฝึกโดยการใช้น า้หนัก                                  1(0-2-1)                                                                          

                  SWU    139     Weight Training 
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    3. กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยี) 

            มศว      141     ชีวิตในโลกดิจิทลั                                          3(3-0-6)                                                                                    

                 SWU     141      Life in a Digital World 

                 มศว      241      แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทลัและสังคม                    2(1-2-3)                                                              

                 SWU     241      Digital Technology and Society Trends 

                 มศว      242      คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                            3(3-0-6)                                                                     

                 SWU     242      Mathematics in Daily Life 

                 มศว      243      การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล                       3(3-0-6)                                                                  

                 SWU     243      Personal Financial Management 

                 มศว      244      วิทยาศาสตร์เพ่ือชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี              3(3-0-6)                                                       

                 SWU     244      Science for Better Life and Environment 

                 มศว      245      วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสงัคม                    2(2-0-4)                                                                

                 SWU     245      Science, Technology and Society 

                 มศว      246      วิถีชีวิตเพ่ือสขุภาพ                                        2(2-0-4)                                                                                  

                 SWU     246      Healthy Lifestyle 

                 มศว      247      อาหารเพ่ือชีวิต                                             2(1-2-3)                                                                                       

                 SWU     247      Food for Life 

                 มศว      248      พลังงานทางเลือก                                          2(2-0-4)                                                                                   

                 SWU     248      Alternative Energy 

                 มศว      341      ธุรกจิในโลกดิจิทลั                                          2(1-2-3)                                                                                     

                 SWU     341      Business in a Digital World 

    4. กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร)์ 

                 มศว      151      การศึกษาทั่วไปเพ่ือพัฒนามนุษย์                        3(3-0-6)                                                                 

                 SWU     151      General Education for Human Development 

                 มศว      161      มนุษย์ในสงัคมแห่งการเรียนรู้                            2(2-0-4)                                                                     

                 SWU     161      Human in Learning Society 

                 มศว      251      ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์                             2(1-2-3)                                                                       

                 SWU     251      Music and Human Spirit 

                 มศว      252      สนุทรียศาสตร์เพ่ือชีวิต                                    3(3-0-6)                                                                             

                 SWU     252      Aesthetics for Life 

                 มศว      253      สนุทรียสนทนา                                              2(1-2-3)                                                                                       

                 SWU     253      Dialogue 
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                 มศว      254      ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์                           2(1-2-3)                                                                     

                 SWU     254      Art and Creativity 

                 มศว      255      ธรรมนูญชีวิต                                               2(1-2-3)                                                                                     

                 SWU     255      Constitution For Living 

                 มศว      256      การอ่านเพ่ือชีวิต                                           2(2-0-4)                                                                                     

                 SWU     256      Reading for Life 

                 มศว      257      วรรณกรรมและพลังทางปัญญา                         2(2-0-4)                                                                    

                 SWU     257      Literature for Intellectual Powers 

                 มศว      258      ศิลปะการพูดและการน าเสนอ                           2(2-0-4)                                                                  

                 SWU     258      Arts of Speaking and Presentation 

                 มศว      261      พลเมืองวิวัฒน์                                             3(3-0-6)                                                                                    

                 SWU     261      Active Citizens 

                 มศว      262      ประวัติศาสตร์และพลังขับเคล่ือนสังคม                2(2-0-4)                                                         

                 SWU     262      History and Effects on Society 

                 มศว      263      มนุษย์กบัสนัติภาพ                                        2(2-0-4)                                                                                   

                 SWU     263      Human and Peace 

                 มศว      264      มนุษย์ในสงัคมพหุวัฒนธรรม                            2(2-0-4)                                                                       

                 SWU     264      Human in Multicultural Society 

                 มศว      265      เศรษฐกจิโลกาภิวัตน์                                      3(3-0-6)                                                                                

                 SWU     265      Economic Globalization 

                 มศว      266      ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง                                2(2-0-4)                                                                            

                 SWU     266      Sufficiency Economy 

                 มศว      267      หลักการจัดการสมัยใหม่                                  2(2-0-4)                                                                              

                 SWU     267      Principles of Modern Management 

                 มศว      268      การศึกษาทางสงัคมด้วยกระบวนการวิจัย              2(1-2-3)                                                         

                 SWU     268      Social Study by Research 

                 มศว      351      การพัฒนาบุคลิกภาพ                                     3(2-2-5)                                                                                

                 SWU     351      Personality Development 

                 มศว      352      ปรัชญาและกระบวนการคิด                              3(3-0-6)                                                                         

                 SWU     352      Philosophy and Thinking Process 

                 มศว      353      การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม                    3(3-0-6)                                                                

                 SWU     353      Logical Thinking and Ethics 
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                 มศว      354      ความคิดสร้างสรรค์กบันวัตกรรม                       3(2-2-5)                                                                 

                 SWU     354      Creativity and Innovation 

                 มศว      355      พุทธธรรม                                                   3(3-0-6)                                                                                         

                 SWU     355      Buddhism 

                 มศว      356      จิตวิทยาสงัคมในการด าเนินชีวิต                        2(2-0-4)                                                                   

                 SWU     356      Social Psychology for Living 

                 มศว      357      สขุภาพจิตและการปรับตัวในสงัคม                     2(2-0-4)                                                              

                 SWU     357      Mental Health and Social Adaptability 

                 มศว      358      กจิกรรมสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาชีวิตและสังคม         2(1-2-3)                                                    

                 SWU     358      Creative Activities for Life and Social Development 

                 มศว      361      มศว เพ่ือชุมชน                                             3(1-4-4)                                                                                     

                 SWU     361      SWU for Communities 

                 มศว      362      ภมูิปัญญาท้องถิ่น                                          2(1-2-3)                                                                                  

                 SWU     362      Local Wisdom 

                 มศว      363      สมัมาชีพชุมชน                                             2(1-2-3)                                                                                        

                 SWU     363      Ethical Careers for Community 

                 มศว      364      กจิการเพ่ือสังคม                                           2(1-2-3)                                                                                       

                 SWU     364      Social Enterprise 

 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่นอ้ยกว่า 90 หน่วยกิต 

  1.1 วิชาบงัคบัภาษาองักฤษ 12 หน่วยกติ 

   ทยท 205 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารในสงัคมพหุวัฒนธรรม        3 (3-0-6) 

   THT 205 English for Communication in Multicultural Societies 

   ทยท 206 ภาษาองักฤษเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต       3 (3-0-6) 

   THT 206 English for Lifelong Learning 

                 อกช       301   ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ 1             3(2-2-5) 

                 ECP       301   English for Career Preparation l                     

                 อกช       302   ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ 2             3(2-2-5) 

                 ECP       302   English for Career Preparation ll                     
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  1.2 วิชาเอกภาษาและวรรณคดีไทย 

             1.2.1 วิชาบงัคบั ไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต 

   ทภว 111 ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย        3(3-0-6) 

   TLL 111 Characteristics of Thai Language 

   ทภว 112 ภาษากบัวัฒนธรรมไทย         3(3-0-6) 

   TLL 112 Language and Thai Culture 

   ทภว 121 หลักการสื่อสารภาษาไทยเพ่ือประสทิธผิล                3(3-0-6) 

   TLL 121 Principles of Effective Communication in Thai 

                 ทภว       131    วิวัฒนาการวรรณคดีไทย                                      3(3-0-6) 

                 TLL       131    Development of Thai Literature                    

   ทภว 151 ภมูิปัญญาไทย          3(3-0-6) 

   TLL 151 Thai Wisdoms 

   ทภว 213 ภาษาศาสตร์เบ้ืองต้น         3(3-0-6) 

   TLL 213 Introduction to Linguistics  

                 ทภว       222 วาทศาสตร์เพ่ือการสื่อสารระหว่างบุคคล                3(3-0-6) 

   TLL 222 Speech for Interpersonal Speaking 

                 ทภว 223 การน าเสนอและบรรยายสรุป        3(2-2-5) 

   TLL 223 Presentation and Briefing 

   ทภว 232 วรรณคดีเอกของไทย         3(3-0-6) 

   TLL 232 Thai Literature Masterpieces 

   ทภว 241 วรรณกรรมไทยปัจจุบัน         3(3-0-6) 

   TLL 241 Modern Thai Literature 

                 ทภว     314 พัฒนาการภาษาไทย                           3(3-0-6) 

   TLL     314 Development of  Thai Language 

   ทภว 315 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย         3(3-0-6) 

   TLL 315 Foreign Languages in Thai 

                 ทภว 326 ภาษาไทยปัจจุบัน          3(3-0-6) 

   TLL 326 Modern Thai  Language  

   ทภว 327 การเขียนเชิงวิชาการ         3(2-2-5) 

   TLL 327 Academic Writing 

   ทภว  342 อทิธพิลวรรณกรรมต่างประเทศที่มีต่อวรรณกรรมไทย       3(3-0-6) 

   TLL 342 Influence of Foreign Literature on Thai Literature 

 



หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาไทย  (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560)        20 

 

   ทภว 343 การวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณกรรมไทย       3(3-0-6) 

   TLL 343 Analysis and Criticism of Thai Literature 

   ทภว 352 คติชนวิทยา          3(3-0-6) 

   TLL 352 Folklore 

   ทภว 417 หลักภาษาไทย          3(3-0-6) 

   TLL 417 Thai Grammar  

  

     1.2.2 วิชาเลือก 24 หน่วยกติ 

   ทภว 224 การประพันธร้์อยแก้วและร้อยกรอง       3(2-2-5) 

   TLL 224 Prose and Poetry Writing 

   ทภว 225 การพูดเพ่ืออาชีพ         3(2-2-5) 

             TLL 225    Speech for Career 

   ทภว       233 วรรณคดีนิราศ          3(3-0-6) 

   TLL       233 Nirat Literature 

                 ทภว       316 ภาษากบัสงัคม          3(3-0-6) 

   TLL       316 Language and  Society  

                 ทภว       328 การสื่อสารเพ่ือการโฆษณาและประชาสมัพันธ ์          3(3-0-6) 

   TLL       328    Communication for Advertisement and Plublic Ralations 

   ทภว       334 วรรณคดีประวัติศาสตร์และการเมือง       3(3-0-6) 

   TLL       334 Historical and Political Literature 

                 ทภว       353     วรรณกรรมท้องถิ่น         3(3-0-6) 

                 TLL       353     Regional Literature 

                 ทภว 418 อรรถศาสตร์เบ้ืองต้น          3(3-0-6) 

   TLL 418 Introduction to Semantics 

   ทภว 419 ภาษาไทยเพ่ือชาวต่างประเทศ                 3(3-0-6) 

                 TLL 419 Thai Language for Foreigners 

                 ทภว 429 การเขียนสารัตถคดี         3(2-2-5) 

   TLL 429 Non-Ficton Writing 

   ทภว 421 การเขียนข่าว          3(2-2-5) 

   TLL  421 News Writing 

            ทภว 435 ภมูิปัญญาในภาษาและวรรณคดีไทย       3(3-0-6) 

                 TLL 435 Wisdoms in Thai Language and Literature 
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   ทภว 436 วรรณคดีชาดก          3(3-0-6) 

                 TLL       436 Jataka Literature 

 

   1.3 วิชาเอกภาษาไทยเพือ่การสือ่สารส าหรบัชาวต่างประเทศ  

   1.3.1 วิชาบงัคบั ไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกติ 

   ทสต 121 การฟัง - พูดภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 1                3(2-2-5) 

   TCF 121 Listening - Speaking Thai for Communication I 

   ทสต  122 การฟัง - พูดภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 2                3(2-2-5) 

   TCF 122 Listening - Speaking Thai for Communication II 

   ทสต 131 การอ่าน - เขียนภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 1      3(2-2-5) 

   TCF  131 Reading - Writing Thai for Communication I 

   ทสต 132 การอ่าน - เขียนภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 2      3(2-2-5) 

   TCF  132 Reading-Writing Thai for Communication II 

   ทสต 223 การฟัง -พูดภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3                3(2-2-5) 

   TCF 223  Listening-Speaking Thai for Communication III 

   ทสต 224 การฟัง- พูดภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 4                3(2-2-5) 

   TCF 224  Listening-Speaking Thai for Communication IV 

   ทสต 233 การอ่าน - เขียนภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3      3(2-2-5) 

   TCF 233  Reading-Writing Thai for Communication III 

   ทสต 234 การอ่าน - เขียนภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 4      3(2-2-5) 

   TCF 234  Reading-Writing Thai for Communication IV 

                 ทสต 311 การสร้างค าในภาษาไทย                           3(3-0-6) 

                 TCF        311    Word Formation in Thai 

   ทสต 312 ภาษาศาสตร์ภาษาไทยเบ้ืองต้นส าหรับชาวต่างประเทศ      3(3-0-6) 

   TCF 312  Introduction to Thai Linguistics for Foreigners   

   ทสต 351 ประเพณีและวัฒนธรรมไทย        3(3-0-6) 

   TCF 351  Thai Culture Tradition 

   ทสต 352 ไทยศึกษาส าหรับชาวต่างประเทศ                 3(3-0-6) 

   TCF  352 Thai Studies for Foreigners 

   ทสต 453 ประเทศไทยปัจจุบัน         3(3-0-6) 

   TCF  453 Thailand Today 
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   ทสต 461 ปริทรรศน์วรรณคดีไทย         3(3-0-6) 

   TCF  461 Overview of Thai Literature 

   ทสต 463 วรรณกรรมไทยส าหรับชาวต่างประเทศ       3(3-0-6) 

             TCF 463 Thai Literary Works for Foreigners 

 

   1.2.2.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกติ  

   ทสต 225 มารยาทไทยกบัการพูด         3(2-2-5) 

   TCF 225 Thai Manner and Speaking 

   ทสต 241 ภาษาไทยเพ่ือการทอ่งเที่ยว         3(2-2-5) 

   TCF  241 Thai for Tourism  

   ทสต 313 ส านวนไทย                   3(3-0-6) 

   TCF  313 Thai Idioms   

   ทสต 335 การอ่าน-เขียนภาษาไทยเชิงวิชาการ       3(2-2-5) 

   TCF  335 Reading-Writing Thai for Academic Purposes 

   ทสต 336 การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์         3(2-2-5) 

                 TCF 336 Media and Press Reading 

   ทสต 337 การจดบันทกึและการสรุปความ        3(2-2-5) 

   TCF  337 Note-Taking and Summarizing 

   ทสต 343 ภาษาไทยเพ่ือธุรกจิ         3(3-0-6) 

   TCF 343  Thai for Business 

                  ทสต 438 การเขียนสร้างสรรค์         3(2-2-5) 

                 TCF       438 Creativity Writing 

   ทสต 444 ภาษาไทยในสื่อโสตทศัน์                  3(3-0-6) 

   TCF  444 Thai in Audio-Visual Media 

   ทสต 454 สมัมนาการใช้ภาษาและวัฒนธรรมไทย       3(2-2-5) 

                 TCF  454 Seminar of Thai Language and Calture 

   ทสต 462 นิทานพ้ืนบ้านไทย         3(3-0-6) 

   TCF 462  Thai Folktales 
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      1.2.2 แบบเอก-โท 

    1) วิชาบงัคบั 60 หน่วยกิต 

     รายวิชาเหมือนกบัแบบเอกเด่ียว 

    2) วิชาเอกเลือก ไม่นอ้ยกว่า 12 หน่วยกิต 

     รายวิชาเหมือนกบัแบบเอกเด่ียว แต่เลือกศึกษาบางรายวิชาให้ได้หน่วยกติ                           

           ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกติ 

    3) วิชาโท ไม่นอ้ยกว่า 18 หน่วยกิต 

               ศึกษาสาขาวิชาใดวิชาหน่ึงที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็น

วิชาโทตามข้อก าหนดและเง่ือนไขของหลักสูตรวิชาโทน้ันๆ ทั้งน้ี ต้องไม่ซ ้ากับแขนง                 

หรือวิชาเอก 

 

 2. วิชาเสริมสรา้งประสบการณ ์ไม่นอ้ยกว่า 4 หน่วยกิต 

  ก าหนดใหเ้ลือกศึกษา 1 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้  

   ทยท 491 การศึกษาอิสระ       4(0- 4 - 8) 

   THT 491 Independent Study  

   ทยท 492 ประสบการณท์างภาษาและวรรณคดีไทย   4(0- 4 - 8)  

                 THT 492 Experience in Thai language and Literature 

                 ทยท 493 สหกิจศึกษา                                             4(0- 8 - 4)  

                 THT 493 Cooperative Education 

     

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่นอ้ยกว่า 6 หน่วยกิต 

 ให้เลือกศึกษาวิชาใดกไ็ด้ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ง. วิชาโทภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร  ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกติ 

ทสส        211     ศิลปะการพูดและการน าเสนองาน                     3(2-2-5) 

                  TLC       211     The Art of Speaking and Presentation 

ทสส        212     การพูดทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทศัน ์         3(2-2-5) 

TLC        212     Speech for Radio and Television Broadcast     

ทสส        321     การเขียนบทความ                                        3(2-2-5) 

TLC        321     Article Writing 

ทสส        322     การเขียนสารคดี                                          3(2-2-5) 

TLC        322     Documentary Writing 
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ทสส        413     การพูดเพือ่เป็นพธีิกร                                    3(2-2-5) 

TLC        413     Speech for Master of Ceremony 

ทสส        414     ศิลปะการเล่าเรือ่ง                                        3(2-2-5) 

TLC        414     The Art of Speaking and Presentation      

ทสส        423     การสือ่สารองคก์รและผลิตภณัฑ ์      3(2-2-5) 

TLC        423     Co-operate and Product Communications 

ทสส        424    การเขียนบทร่วมสมยั                                     3(2-2-5) 

TLC        424    Contemporary Script Writing 
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ความหมายของรหสัวิชา 

 ทยท           หมายถึง     กลุ่มวิชาแกนของหลักสูตรกบักลุ่มวิชาปฏบัิติการและการฝึกอาชีพ 

 ทภว           หมายถึง     กลุ่มวิชาภาษาและวรรณคดีไทย 

 ทสต           หมายถึง     กลุ่มวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับชาวต่างประเทศ 

     ทสส                   หมายถึง     กลุ่มวิชาโทภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

 เลขรหัสตัวแรก      หมายถึง     ช้ันปีที่เปิดสอน 

 เลขรหัสตัวกลาง     หมายถึง     กลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้  

              เลข 0          หมายถึง  วิชาแกน 

              เลข 9         หมายถึง  วิชาปฏบัิติการและการฝึกอาชีพ 

               กลุ่มวิชาภาษาและวรรณคดีไทย 

         เลข 1         หมายถึง  กลุ่มวิชาหลักภาษาและภาษาศาสตร์ 

         เลข 2         หมายถึง  กลุ่มวิชาการใช้ภาษา 

         เลข 3         หมายถึง  กลุ่มวิชาวรรณคดี 

         เลข 4         หมายถึง  กลุ่มวิชาวรรณกรรม 

         เลข 5         หมายถึง  กลุ่มวิชาคติชนวิทยา 

          กลุ่มวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับชาวต่างประเทศ 

        เลข 1         หมายถึง  กลุ่มวิชาภาษาและภาษาศาสตร์ 

        เลข 2         หมายถึง  กลุ่มวิชาการฟัง-การพูด 

        เลข 3         หมายถึง  กลุ่มวิชาการอ่าน-การเขียน 

        เลข 4         หมายถึง  กลุ่มวิชาทกัษะเฉพาะกจิ 

        เลข 5         หมายถึง  กลุ่มวิชาไทยศึกษา 

        เลข 6          หมายถึง  กลุ่มวิชาวรรณคดีและวรรณกรรม 

             กลุ่มวิชาโทภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

             เลข 1                   หมายถึง  กลุ่มวิชาการพูด 

       เลข 2                   หมายถึง  กลุ่มวิชาการเขียน 

    เลขรหัสตัวสดุท้าย     หมายถึง   ล าดับรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัสตัวกลาง 
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            3.1.4 แผนการศึกษา 

                   1. แผนการศึกษาส าหรบัผูเ้รียนวิชาเอกภาษาและวรรณคดีไทย 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่1 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  

 

มศว 111 

มศว 121 

 

มศว 151 

 

 

กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่สาร 

ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพ  

กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร)์ 

การศึกษาทั่วไปเพ่ือพัฒนามนุษย์ 

กลุ่มวิชาพลานามยั 

เลือกศึกษา  1  รายวิชา 

 

3 

3 

 

3 

 

1 

 หมวดวิชาเฉพาะ  

ทภว 111 

ทภว 121 

ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย 

หลักการสื่อสารภาษาไทยเพ่ือประสทิธผิล   

3 

3 

 รวม 16 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  

 

มศว 122 

 

มศว 141 

 

มศว 161 

 

กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่สาร 

 ภาษาองักฤษเพ่ือประสิทธภิาพการสื่อสาร 2  

กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยี)   

 ชีวิตในโลกดิจิทลั 

กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร)์ 

 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้ 

กลุ่มวิชาพลานามยั 

 เลือกศึกษา  1  รายวิชา 

 

3 

 

3 

 

2 

 

1 

 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบงัคบั)  

ทภว 112 

ทภว 151 

ทภว 131 

ภาษากบัวัฒนธรรมไทย 

ภมูิปัญญาไทย 

วิวัฒนาการวรรณคดีไทย  

3 

3 

3 

 รวม 18 



หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาไทย  (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560)        27 

 

ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่1 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  

 

มศว 261 

กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร)์ 

 พลเมืองวิวัฒน์ 

 

3 

 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบงัคบั)  

ทยท 205 

ทภว 232 

ทภว 222 

ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารในสงัคมพหุวัฒนธรรม 

วรรณคดีเอกของไทย 

วาทศาสตร์เพ่ือการสื่อสารระหว่างบุคคล 

3 

3 

3 

 วิชาเลือก  

 

 

แบบเอกเด่ียว  

   เลือกศึกษา 1 รายวิชา 

แบบเอก - โท 

   เลือกศึกษา 1 รายวิชา 

 

3 

 

3 

 หมวดวิชาเลือกเสรี 3 

 รวม 21 
 

ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่2 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  

  เลือกศึกษา  1  รายวิชา 2-3 

 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบงัคบั)  

ทยท 206 

ทภว 213 

ทภว 241 

ทภว 223 

ภาษาองักฤษเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 

วรรณกรรมไทยปัจจุบนั 

การน าเสนอและบรรยายสรปุ    

3 

3 

3 

3 

 วิชาเลือก  

 

 

แบบเอกเด่ียว  

    เลือกศึกษา 1 รายวิชา 

แบบเอก - โท  

     - 

 

3 

 

 

 วิชาโท 3 

 รวม 20-21 
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ปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่1 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  

 เลือกศึกษา  1  รายวิชา 2-3 

 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบงัคบั)  

อกช 301    

ทภว 314 

ทภว 315 

ทภว 326 

ภาษาองักฤษเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ 1  

พัฒนาการภาษาไทย  

ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 

ภาษาไทยปัจจุบัน   

3 

3 

3 

3  

 วิชาเลือก  

 

 

แบบเอกเด่ียว  

  เลือกศึกษา 1 รายวิชา 

แบบเอก  - โท  

   - 

 

3 

 

 

 วิชาโท 6 

 รวม 17-21 
 

ปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่2 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  

 เลือกศึกษา  1  รายวิชา 2-3 

 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบงัคบั)  

ทภว 327 

ทภว 342 

ทภว 352 

การเขียนเชิงวิชาการ 

อทิธพิลวรรณกรรมต่างประเทศที่มีต่อวรรณกรรมไทย  

คติชนวิทยา   

3 

3 

3  

 วิชาเลือก  

 

 

แบบเอกเด่ียว  

    เลือกศึกษา 2 รายวิชา 

แบบเอก - โท  

     - 

 

6 

 

 

 วิชาโท 6 

 รวม 17-18 
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ปีที ่4 ภาคการศึกษาที ่1 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบงัคบั)  

อกช 302     

ทภว 417 

ทภว 343 

ภาษาองักฤษเพ่ือการเตรียมพร้อมสู่อาชีพ2                              

หลักภาษาไทย  

การวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณกรรมไทย  

3 

3 

3 

 วิชาเลือก  

 

 

แบบเอกเด่ียว  

    เลือกศึกษา 3 รายวิชา 

แบบเอก  - โท  

    เลือกศึกษา 1 รายวิชา  

 

9 

 

3 

 วิชาโท 3 

 หมวดวิชาเลือกเสรี 3 

 รวม 18-21 

 

ปีที ่4 ภาคการศึกษาที ่2 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเสริมสรา้งประสบการณ)์  

 

ทยท 491 

ทยท 492 

ทยท 493 

   เลือกศึกษา 1 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้  

การศึกษาอสิระ  

ประสบการณ์ทางภาษาและวรรณคดีไทย 

สหกจิศึกษา  

 

4 

4 

4 

 

 รวม 4 
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   2) วิชาเอกภาษาไทยเพือ่การสือ่สารส าหรบัชาวต่างประเทศ 

 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่1 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  

 

มศว 111 

มศว 121 

 

มศว 151 

 

 

กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่สาร 

ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพ  

กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร)์ 

การศึกษาทั่วไปเพ่ือพัฒนามนุษย์ 

กลุ่มวิชาพลานามยั 

เลือกศึกษา  1  รายวิชา 

 

3 

3 

 

3 

 

1 

 หมวดวิชาเฉพาะ  

ทสต 121 

ทสต 131 

การฟัง - พูดภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 1 

การอ่าน - เขียนภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  1  

3 

3 

 รวม 16 
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ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  

 

มศว 122 

 

มศว 141 

 

มศว 161 

 

กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่สาร 

 ภาษาองักฤษเพ่ือประสิทธภิาพการสื่อสาร 2  

กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยี)   

 ชีวิตในโลกดิจิทลั 

กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร)์ 

 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้ 

กลุ่มวิชาพลานามยั 

 เลือกศึกษา  1  รายวิชา 

 

3 

 

3 

 

2 

 

1 

 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบงัคบั)  

ทสต 122 

ทสต 132 

การฟัง - พูดภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 2 

การอ่าน - เขียนภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 2  

3 

3 

 รวม 15 
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ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่1 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  

 

มศว 261 

กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร)์ 

 พลเมืองวิวัฒน์ 

 

3 

 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบงัคบั)  

ทภว 111 

ทภว 121 

ทยท 205 

ทสต 223 

ทสต 233 

ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย 

หลักการสื่อสารภาษาไทยเพ่ือประสทิธผิล 

ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารในสงัคมพหุวัฒนธรรม 

การฟัง-พูดภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3 

การอ่าน–เขียนภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3 

3 

3 

3 

3 

3 

 วิชาเลือก  

 

 

แบบเอกเด่ียว  

เลือกศึกษา  1 รายวิชา 

แบบเอก - โท 

    - 

 

3 

 รวม 21 
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ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่2 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  

 เลือกศึกษา  1  รายวิชา 2-3 

 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบงัคบั)  

ทภว 112 

ทภว 151 

ทยท 206 

ทสต 224 

ทสต 234 

ภาษากบัวัฒนธรรมไทย 

ภมูิปัญญาไทย 

ภาษาองักฤษเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

การฟัง - พูดภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 4 

การอ่าน - เขียนภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 4 

3 

3 

3 

3 

3 

 วิชาเลือก  

 

 

แบบเอกเด่ียว  

    เลือกศึกษา 1 รายวิชา 

แบบเอก  - โท  

    เลือกศึกษา 1 รายวิชา 

 

3 

 

3 

 รวม 20-21 
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ปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่1 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  

 เลือก  1  รายวิชา 2-3 

 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบงัคบั)  

อกช 301 

ทสต 311 

ทสต 351 

ภาษาองักฤษเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ 1      

การสร้างค าในภาษาไทย 

ประเพณีและวัฒนธรรมไทย  

3 

3 

3 

 วิชาเลือก  

 

 

แบบเอกเดีย่ว  

    เลือกศึกษา 3 รายวิชา 

แบบเอก  - โท  

    เลือกศึกษา 1 รายวิชา  

 

9 

 

3 

 วิชาโท 6 

 รวม 20-21 
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ปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่2 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  

  เลือกศึกษา  1  รายวิชา 2-3 

 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบงัคบั)  

ทสต 312 

ทสต 352 

ภาษาศาสตร์ภาษาไทยเบ้ืองต้นส าหรับชาวต่างประเทศ 

ไทยศึกษาส าหรับชาวต่างประเทศ 

3 

3 

 วิชาเลือก  

 

 

แบบเอกเดีย่ว  

    เลือกศึกษา 2 รายวิชา 

แบบเอก - โท  

    เลือกศึกษา 1 รายวิชา  

 

6 

 

3 

 วิชาโท 6 

 หมวดวิชาเลือกเสรี 3 

 รวม 17-21 
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ปีที ่4 ภาคการศึกษาที ่1 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบงัคบั)  

อกช 302   

ทสต 453 

ทสต 461 

ภาษาองักฤษเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ 2      

ประเทศไทยปัจจุบัน 

ปริทรรศน์วรรณคดีไทย 

3 

3 

3 

 วิชาเลือก  

 

 

แบบเอกเดีย่ว  

    เลือกศึกษา 3 รายวิชา 

แบบเอก - โท  

    เลือกศึกษา 1 รายวิชา  

 

9 

 

3 

 วิชาโท 6 

 หมวดวิชาเลือกเสรี 3 

 รวม 21 

 

ปีที ่4 ภาคการศึกษาที ่2 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

 หมวดวิชาเฉพาะ 4 

 

ทยท 491 

ทยท 492 

ทยท 493 

   เลือกศึกษา 1 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้  

การศึกษาอสิระ  

ประสบการณ์ทางภาษาและวรรณคดีไทย 

สหกจิศึกษา   

 

 

4 

4 

4 

 

 รวม 4 
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            3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

 

ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

 1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

มศว    111    ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร                                                     3(3-0-6)                                                                            

SWU   111     Thai for Communication 

                   ศึกษาองค์ประกอบของการสื่อสาร การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การสงัเคราะห์

ความคิด และกลวิธีการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ โดยเน้นทกัษะการเขียนสรุป

ความ ย่อความ ขยายความ และพรรณนาความ 

มศว    121    ภาษาองักฤษเพือ่ประสิทธิภาพการสือ่สาร 1                              3(2-2-5)                                                       

SWU   121     English for Effective Communication 1 

                    ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้นการฟังและการพูดภาษาอังกฤษในฐานะ

ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการท าแบบฝึกหัดการฟังและการพูด โดยใช้กระบวนการ

เรียนรู้  สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน 

มศว    122    ภาษาองักฤษเพือ่ประสิทธิภาพการสือ่สาร 2                              3(2-2-5)                                                       

SWU   122     English for Effective Communication 2 

                    ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้นการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ                  

ในฐานะภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการท าแบบฝึกหัดการอ่านและการเขียน โดยใช้

กระบวนการเรียนรู้  สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน 

มศว    123    ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารนานาชาติ 1                                  3(2-2-5)                                                          

SWU   123     English for International Communication 1 

                    ศึกษาหลักการใช้ภาษาอังกฤษโดยเน้นการฟังและการพูดส าหรับผู้เรียนที่ ใช้

ภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษานานาชาติ ทั้งค าศัพท์ ส านวน ประโยค ไวยากรณ์ที่ซับซ้อน และ         

การออกเสียง ฝึกปฏิบัติการสนทนาในสถานการณ์ ต่างๆ ผ่านสื่อ และกิจกรรมการเรียนรู้ที่

หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน 

มศว    124    ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารนานาชาติ 2                                  3(2-2-5)                                                           

SWU   124     English for International Communication 2 

                    ศึกษาหลักการใช้ภาษาอังกฤษโดยเน้นการอ่านและการเขียนส าหรับผู้เรียนที่ใช้

ภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษานานาชาติ การฝึกเขียนเรียงความในหัวข้อที่หลากหลาย โดยฝึก

ปฏบัิติผ่านกจิกรรมการเรียนรู้ ต่างๆ ทั้งในและนอกห้องเรียน 



หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาไทย  (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560)        38 

 

2. กลุ่มวิชาพลานามยั 

มศว    131    ลีลาศ                                                                             1(0-2-1)                                                                                                  

SWU   131    Social Dance 

                   เทคนิคและทกัษะเบ้ืองต้นในการเต้นลีลาศในจังหวะต่างๆ การเสริมสร้างสมรรถภาพ                

ทางกายและบุคลิกที่เหมาะสมส าหรับการเต้นลีลาศ ตลอดจนมารยาทในการเต้นลีลาศเพ่ือสขุภาพ 

มศว    132    สมรรถภาพส่วนบุคคล                                                        1(0-2-1)                                                                             

SWU   132     Personal Fitness 

                    หลักการพ้ืนฐานของการสร้างและพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้านความแขง็แรง 

ความเรว็ ความอดทน และความยืดหยุ่นของกล้ามเน้ือและการท างานของระบบการไหลเวียนโลหิต 

มศว    133    การวิง่เหยาะเพือ่สุขภาพ                                                      1(0-2-1)                                                                          

SWU   133     Jogging for Health 

                    หลักการออกก าลังกายด้วยการว่ิงเหยาะ การว่ิงเหยาะที่มุ่งเน้นความอดทนของระบบ

การไหลเวียนโลหิตและความยืดหยุ่นของร่างกาย  การจัดโปรแกรมการออกก าลังกายด้วย                 

การว่ิงเหยาะเพ่ือสขุภาพ 

มศว    134    โยคะ                                                                              1(0-2-1)                                                                                                  

SWU   134    Yoga 

                    เทคนิคและทักษะเบ้ืองต้นในการฝึกโยคะ การฝึกระบบการหายใจ ความอ่อนตัว 

และความแขง็แรงของร่างกายเพ่ือสขุภาพ 

มศว    135    ว่ายน ้ า                                                                            1(0-2-1)                                                                                                 

SWU   135    Swimming 

                   เทคนิคและทักษะเบ้ืองต้นของการว่ายน ้า การว่ายน ้าท่าต่างๆ การเสริมสร้าง

สมรรถภาพทางกาย กติกาการแข่งขัน การเกบ็รักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการว่ายน า้เพ่ือ

สขุภาพ 

มศว    136    แบดมินตนั                                                                      1(0-2-1)                                                                                      

SWU   136     Badminton 

                    ทักษะการยืน การเคล่ือนที่  การจับไม้ การตี ลูกหน้ามือและหลังมือ  การตบ                      

การส่งลูก การเล่นลูกหน้าตาข่าย กลวิธีการเล่นประเภทเด่ียวและประเภทคู่ การเกบ็รักษาอุปกรณ์

และความปลอดภัยในการเล่นแบดมินตันเพ่ือสขุภาพ 
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มศว    137    เทนนสิ                                                                           1(0-2-1)                                                                                                  

SWU   137    Tennis 

                    เทคนิคและทักษะเบ้ืองต้นในการเล่นเทนนิส มารยาทในการชมเทนนิส กติกา              

การแข่งขัน กลวิธีการเล่นประเภทเด่ียวและประเภทคู่ การเกบ็รักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยใน

การเล่นเทนนิสเพ่ือสขุภาพ 

มศว    138    กอลฟ์                                                                            1(0-2-1)                                                                                                 

SWU   138     Golf 

                    ความเป็นมาของกีฬากอล์ฟ  ทักษะการยืน  การจับไม้  การเห ว่ียงไม้  กติกา                       

การเล่นกอล์ฟ การใช้และเกบ็รักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการเล่นกอล์ฟเพ่ือสขุภาพ 

มศว    139    การฝึกโดยการใชน้ ้ าหนกั                                                     1(0-2-1)                                                                          

SWU   139     Weight Training 

                    เทคนิคการออกก าลังกายแบบใช้เคร่ืองมือช่วย หลักการปฏิบัติ การฝึกโดยการใช้

น า้หนักและการประยุกต์กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบโครงร่างและกล้ามเน้ือ  ควบคู่ไป

กบัการศึกษาเทคนิคการฝึกโดยการใช้น า้หนักเพ่ือสขุภาพ 

 

3. กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยี) 

มศว    141    ชีวิตในโลกดิจิทลั                                                               3(3-0-6)                                                                                    

SWU   141     Life in a Digital World 

                    ศึกษาความส าคัญของกระบวนการสื่อสารและเทคโนโลยีในโลกดิจิทัล  ทักษะ                 

การสืบค้น การประเมินสื่ อสารสนเทศ การอ้างอิงข้อมูล จริยธรรมและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง               

ภัยอันตรายในโลกดิจิทัลและแนวทางการป้องกัน การน าเสนอในรูปแบบต่างๆ การจัดการความรู้

เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการรู้เทา่ทนัสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยี 

มศว    241    แนวโนม้เทคโนโลยีดิจิทลัและสงัคม                                        2(1-2-3)                                                                 

SWU   241     Digital Technology and Society Trends 

                    ศึกษาวิวัฒนาการและแนวคิดของเทคโนโลยีดิจิทัลที่ มีผลกระทบต่อสังคมใน                

ด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้อม ประเมินพฤติกรรมการบริโภคเทคโนโลยีของ

สงัคมและสมาชิก รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มของเทคโนโลยีดิจิทลัในสงัคมโลกอนาคต 
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มศว    242    คณิตศาสตรใ์นชีวิตประจ าวนั                                                3(3-0-6)                                                                      

SWU   242     Mathematics in Daily Life 

                    ศึกษาวิธีคิดและหลักการคณิตศาสตร์กับความคิดในเชิงตรรกะและเหตุผล 

คณิตศาสตร์ส าหรับผู้บริโภคและการค านวณภาษี คณิตศาสตร์กับความงาม การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การแปลความหมาย การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน 

มศว    243    การจดัการทางการเงินส่วนบุคคล                                           3(3-0-6)                                                                  

SWU   243     Personal Financial Management 

                    ศึกษาหลักการวางแผนและการจัดการทางการเงิน  เค ร่ืองมือทางการเงิน                           

ในการบริหารสภาพคล่องส่วนบุคคล มูลค่าเงินตามเวลา และเทคโนโลยีทางการเงิน การรวบรวมและ

วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคล การวางแผนทางภาษี การวางแผนการออมและประกัน                

การบริหารหน้ี และการวางแผนลงทุน 

มศว    244    วิทยาศาสตรเ์พือ่ชีวิตและสิง่แวดลอ้มที่ดี                                  3(3-0-6)                                                           

SWU   244     Science for Better Life and Environment 

                    ศึกษาเจตคติและกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ระบบนิเวศวิทยาและความส าคัญ

ของการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี ผลกระทบของความเจริญทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ มีต่อวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้

วิทยาศาสตร์อย่างรู้เทา่ทนัและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

มศว    245    วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และสงัคม                                        2(2-0-4)                                                               

SWU   245    Science, Technology and Society 

                   ศึกษากระบวนทัศน์ และวิธีคิดของนักวิทยาศาสตร์ที่มีบทบาทในเหตุการณ์ส าคัญ     

ของโลก ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในมิติทางสังคม การสะท้อนคิดวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีกบับริบทสงัคมไทยในปัจจุบัน 

มศว    246    วิถชีีวิตเพือ่สุขภาพ                                                             2(2-0-4)                                                                                

SWU   246     Healthy Lifestyle 

                    ศึกษาองค์ประกอบและความส าคัญของสุขภาพแบบองค์รวม ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อ

สุขภาพ โรควิถีชีวิตกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของมนุษย์ สาเหตุ วิธีป้องกันและการรักษา การพัฒนา

วิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ 
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มศว    247    อาหารเพือ่ชีวิต                                                                 2(1-2-3)                                                                                      

SWU   247     Food for Life 

                    ศึกษาความส าคัญของอาหารและโภชนาการส าหรับทุกช่วงวัย อาหารเพ่ือสุขภาพ 

สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อันตรายจากอาหารและมาตรฐานความปลอดภัย หลักการเลือกซ้ือ

และการเกบ็รักษาอาหาร การเลือกบริโภคด้วยปัญญา และการฝึกประกอบอาหารอย่างง่ายจาก

วัตถุดิบที่ปลอดภัยและมีคุณค่า  

มศว    248    พลงังานทางเลือก                                                              2(2-0-4)                                                                               

SWU   248     Alternative Energy 

                    ศึกษาความหมาย ความส าคัญ กระบวนการ บทบาทและผลกระทบของการใช้

พลังงานหลักและพลังงานทดแทน ปรากฏการณ์โลกร้อน การอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วม           

การใช้พลังงานอย่างมีประสทิธิภาพและเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงานชุมชน ขยะชุมชน 

และวัสดุเหลือใช้ ด้วยภมิูปัญญาและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

มศว    341    ธุรกิจในโลกดิจิทลั                                                              2(1-2-3)                                                                                   

SWU   341    Business in a Digital World 

                   ศึกษาแนวคิดและหลักการท าธุรกิจในโลกดิจิทัล แนวปฏิบัติ หลักจริยธรรมและ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันและแนวโน้ม            

ในอนาคต 

 

4. กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร)์ 

มศว    151    การศึกษาทัว่ไปเพือ่พฒันามนุษย ์                                           3(3-0-6)                                                               

SWU   151     General Education for Human Development 

                    ศึกษาความหมาย ความส าคัญ และคุณค่าของวิชาศึกษาทั่วไป ประวัติและปรัชญา

ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป้าหมายที่แท้จริงของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ความส าคัญ

และแนวทางการพัฒนาพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา การพัฒนาทกัษะการเรียนรู้  การสื่อสาร การคิด

วิเคราะห์ การสงัเคราะห์ และการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ 

 

มศว    161    มนุษยใ์นสงัคมแห่งการเรียนรู ้                                              2(2-0-4)                                                                      

SWU   161     Human in Learning Society 

                    ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม ทั้งสังคมไทยและสังคมโลก ผลกระทบ

ของการเปล่ียนแปลงทางสังคมต่อการด าเนินชีวิตและสิ่งแวดล้อม ความส าคัญของการแสวงหา

ความรู้อย่างต่อเน่ือง และการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมในสงัคมแห่งการเรียนรู้  
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มศว    251    ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย ์                                                2(1-2-3)                                                                       

SWU   251     Music and Human Spirit 

                    ศึกษาวิเคราะห์จิตวิญญาณ อารมณ์ และพฤติกรรมของมนุษย์ โดยใช้ดนตรีเป็น

เคร่ืองมือในการเรียนรู้คุณค่าของตนเองและบริบทของสังคม รวมทั้งฝึกประยุกต์และถ่ายทอด

ศิลปกรรมแบบบูรณาการสู่สาธารณชน  

มศว    252    สุนทรียศาสตรเ์พือ่ชีวิต                                                        3(3-0-6)                                                                             

SWU   252     Aesthetics for Life 

                    ศึกษาแนวคิดทางด้านสุนทรียศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ในเชิงบูรณาการทั้งที่เกี่ยวข้อง

กับธรรมชาติ ศิลปะ การแสดง ดนตรี วรรณกรรม สุนทรียะที่ผสานสัมพันธ์กับบริบทสังคม 

วัฒนธรรม และธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

มศว    253    สุนทรียสนทนา                                                                  2(1-2-3)                                                                                       

SWU   253     Dialogue 

                    ศึกษาฐานคิด ทฤษฎี กลวิธ ีแนวทางปฏบัิติของสนุทรียสนทนา ระดับของการสื่อสาร                 

การประยุกต์ใช้สุนทรียสนทนาในการด าเนินชีวิต โดยการแลกเปล่ียนประสบการณ์ การถ่ายทอด

ความคิดและความรู้สึกร่วมกันผ่านศิลปะการฟังอย่างลึกซ้ึง การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ และ

การฝึกปฏบัิติสนุทรียสนทนาในสถานการณ์ที่หลากหลาย 

มศว    254    ศิลปะและความคิดสรา้งสรรค ์                                              2(1-2-3)                                                                 

SWU   254     Art and Creativity 

                    ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพลังความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการที่ก่อให้เกิดความงาม

และสนุทรียะในงานศิลปะนานาประเภท ในบริบทวัฒนธรรมที่หลากหลาย 

มศว    255    ธรรมนูญชีวิต                                                                   2(1-2-3)                                                                                           

SWU   255     Constitution For Living 

                    ศึกษาหลักธรรมนูญชีวิต วินัยชีวิต กฎการสร้างทุนชีวิต การน าชีวิตไปสู่เป้าหมายที่ดี

งาม หลักการปฏบัิติตนในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชน และหลักการพัฒนาชีวิต โดยการวิเคราะห์และ

สร้างแนวทางการพัฒนาตนเองพร้อมฝึกปฏบัิติ 

มศว    256    การอ่านเพือ่ชีวิต                                                                2(2-0-4)                                                                                    

SWU   256     Reading for Life 

                    ศึกษาหลักการอ่านจับใจความ วิเคราะห์ ตีความ วิจารณ์และประเมินค่างานเขียน                       

โดยการอ่านจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
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มศว    257    วรรณกรรมและพลงัทางปัญญา                                             2(2-0-4)                                                                  

SWU   257     Literature for Intellectual Powers 

                    ศึกษาแนวคิด คุณค่า และสุนทรียะจากวรรณกรรมไทยหลากรูปแบบทั้งในอดีตและ

ร่วมสมัย การวิเคราะห์วรรณกรรมที่ก่อให้เกดิพลังทางปัญญาและยกระดับจิตใจ 

มศว    258    ศิลปะการพูดและการน าเสนอ                                               2(2-0-4)                                                                    

SWU   258    Arts of Speaking and Presentation 

                       ศึกษาองค์ประกอบ ความหมาย ความส าคัญ ประเภทและกลวิธีการพูด การเตรียมภาษาและ

เน้ือหา การเรียบเรียงความคิด การร่างบทพูด การพัฒนาวัจนภาษาและอวัจนภาษากบัการพูดประเภทต่าง  ๆ

มศว    261    พลเมืองวิวฒัน ์                                                                 3(3-0-6)                                                                                     

SWU   261     Active Citizens 

                    ศึกษาประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองของไทย กระบวน

ทศัน์เกี่ยวกับพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย กฎหมาย ระบบภาษี หน้าที่พลเมืองตามรัฐธรรมนูญ

ความส าคัญของการยึดหลักสันติวิธีในการด าเนินชีวิต การมีจิตส านึกสาธารณะและการมีส่วนร่วม             

ลดความเหล่ือมล า้ในสงัคม รวมทั้งแนวทางการปรับตัวในฐานะพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก 

มศว    262    ประวติัศาสตรแ์ละพลงัขบัเคลือ่นสงัคม                                    2(2-0-4)                                                             

SWU   262     History and Effects on Society 

                    ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์ที่เป็นพลังขับเคล่ือน

สังคมจากอดีตสู่ปัจจุบัน วิเคราะห์กระบวนการเปล่ียนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ

แนวโน้ม การก่อรูปทางสงัคมในบริบทของโลกาภิวัตน์ 

มศว    263    มนุษยก์บัสนัติภาพ                                                             2(2-0-4)                                                                                

SWU   263     Human and Peace 

                    ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสันติภาพ หลักสันติธรรมจากศาสนา ปรัชญา     

ความเช่ือ วัฒนธรรม และการจัดการความขัดแย้งในชีวิตครอบครัว ชุมชน สงัคม รวมทั้งแนวคิดและ

การปฏบัิติของผู้ที่มีอุดมการณ์เกี่ยวกบัสนัติภาพและสนัติสขุของมนุษยชาติ 

มศว    264    มนุษยใ์นสงัคมพหวุฒันธรรม                                                2(2-0-4)                                                                        

SWU   264     Human in Multicultural Society 

                    ศึกษาความหมายและความส าคัญของสังคมพหุวัฒนธรรม โดยการวิเคราะห์ปัจจัย

ด้านโครงสร้างทางสังคม เช้ือชาติ ศาสนา การศึกษา ที่มีผลต่อความเช่ือและวิถีชีวิตของกลุ่มคนใน

สงัคม การเสริมสร้างกระบวนทศัน์ และการปรับตัวในสงัคมพหุวัฒนธรรม 
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มศว    265    เศรษฐกิจโลกาภิวตัน ์                                                         3(3-0-6)                                                                                  

SWU   265     Economic Globalization 

                    ศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ นโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศที่มีอิทธิพล

ต่อโลกาภิวัตน์ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ วิกฤตเศรษฐกิจโลก แนวโน้ม

ในอนาคตและผลกระทบต่อการด ารงชีวิต ตลอดจนแนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยืนตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง 

มศว    266    ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง                                                    2(2-0-4)                                                                           

SWU   266     Sufficiency Economy 

                    ศึกษาภูมิหลังและสภาพทั่วไปของสังคมไทย แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เปรียบเทียบกับเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก โดยการเรียนรู้จากโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

การวิเคราะห์หาแนวทางประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและก ารประกอบอาชีพ อันจะน าไปสู่                     

การพ่ึงตนเองบนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืนภายใต้       

กระแสโลกาภิวัตน์ 

มศว    267    หลกัการจัดการสมยัใหม่                                                      2(2-0-4)                                                                            

SWU   267     Principles of Modern Management 

                    ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ แนวคิดเกี่ยวกับ             

การจัดการองค์กร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาองค์กร แนวโน้มการจัดการสมัยใหม่และ

การพัฒนาสงัคมอย่างย่ังยืน 

มศว    268    การศึกษาทางสงัคมดว้ยกระบวนการวิจยั                                 2(1-2-3)                                                       

SWU   268     Social Study by Research 

                    ศึกษาข้อมูลและเหตุการณ์ที่ มีผลกระทบส าคัญต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคม

ปัจจุบันโดย การเรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐาน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงและสามารถเช่ือมโยง

ข้อมูลจากการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง สงัคม และสิ่งแวดล้อม 

มศว    351    การพฒันาบุคลิกภาพ                                                         3(2-2-5)                                                                                 

SWU   351     Personality Development 

                    ศึกษาความหมายและความส าคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ ความแตกต่างระหว่าง

บุคคล การวิเคราะห์และประเมินบุคลิกภาพภายในและภายนอกของตนเอง การพัฒนาเจตคติที่ดีต่อ

ตนเองและผู้อื่น มารยาทพ้ืนฐานทางสงัคม ทกัษะสื่อสารและการสร้างสมัพันธภาพที่ดีงามกบัผู้อื่น 
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มศว    352    ปรชัญาและกระบวนการคิด                                                  3(3-0-6)                                                                         

SWU   352     Philosophy and Thinking Process 

                    ศึกษาแนวคิดและปรัชญาทั้งกระแสตะวันออกและตะวันตกในเชิงบูรณาการ พัฒนา

ทกัษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ปรัชญาที่เป็นกระบวนการคิดที่สัมพันธ์กับชีวิต สังคม ธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อม บนพ้ืนฐานความมีเหตุผล อุดมการณ์ และคุณธรรมจริยธรรม 
 

มศว    353    การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม                                        3(3-0-6)                                                                 

SWU   353     Logical Thinking and Ethics 

                       ศึกษากระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลบนพ้ืนฐานความรู้ คุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้ความส าคัญ

ของวิธีคิดอย่างมีเหตุผลจากตัวแบบทางสังคม และฝึกพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ใฝ่รู้ความจริง คิดอย่างมีเหตุผล                   

มีคุณธรรม จริยธรรม ด ารงชีวิตอย่างมีความสขุทา่มกลางพลวัตทางสงัคมและสิ่งแวดล้อม 
 

มศว    354    ความคิดสรา้งสรรคก์บันวตักรรม                                           3(2-2-5)                                                                   

SWU   354     Creativity and Innovation 

                       ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบ วิธีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม กฎหมาย

ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา กรณีศึกษาการพัฒนานวัตกรรมที่ส าคัญของโลก การฝึกปฏบัิติ พัฒนาความคิด

สร้างสรรค์และนวัตกรรมเพ่ือชุมชนและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งน าเสนอผลงาน ต่อสาธารณชน 
 

มศว    355    พุทธธรรม                                                                       3(3-0-6)                                                                                              

SWU   355     Buddhism 

                    ศึกษาภูมิปัญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิต             

การพัฒนาคุณภาพชีวิตบนฐานพุทธธรรม ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา การวิเคราะห์

และพัฒนาแนวทางการด าเนินชีวิตที่มีศีลธรรมและสนัติสขุ 
 

มศว    356    จิตวิทยาสงัคมในการด าเนินชีวิต                                            2(2-0-4)                                                                 

SWU   356     Social Psychology for Living 

                       ศึกษาโครงสร้างและพฤติกรรมทางสังคม พ้ืนฐานทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม

มนุษย์  ตัวแปรทางสังคมที่ท  าให้เกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิต การวิเคราะห์พฤติกรรมของบุคคลและ

กลุ่มจากปรากฏการณ์ทางสังคม การหาแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง การส่งเสริมพฤติกรรมเอื้ อสังคม

และการด าเนินชีวิตอย่างมีความสขุ 
  

มศว    357    สุขภาพจิตและการปรบัตวัในสงัคม                                         2(2-0-4)                                                               

SWU   357     Mental Health and Social Adaptability 

                    ศึกษาแนวคิดและกระบวนการเสริมสร้างสุขภาพจิต  การปรับตัวในสังคม                   

การวิเคราะห์สาเหตุและการป้องกนัสขุภาพจิตเสื่อมโทรม รวมทั้งการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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มศว    358    กิจกรรมสรา้งสรรคเ์พือ่พฒันาชีวิตและสงัคม                             2(1-2-3)                                                  

SWU   358     Creative Activities for Life and Social Development 

                    ศึกษาความหมาย ความส าคัญ ทรัพยากร ประเภทและรูปแบบของกิจกรรม

สร้างสรรค์ แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์จากกิจกรรมที่ตนเองสนใจ ค้นคว้าเพ่ิมเติม วิเคราะห์ 

สงัเคราะห์ และพัฒนากจิกรรมให้มีคุณค่าต่อการพัฒนาชีวิตและสงัคม 

มศว    361    มศว เพือ่ชุมชน                                                                 3(1-4-4)                                                                                      

SWU   361     SWU for Communities 

                    ศึกษาวิธีการและเคร่ืองมือศึกษาชุมชน กระบวนการมีส่วนร่วม โดยการบูรณาการ

การเรียนรู้ผ่านกจิกรรมนิสติ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจบริบทชุมชนด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ 

สงัคม รวมทั้งเสริมสร้างสมัพันธภาพที่ดีและเช่ือมโยงไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 

มศว    362    ภูมิปัญญาทอ้งถิน่                                                              2(1-2-3)                                                                                    

SWU   362     Local Wisdom 

                      ศึกษาค้นคว้าภูมิปัญญาท้องถิ่น ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการด ารงชีวิต

และพัฒนาการของชุมชน ตลอดจนผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์กับการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น                

โดยการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน เพ่ือหาแนวทางสืบสานและพัฒนาตามบริบทสังคม รวมทั้งประยุกต์ให้เป็น

ประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต การพัฒนาชุมชน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

มศว    363    สมัมาชีพชุมชน                                                                 2(1-2-3)                                                                                        

SWU   363     Ethical Careers for Community 

                       ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนที่ผูกพันและเคารพในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

คุณธรรม และวัฒนธรรมโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้ร่วมกับชุมชน เสริมสร้างจิตส านึก             

ความสามัคคี และความตระหนักในศักด์ิศรีของชุมชน อันจะท าให้เกิดแนวทางการพัฒนาสัมมาชีพชุมชน   

ที่เข้มแขง็และย่ังยืน 

มศว    364    กิจการเพือ่สงัคม                                                               2(1-2-3)                                                                                     

SWU   364     Social Enterprise 

                       ศึกษาความหมาย ความส าคัญ หลักการเป็นผู้ประกอบการและกระบวนการบริหารจัดการ

กิจการเพ่ือสังคม เรียนรู้กิจการเพ่ือสังคมในรูปแบบต่างๆ วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้จากกิจการเพ่ือ

สงัคมต้นแบบ และน าเสนอแนวทางสร้างสรรค์กจิการเพ่ือสงัคม พร้อมทั้งฝึกปฏบัิติร่วมกบัชุมชน 
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ 

 1. กลุ่มวิชาบงัคบัภาษาองักฤษ 

ทยท 205 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารในสงัคมพหวุฒันธรรม          3(3-0-6) 

THT 205 English for Communication in Multicultural Societies   

            พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการมีส่วนร่วมและปฏิสัมพันธ์ในสังคม โดยการ

เพ่ิมพูนทกัษะความสามารถในการสื่อสาร และความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย เน้นการ

สื่อสารระหว่างวัฒนธรรมต่าง  ๆ

ทยท 206 ภาษาองักฤษเพือ่การเรียนรูต้ลอดชีวิต         3(3-0-6) 

THT 206 English for Lifelong Learning      

           ศึกษาและใช้ประโยชน์จากสื่อภาษาอังกฤษที่ มีอยู่ในชีวิตประจ าวันเพ่ือการเรียนรู้               

ตลอดชีวิต ประกอบด้วย ภาษาอังกฤษจากสินค้าอุปโภคบริโภค ภาษาอังกฤษในสื่อโฆษณา ภาษาอังกฤษ

จากอนิเทอร์เนต็ และภาษาองักฤษจากแหล่งและสถานการณ์อื่นๆ 

อกช    301    ภาษาองักฤษเพือ่การเตรียมพรอ้มสู่อาชีพ1                               3(2-2-5)                                                      

ECP    301    English for Career Preparation I             

                    ศึกษาและฝึกทักษะการอ่าน การฟัง การใช้โครงสร้างภาษา และค าศัพทท์ี่ใช้ในการ

สื่อสารนานาชาติที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของการวัดระดับความสามารถในการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ (Test of English for International Communication หรือ 

TOEIC) ที่คะแนน 550 ขึ้นไป หรือเทยีบเทา่ 

อกช    302    ภาษาองักฤษเพือ่การเตรียมพรอ้มสู่อาชีพ2                               3(2-2-5)                                                   

ECP    302    English for Career Preparation II       

                    ฝึกและพัฒนาทกัษะการฟัง การอ่านแบบเข้ม การใช้โครงสร้างภาษาที่ซับซ้อน และ

ค าศัพทใ์นบริบทของการสื่อสารวิชาชีพระดับนานาชาติ ที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของการสอบ

วัดระดับความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ (Test of English for 

International Communication หรือ TOEIC) ที่คะแนน 600 ขึ้นไป หรือเทยีบเทา่ 

 

 

 



หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาไทย  (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560)        48 

 

          2. วิชาเอกภาษาและวรรณคดีไทย 

ทภว 111  ลกัษณะเฉพาะของภาษาไทย         3(3-0-6) 

TLL 111 Characteristics of Thai Language 

           ศึกษาลักษณะและโครงสร้างของภาษาไทย เสียง ค า ประโยค และความสัมพันธ์ระหว่าง

องค์ประกอบเหล่าน้ัน  

ทภว 112 ภาษากบัวฒันธรรมไทย          3(3-0-6) 

TLL 112 Language and Thai Culture 

          ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษาใน

บริบททางสงัคมไทยที่เปล่ียนแปลงตามยุคสมัย 

ทภว 121 หลกัการสือ่สารภาษาไทยเพือ่ประสิทธิผล       3(3-0-6) 

TLL  121  Principle of Effective Communication in Thai 

          ศึกษาหลักการสื่อสาร วิเคราะห์ วิจารณ์ การใช้ภาษาอย่างมีศิลปะทั้งการรับสารและการ

ส่งสาร การรู้เทา่ทนัความเปล่ียนแปลงทางภาษาไทยที่เกดิข้ึนในสังคม ทั้งฐานะของผู้รับสารและผู้ส่งสาร  

ทภว     131    วิวฒันาการวรรณคดีไทย                                                     3(3-0-6) 

TLL     131    Development of Thai Literature                    

                    ศึกษาวิวัฒนาการวรรณคดีไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น               

ในด้านรูปแบบ เน้ือหา แนวคิด และอทิธพิลที่มีต่อกนั 

ทภว 151 ภูมิปัญญาไทย           3(3-0-6) 

TLL 151 Thai Wisdoms 

           ศึกษาความหมาย ความส าคัญ  ประเภทของภูมิ ปัญญาไทย เง่ือนไขการเกิด                          

ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาด้ังเดิมและภูมิปัญญาที่ รับมาจากต่างถิ่น กระบวนการคิด การด ารงอยู่                 

การผสมผสาน การสืบทอด และผลกระทบที่มีต่อสังคมไทย ศึกษาชีวิตและผลงานด้านภูมิปัญญาของ

นักปราชญ์ท้องถิ่นคนส าคัญ แนวคิดในการส่งเสริมและพัฒนาภมูิปัญญาไทย 

ทภว    213   ภาษาศาสตรเ์บื้ องตน้                            3(3-0-6) 

TLL  213 Introduction to Linguistics  

                    ศึกษาความหมาย ความเป็นมา และสาขาต่างๆ ของวิชาภาษาศาสตร์ ธรรมชาติและ

ลักษณะของภาษาในด้านองค์ประกอบของภาษา กระบวนการออกเสียง ระบบเสียง การใช้             

สทัสญัลักษณ์ ระบบพยางค์ ระบบวากยสมัพันธ ์และระบบความของภาษาไทย 
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ทภว     222   วาทศาสตรเ์พือ่การสือ่สารระหว่างบุคคล                                   3(3-0-6) 

TLL     222   Speech for Interpersonal Speaking 

         ศึกษาหลักการพูด จิตวิทยาเพ่ือวิเคราะห์ผู้ฟัง หลักมนุษยสัมพันธ์ การสื่อสารใน

สถานการณ์ต่างๆ เพ่ือความเข้าใจและเพ่ือสร้างสมัพันธภาพระหว่างบุคคล       

ทภว    224    การประพนัธร์อ้ยแกว้และรอ้ยกรอง                          3(3-0-6) 

TLL    224    Prose and Poetry Writing 

           ศึกษาความหมายและประเภทของงานประพันธ์ร้อยแก้วและร้อยกรองแต่ละประเภท                  

ประวัติความเป็นมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน  ฝึกหัดแต่งงานประพันธร้์อยแก้ว และงานประพันธร้์อยกรอง 

ทภว 223 การน าเสนอและบรรยายสรุป                           3(2-2-5) 

TLL    223     Presentation and Briefing 

          ศึกษาหลักการ กลวิธีการพูดและการเขียนบรรยายสรุป และการใช้สื่อประกอบการ

น าเสนอ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน แนวทางพัฒนาทักษะการน าเสนอและการบรรยายสรุปให้มี

ประสทิธภิาพ ฝึกปฏบัิติการน าเสนอและบรรยายสรุป  

ทภว 225 การพูดเพือ่อาชีพ                            3(2-2-5) 

TLL 225 Speech for Career 

                    ศึกษาและฝึกทกัษะการพูดเพ่ือการสื่อสารและการน าเสนออย่างมีศิลปะ หลักการใช้

น า้เสยีง บุคลิกภาพ และถ้อยค าเพ่ือพูดในงานอาชีพและงานสงัคม การสมัภาษณ์ การพูดเพ่ือกิจธุระ                   

การโน้มน้าวใจ การประชาสมัพันธ ์และศิลปะการใช้อารมณ์ขันเพ่ือการสื่อสารในงานอาชีพ 

ทภว 232 วรรณคดีเอกของไทย                            3(3-0-6) 

TLL 232 Thai Literature Masterpieces 

          ศึกษาวรรณคดีเร่ืองเอกของไทยด้านคุณค่าทางวรรณศิลป์ ทางประวัติศาสตร์                   

ทางสงัคม ทางศิลปวัฒนธรรม  และทางคติธรรมในการด าเนินชีวิต 

ทภว    233   วรรณคดีนริาศ                             3(3-0-6) 

TLL    233    Nirat Literature 

          ศึกษาพัฒนาการ ลักษณะ และคุณค่าของวรรณคดีนิราศ วิเคราะห์ วิจารณ์ 

เปรียบเทยีบ  ขนบการแต่งวรรณคดีนิราศสมัยต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีนิราศกับความรู้

ด้านต่างๆ  
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ทภว 241 วรรณกรรมไทยปัจจุบนั                            3(3-0-6) 

TLL 241     Contemporary Thai Literature 

          ศึกษาพัฒนาการของวรรณกรรมสมัยใหม่ต้ังแต่ รัชกาลที่  5 จนถึงปัจจุบัน 

ลักษณะเฉพาะของวรรณกรรมไทยปัจจุบันด้านเน้ือหา แนวคิด รูปแบบ กลวิธีการประพันธ์ ภาษา 

และอทิธพิลที่มีต่อกนัระหว่างวรรณกรรมกบัชีวิต 

ทภว     314 พฒันาการภาษาไทย                                              3(3-0-6) 

TLL     314 Development of  Thai Language 

            ศึกษาวิวัฒนาการของภาษาและอักษรไทยตั้งแต่สมัยสุโขทยัจนถึงปัจจุบัน เปรียบเทยีบการใช้

ส านวนภาษาไทยแต่ละสมัย วิเคราะห์กระบวนการและสาเหตุของการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนกบัภาษาไทยทั้งระบบ 

ทภว 315 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย                            3(3-0-6) 

TLL 315 Foreign Languages in Thai 

          ศึกษาระบบไวยกรณ์ภาษาบาลี สันสกฤต และเขมรที่มีอิทธิพลต่อภาษาไทย รวมทั้ง

ศึกษา ภาษาองักฤษ ภาษาจีน และภาษาญ่ีปุ่น ที่ปรากฏในทางวิชาการและในชีวิตประจ าวัน 

ทภว 316 ภาษากบัสงัคม                             3(3-0-6) 

TLL 316 Language and  Society  

          ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสังคม ความหลากหลายของภาษาในสังคม 

อทิธิพลของสภาพสงัคมที่มีต่อการเปล่ียนแปลงของภาษาในสถานการณ์ต่างๆ การน าความรู้เกี่ยวกับ

ภาษากบัสงัคมไปใช้ให้เกดิประโยชน์ในการสื่อสาร และสร้างความเข้าใจกนัของคนในสงัคม 

ทภว 326 ภาษาไทยปัจจุบนั                             3(3-0-6) 

TLL 326 Modern Thai  Language 

          ศึกษาลักษณะเฉพาะของภาษาไทยที่ปรากฏในสื่อยุคปัจจุบัน และการสื่อสารที่พบได้

ในชีวิตประจ าวัน เปรียบเทยีบลักษณะและอิทธิพลทางภาษาของสื่อและการสื่อสารเหล่าน้ันที่มีต่อกัน 

รวมถึงอทิธพิลต่อการใช้ภาษาของคนในสงัคม 

ทภว 327 การเขียนเชิงวิชาการ                            3(2-2-5) 

TLL 327 Academic Writing 

                    ศึกษาวิธีการและฝึกการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ การสังเคราะห์ความรู้ 

ความคิด การจัดล าดับ หัวข้อเน้ือหา การเลือกรูปแบบการเขียน การใช้ภาษาเขียนเชิงวิชาการ และ                 

การเรียบเรียงข้อมูลเพ่ือเขียนเป็นงานวิชาการ 
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ทภว 328 การสือ่สารเพือ่การโฆษณาและประชาสมัพนัธ ์                         3(3-0-6) 

TLL 328 Communication for Advertisement and Plublic Ralations 

          ศึกษาแนวคิดทางการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ กระบวนการวางแผนการโฆษณา

และการประชาสัมพันธ์ สื่อการโฆษณาและกลยุทธ์การโฆษณา สื่ อประชาสัมพันธ์และวิธีการ                         

ในการประชาสัมพันธ ์จริยธรรมในการโฆษณาและการประชาสัมพันธ ์ฝึกทกัษะการพูดและการเขียน

เพ่ืองานโฆษณาและประชาสมัพันธ์  

ทภว 334 วรรณคดีประวติัศาสตรแ์ละการเมือง                          3(3-0-6) 

TLL 334 Historical and Political Literature 

                       ศึกษาวรรณคดี เกียวกับประวัติศ าสตร์และการเมืองแต่ละสมัย ประเภท 

วัตถุประสงค์ แนวคิด อทิธพิลที่มีต่อกนัระหว่างสภาพสงัคม ประวัติศาสตร์ การเมืองกบัวรรณคดี 

ทภว     342   อิทธิพลวรรณกรรมต่างประเทศทีม่ต่ีอวรรณกรรมไทย               3(3-0-6) 

TLL    342    Influence of Foreign Literature on Thai Literature 

                    ศึกษาสาเหตุ วิธีการและแหล่งอิทธิพลของวรรณกรรมจากต่างประเทศที่ มีต่อ

วรรณกรรมไทย ลักษณะของการรับอิทธิพลวรรณกรรมต่างประเทศทั้งอิทธิพลจากประเทศทาง

ตะวันออกและประเทศทางตะวันตก  ศึกษาวรรณกรรมไทยเร่ืองเด่นที่ได้รับอิทธิพลจากวรรณกรรม

ต่างประเทศ 

ทภว    343    การวิเคราะหแ์ละวิจารณว์รรณกรรมไทย                          3(3-0-6) 

TLL    343    Analysis and Criticism of Thai Literature 

          ศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรมไทยเชิงวิจักษณ์ วิเคราะห์ วินิจสาร และวิจารณ์ 

รวมทั้งศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรมด้วยทฤษฎีและศาสตร์ต่างๆ  

ทภว    352    คติชนวิทยา                             3(3-0-6) 

TLL    352    Folklore 

          ศึกษาความหมาย ความเป็นมาของคติชนวิทยาในประเทศไทย แนวคิดและทฤษฎี                   

ทางคติชนวิทยา คุณค่า และบทบาทของคติชนที่มีต่อสงัคมไทย  

ทภว  353   วรรณกรรมทอ้งถิน่                            3(3-0-6) 

TLL      353   Regional Literature 

          ศึกษาประเภท ลักษณะ และคุณค่าวรรณกรรมท้องถิ่น เปรียบเทยีบวรรณกรรมต่าง

ถิ่นและต่างสมัย เพ่ือให้เข้าใจและเข้าถึงวัฒนธรรม ภมูิปัญญา ระบบคุณค่า และอตัลักษณ์เฉพาะถิ่น 
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ทภว    417    หลกัภาษาไทย                             3(3-0-6) 

TLL    417    Thai Grammar  

          ศึกษาหลักภาษาไทย อักขรวิธี วจิวิภาค วากยสัมพันธ์ ความเปล่ียนแปลงของหลักภาษา

และแบบเรียนภาษาไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การประยุกต์หลักภาษาในการใช้ภาษาในปัจจุบัน 

ทภว    418    อรรถศาสตรเ์บื้ องตน้                             3(3-0-6) 

TLL 418 Introduction to Semantics 

          ศึกษาแนวคิดพ้ืนฐาน นิยาม ขอบเขต และประเภทของความหมาย วิเคราะห์

ความหมายของค าและประโยค การเปล่ียนแปลงความหมายในภาษาไทย 

ทภว  419  ภาษาไทยเพือ่ชาวต่างประเทศ                                    3(2-2-5) 

TLL  419  Thai Language for Foreigners       

                       ศึกษาองค์ประกอบการสอนภาษาไทยส าหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศ แนวคิดและ            

วิธีสอน  การสร้างสื่อ การจัดกิจกรรม การประเมินผล และฝึกปฏิบัติการสอนภาษาไทยเพ่ือ                    

ชาวต่างประเทศ 

ทภว  429  การเขียนสารตัถคดี                            3(2-2-5) 

TLL  429  Non-Ficton Writing 

                     ศึกษาความหมาย ประเภท และหลักการเขียนบทความ สารคดี และความเรียง      

การเตรียมก่อนเขียน เทคนิคการเขียน และการตรวจแก้ต้นฉบับ และฝึกปฏบัิติการเขียน 

ทภว       435    ภูมิปัญญาในภาษาและวรรณคดีไทย                                         3(3-0-6) 

TLL       435      Wisdoms in Thai Language and Literature 

                      ศึกษาความหมาย ความส าคัญ ประเภทของภูมิปัญญาที่ปรากฏในภาษาและ

วรรณคดีไทย ซ่ึงสะท้อนชีวิต เร่ืองราว ปัญหา และวิธีแก้ปัญหาของมนุษย์ ข้อคิดและอุทาหรณ์ที่ได้

จากการศึกษาภาษาและวรรณคดีไทย โดยใช้วรรณคดีไทยเป็นกรณีศึกษา 

ทภว 436 วรรณคดีชาดก                             3(3-0-6) 

TLL    436 Jataka Literature  

          ศึกษาประเภท วัตถุประสงค์ ลักษณะและคุณค่าของวรรณคดีชาดก อิทธิพลของ

วรรณคดีชาดกที่มีต่อสงัคมไทยและวรรณคดีไทยเร่ืองอื่น  
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ทภว 421 การเขียนข่าว                             3(2-2-5) 

TLL 421 News Writing 

          ศึกษาหลักการเขียนข่าว สารคดีข่าว การใช้ภาษาในการน าเสนอข่าว การเรียบเรียง

ประเดน็ มารยาทและจรรยาบรรณในการเขียนข่าว และฝึกปฏบัิติการเขียนข่าว 

     2. วิชาเอกภาษาไทยเพือ่การสือ่สารส าหรบัชาวต่างประเทศ 

ทสต 121 การฟัง - พูดภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร 1       3(2-2-5) 

TCF 121 Listening-Speaking Thai for Communication I 

           ศึกษาภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน ฝึกฟัง พูด และการตอบค าถาม การใช้ค าศัพท ์                

รูปประโยค และส านวนขั้นพ้ืนฐาน สนทนาโต้ตอบเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว 

ทสต 122 การฟัง - พูดภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร 2       3(2-2-5) 

TCF  122 Listening-Speaking Thai for Communication II 

           ศึกษาภาษาไทยตามสถานการณ์ในสังคม ฝึกฟังและพูดโต้ตอบในสถานการณ์ต่างๆ               

ทั้งการพูดอวยพร การพูดแสดงความยินดี และการพูดแสดงความเสียใจ ฝึกฟังเพ่ือจับประเดน็ส าคัญ               

และสรุปความ 

ทสต 131 การอ่าน - เขียนภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร 1         3(2-2-5) 

TCF  131 Reading-Writing Thai for Communication I 

           ศึกษาภาษาไทยในชีวิตประจ าวันโดยฝึกอ่านจับใจความ และเขียนข้อความ ในหัวข้อ

ที่เกี่ยวข้องกบัชีวิตประจ าวันและจดหมายส่วนตัว 

ทสต 132 การอ่าน - เขียนภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร 2         3(2-2-5) 

TCF  132 Reading-Writing Thai for Communication II 

           ศึกษาภาษาไทยในชีวิตประจ าวันจากบทอ่านอย่างง่าย โดยฝึกอ่านและเขียน ฝึกการ

ตั้งค าถามเพ่ือเป็นแรงจูงใจให้ติดตามเน้ือเร่ือง การจับประเดน็ส าคัญ การเรียงล าดับความคิด และ

สรุปความจากการอ่านความเรียงขนาดสั้นที่เกี่ยวข้องกบัชีวิตประจ าวัน 

ทสต 223 การฟัง - พูดภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร 3       3(2-2-5) 

TCF  223 Listening-Speaking Thai for Communication III 

           ศึกษาภาษาไทยจากสื่อมวลชน ฝึกฟังและพูดภาษาไทยที่มีเน้ือหาและการใช้ภาษา

ซับซ้อนข้ึนเกี่ยวกับข่าว โฆษณา และประกาศทางวิทยุและโทรทศัน์ โดยเน้นการฟังจับใจความส าคัญ
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และน าเสนอโดยการพูด 

 

ทสต 224 การฟัง - พูดภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร 4       3(2-2-5) 

TCF  224 Listening-Speaking Thai for Communication IV 

           ศึกษาภาษาไทยจากสื่อบันเทิง สรุปสิ่งที่ได้ฟังและชม ฝึกฟังและพูดภาษาไทยที่มี

เน้ือหาและการใช้ภาษาซับซ้อนขึ้น ตลอดจนสามารถพูดแสดงความคิดเหน็ได้ 

ทสต 225 มารยาทไทยกบัการพูด          3(2-2-5) 

TCF 225 Thai Manners and Speaking 

              ศึกษามารยาทไทย กิริยาวาจาที่ดีงาม ในการปฏบัิติตนในสังคมไทยอย่างเหมาะสม 

โดยเน้นมารยาทในการพูด สามารถสื่อสารได้ถูกต้อง เหมาะสมกบักาลเทศะ สถานการณ์ และบุคคล 

ทสต 233 การอ่าน - เขียนภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร 3         3(2-2-5) 

TCF  233 Reading-Writing Thai for Communication III 

           ศึกษาภาษาไทยจากสื่อสิ่งพิมพ์ โดยฝึกอ่านเพ่ือแสดงเหตุและผล การแยกแยะ

ข้อเทจ็จริงและความคิดเห็นจากบทความแต่ละประเภทในหนังสือพิมพ์และนิตยสาร โดยเน้น                

การอ่านจับใจความและสรุปความ ฝึกเขียนข้อความขนาดสั้น 

ทสต 234 การอ่าน - เขียนภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร 4         3(2-2-5) 

TCF  234 Reading-Writing Thai for Communication IV 

           ศึกษาเกี่ยวกับร้อยกรองไทย ฝึกอ่านและเขียนค าคล้องจองอย่างง่าย เขียนร้อยกรอง

ขนาดสั้น เขียนเรียงความและบทความขนาดยาว 

ทสต 241 ภาษาไทยเพือ่การท่องเทีย่ว          3(2-2-5) 

TCF  241 Thai for Tourism  

           ศึกษาค าศัพท์ ส านวน และรูปประโยคที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว การเดินทาง                 

การโรงแรม การบริการ และการแนะน าสถานที่ท่องเที่ยว เน้นการฟัง การพูด และการสนทนา และ                       

ฝึกน าเที่ยวในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลอง 

ทสต 311 การสรา้งค าในภาษาไทย         3(3-0-6) 

TCF 311 Word Formation in Thai 

            ศึกษาลักษณะค าไทย วิธีการสร้างค าของภาษาไทย ประกอบด้วย ค าประสม ค าซ ้า              

ค าซ้อน ที่ชาวต่างประเทศควรทราบโดยสังเขป 
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ทสต 312  ภาษาศาสตรภ์าษาไทยเบื้ องตน้ส าหรบัชาวต่างประเทศ      3(3-0-6) 

TCF 312 Introduction to Thai Linguistics for Foreigners 

               ศึกษาระบบเสียง ระบบค า และระบบประโยคภาษาไทยโดยสังเขป เพ่ือการออก

เสยีงที่ถูกต้อง และเข้าใจโครงสร้างของค าและประโยคอย่างถูกต้อง 

ทสต 313 ส านวนไทย                    3(3-0-6) 

TCF 313 Thai Idioms   

           ศึกษาลักษณะ ความหมาย และที่มาของส านวน สุภาษิต ค าพังเพยในภาษาไทย

โดยสังเขป ตลอดจนการเลือกใช้และเข้าใจส านวน สุภาษิต และค าพังเพยในการสื่อสารให้เหมาะสม

กบับริบททางสงัคมและวัฒนธรรมไทย 

ทสต 335 การอ่าน - เขียนภาษาไทยเชิงวิชาการ         3(2-2-5) 

TCF  335 Reading-Writing Thai for Academic Purposes 

           บุรพวิชา : ทสต 233 

               อ่านหนังสือ ต าราเรียน วารสาร และสิ่งตีพิมพ์เกี่ยวกับวิชาการสาขาต่างๆ ศึกษาค าศัพท ์              

และส านวนการเขียนงานทางวิชาการ วิธีรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ  และวิธีเรียบเรียงข้อมูลเพ่ือเขียนเป็น            

งานทางวิชาการ 

ทสต 336 การอ่านสือ่สิง่พิมพ ์                   3(2-2-5) 

TCF  336 Media and Press Reading 

           ศึกษาลักษณะการใช้ภาษาในสื่อสิ่งพิมพ์ ฝึกอ่านข่าว และบทความ พร้อมทั้ง                 

จับประเดน็ส าคัญและแสดงความคิดเหน็ได้ 

ทสต 337 การจดบนัทึกและสรุปความ         3(2-2-5) 

TCF  337 Note-Taking and Summarizing 

           ศึกษาวิธีการจดบันทึกและฝึกการจดบันทึกอย่างมีประสิทธิภาพจากการฟังและ              

การดู โดยจับประเดน็ส าคัญของเร่ือง  สรุปและเรียบเรียงเน้ือหาได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ 

ทสต 343 ภาษาไทยเพือ่ธุรกิจ          3(3-0-6) 

TCF  343 Thai for Business 

              ศึกษาค าศัพท ์ส านวน และรูปประโยคที่เกี่ยวข้องกับธุรกจิ การเขียนจดหมายธุรกิจการสนทนา

ทางธุรกิจ เรียนรู้มารยาทและธรรมเนียมปฏิบัติในการติดต่อธุรกิจกับคนไทย ตลอดจนวัฒนธรรมในการท างาน
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กบัคนไทย 

 

ทสต 351 ประเพณีและวฒันธรรมไทย         3(3-0-6) 

TCF  351 Thai Culture Tradition 

           ศึกษาประเพณี วัฒนธรรม และวิถีปฏบัิติตนในสงัคมไทยที่ชาวต่างชาติควรรู้  
 

ทสต 352 ไทยศึกษาส าหรบัชาวต่างประเทศ        3(3-0-6) 

TCF  352  Thai Studies for Foreigners 

           ศึกษาประวัติศาสตร์ไทยในด้านโครงสร้างทางสังคม ค่านิยม  และความเช่ือของคน

ไทยตั้งแต่สมัยสโุขทยั อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสนิทร์โดยสงัเขป  
 

ทสต 438 การเขียนสรา้งสรรค ์                            3(2-2-5) 

TCF     438 Creativity Writing 

                    ศึกษาความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบ ศิลปะการใช้ภาษา เน้ือหา รูปแบบของ

การเขียนสร้างสรรค์  
 

ทสต 444 ภาษาไทยในสือ่โสตทศัน ์         3(3-0-6) 

TCF  444 Thai in Audio-Visual Media 

          ศึกษาภาษาไทยปัจจุบันในสื่อวิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ อินเทอร์เนต็และสื่ออื่นที่มี

เน้ือหาเกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม และเหตุการณ์ปัจจุบัน เพ่ือให้เข้าใจความหมายและแสดงความ

คิดเหน็เกี่ยวกบัเร่ืองดังกล่าวได้ 
 

ทสต 453 ประเทศไทยปัจจุบนั           3(3-0-6) 

TCF  453 Thailand Today 

           ศึกษาสภาพปัจจุบันของประเทศไทยด้านสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา การเมือง 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบทบาทของประเทศไทยในแต่ละภมูิภาคของโลก 

ทสต  454 สมัมนาการใชภ้าษาและวฒันธรรมไทย                                   3(2-2-5) 

TCF  454  Seminar of Thai Language and Culture 

                    ศึกษาวิเคราะห์การใช้ภาษาและวัฒนธรรมในสังคมไทย  ในประเด็นที่ เป็น

ปรากฏการณ์ส าคัญส าหรับชาวต่างประเทศ น าเสนอและอภิปรายในช้ันเรียน ที่เกี่ยวกับการใช้ภาษา

และวัฒนธรรมในสงัคมไทยปัจจุบัน 

ทสต 461 ปริทรรศนว์รรณคดีไทย          3(3-0-6) 

TCF 461 Overview of Thai Literature 
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           ศึกษาประวัติวรรณคดีไทยโดยสังเขป ศึกษาและวิเคราะห์วรรณคดีไทยช้ินเอก               

บางเร่ือง พร้อมทั้งสะท้อนให้เหน็สงัคมและวัฒนธรรมไทย 

ทสต  462 นทิานพื้ นบา้นไทย          3(3-0-6) 

TCF  462  Thai Folktales 

           ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิด ภาพสะท้อนทางสังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่ปรากฏ

ในนิทานพ้ืนบ้านของไทยที่รู้จักกนัแพร่หลาย  

ทสต    463    วรรณกรรมไทยส าหรบัชาวต่างประเทศ                          3(3-0-6) 

TCF    463    Thai Literary Works for Foreigners 

          ศึกษาลักษณะ รูปแบบ ประเภท และเน้ือหาของวรรณกรรมไทย อ่านและวิเคราะห์

เร่ืองสั้นและนวนิยายสมัยใหม่ของนักเขียนที่มีช่ือเสยีงของไทยเพ่ือให้เข้าใจความหมาย สภาพสังคม

และวัฒนธรรม ตลอดจนสามารถวิเคราะห์งานเขียนที่ศึกษาได้อย่างมีหลักเกณฑ ์

 3. วิชาโทภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร 

ทสส     211    ศิลปะการพูดและการน าเสนองาน                                         3(2-2-5) 

TLC   211  The Art of Speaking and Presentation 

                    ศึกษาหลักและศิลปะของการพูดแต่ละประเภท การเตรียมข้อมูล การน าเสนอ

ความคิดด้วยการพูด การใช้สื่อเพ่ือช่วยในการน าเสนอประเดน็ รวมทั้งการฝึกฝนและพัฒนาการพูด

ตามวัตถุประสงค์และโอกาสที่แตกต่างกนั 

ทสส     212   การพูดทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทศัน ์       3(2-2-5) 

TLC   212  Speech for Radio and Television Broadcast 

                    ศึกษาหลักการ วิธกีารและเทคนิคการพูดทางวิทยุกระจายเสยีงและวิทยุโทรทศัน์ของ                

ผู้ประกาศ ผู้ด าเนินรายการ ผู้จัดรายการ การแถลงข่าว และการสัมภาษณ์ ฝึกฝนการออกเสียง และ

การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือการพูด 

ทสส     321   การเขียนบทความ           3(2-2-5) 

TLC   321  Article Writing 

                    ศึกษาหลักและเทคนิคของการเขียนบทความแต่ละประเภท วิธีการวางโครงเร่ือง                

การใช้ภาษา ประโยค การเขียนย่อหน้า วิเคราะห์วิจารณ์บทความที่ปรากฏในสื่อสิ่งพิมพ์ และ             

ฝึกปฏบัิติการเขียนบทความ 

ทสส     322   การเขียนสารคดี           3(2-2-5) 

TLC   322  Documentary Writing  
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                    ศึกษาองค์ประกอบของบทสารคดีทางสื่อวิทยุกระจายเสยีงและวิทยุโทรทศัน์ เทคนิค                 

การเขียน สารคดแีต่ละรูปแบบ และฝึกปฏบัิติการเขียนสารคดี 

ทสส     413   การพูดเพือ่เป็นพธีิกร          3(2-2-5) 

TLC   413  Speech for Master of Ceremony 

                    ศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคในการเป็นพิธีกร เรียนรู้และฝึกฝนวิธีออกเสียงที่ ถูกต้อง

เหมาะสม การพูดเป็นพิธีกรในงานประชุม งานในที่สาธารณะ งานทางสื่อมวลชน และพัฒนา

บุคลิกภาพที่เหมาะสมกบัการเป็นพิธกีร 

ทสส      414  ศิลปะการเล่าเรือ่ง                                                            3 (2-2-5) 

TLC      414   The Art of Speaking and Presentation      

                     ศึกษาคุณลักษณะของเร่ืองราวที่น ามาถ่ายทอดในงานศิลปะและวรรณกรรมแต่ละประเภท 

โครงสร้างและองค์ประกอบของเร่ืองราว กลวิธีการเล่าเร่ืองในแต่ละลักษณะ โดยศึกษาตัวอย่างจาก               

บทประพันธ ์บทละคร บทภาพยนตร์ที่หลากหลาย ลีลาและเทคนิคการเล่าเร่ืองปากเปล่า และฝึกปฏบัิติ 

ทสส     423   การสือ่สารองคก์รและผลิตภณัฑ ์                                          3(2-2-5) 

TLC   413  Co-operate and Product Communications 

                    ศึกษาความหมาย ความส าคัญ รูปแบบ และปัจจัยที่มีผลต่อการสื่อสารองค์กรและ

ผลิตภัณฑ์ ศึกษากลยุทธ์การสื่อสารเพ่ือการสร้างภาพลักษณ์และแก้ไขภาพลักษณ์ในเชิงลบให้แก่

องค์กร สนิค้า และบริการ โดยศึกษากรณีการสื่อสารแบรนด์ขององค์กรและผลิตภัณฑ์ 

ทสส     424    การเขียนบทร่วมสมยั                                                        3 (2-2-5) 

TLC     424     Contemporary Script Writing 

                     ศึกษาหลักและวิธีการเขียนบทรายการวิทยุ บทรายการโทรทัศน์แต่ละประเภท                   

โดยพิจารณาจากตัวอย่างบทร่วมสมัย และฝึกปฏบัิติการเขียนบท 

 

         4. วิชาเสริมสรา้งประสบการณ ์

ทยท 491 การศึกษาอิสระ                    4(0-4-8) 

THT 491 Independent Study 

            ศึกษาค้นคว้าหัวข้อใดหัวข้อหน่ึงเกี่ยวกับภาษาไทยหรือไทยศึกษาตามความสนใจส่วน

บุคคล โดยได้รับความเหน็ชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และเสนอผลการศึกษาในลักษณะภาคนิพนธ ์ 

ทยท 492 ประสบการณท์างภาษาและวรรณคดีไทย                 4(0-4-8) 

THT 492 Experience in Thai language and Literature 
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           การพัฒนาและประยุกต์ความรู้ทางด้านภาษาและวรรณดีไทยเพ่ือให้เกดิเป็นผลงาน

ทั้งในด้านการเขียน การอ่านและการพูด ซ่ึงได้รับการยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ   

ทยท 493 สหกิจศึกษา                                                4(0-8-4) 

THT 493     Cooperative Education 

           การปฏิบัติงานในสถานประกอบการหรือสถานศึกษาอย่างมีระบบ  ฝึกปฏิบัติและได้รับ

ประสบการณ์โดยตรงจากสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนที่ผสมผสาน

ระหว่างการเรียนกับการปฏบัิติงานจริง (Work integrated Learning : WIL) โดยให้ฝึกปฏบัิติงานจริงในสถาน

ประกอบการแบบเตม็เวลาเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา 

   3.1.6 หมวดวิชาโทภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร 

   เปิดสอนเป็นวิชาโทส าหรับนิสติที่เรียนวิชาสาขาอื่นทั้งในคณะและนอกคณะ

ที่เลือกศึกษาเป็นวิชาโท โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

   3.1.6.1 จ านวนหน่วยกิต 

   ก าหนดให้ศึกษาไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกติ 

   3.1.6.2 โครงสรา้งหลกัสูตร 

รายละเอียด วิชาโท/หน่วยกิต 

ภาษาไทยเพือ่การสื่อสาร 

ก. วิชาโทบงัคบั 12 

ข. วิชาโทเลือก ไม่น้อยกว่า 6 

     

3.1.6.3 รายวิชา 

ก. วิชาโทบงัคบั 12 หน่วยกิต 

 ก าหนดให้เลือกศึกษาแขนงวิชาใดวิชาหน่ึง 12 หน่วยกติ ดังน้ี 

      กลุ่มวิชาโทภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร  

ทสส      211 ศิลปะการพูดและการน าเสนองาน                       3(2-2-5)  

ทสส      321 การเขียนบทความ                                 3(2-2-5) 

ทสส      413 การพูดเพ่ือเป็นพิธกีร                                 3(2-2-5) 

ทสส      423 การสื่อสารองค์กรและผลิตภัณฑ์                       3(2-2-5) 
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ข. วิชาโทเลือก 

       ก าหนดให้ศึกษาแขนงวิชาภาษาเดียวกบัแขนงวิชาที่ศึกษาในข้อ ก วิชาโทบังคับ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ   

     กลุ่มวิชาโทภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร 

ทสส      212 การพูดทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทศัน์  3(2-2-5) 

ทสส      322 การเขียนสารคดี                                           3(2-2-5) 

ทสส      414       ศิลปะการเล่าเร่ือง                                         3(2-2-5) 

ทสส      424       การเขียนบทร่วมสมัย                                     3(2-2-5) 
 

             3.1.6.4 ความหมายของเลขรหสัวิชา 

   ดูในหลักสตูร ศศ. บ. สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

  3.1.6.5  ค าอธิบายรายวิชา 

   ดูในหลักสตูร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

  3.1.6.6  แผนการศึกษา 

   แผนการศึกษาทั้งหมด 6 ภาคเรียน  

ชั้นปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ทสส 211 ศิลปะการพูดและการน าเสนองาน 3(2-2-5) 

ชั้นปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ทสส 212 การพูดทางวิทยุกระจายเสยีงและวิทยุโทรทศัน ์ 3(2-2-5) 

ชั้นปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ทสส 321 การเขยีนบทความ 3(2-2-5) 

ชั้นปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ทสส 322 การเขยีนสารคด ี 3(2-2-5) 

ชั้นปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ทสส 413 การพูดเพ่ือเป็นพิธกีร 3(2-2-5) 

ชั้นปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 
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รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ทสส 423 การสื่อสารองคก์รและผลิตภัณฑ ์ 3(2-2-5) 

 

       3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตวัประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสูตร 

3.2.1 อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสูตร 

 

ล าดบั

ท่ี 
รายช่ือคณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) ปีท่ีจบ 

 

สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา 
เลขประจ าตวั

ประชาชน 

1 รศ.รุ่งฤดี แผลงศร  ศศ.บ.(ภาษาไทย), 2535 

อ.ม. (ภาษาไทย), 2540 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

2 ผศ.สมเกยีรติ คู่ทวีกุล อ.บ. (ภาษาไทย), 2516 

ค.ม. (การสอนภาษาไทย), 2518 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

3 อ.ดร.นิธอิร พรอ าไพสกุล กศ.บ. (ภาษาไทย), 2546 

ศศ.ม. (ภาษาไทย), 2549 

ศศ.ด. (ศลิปวัฒนธรรมวิจัย), 2557 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

4 อ.ดร. พรธาดา สวุัธนวนิช อ.บ. (ภาษาไทย), 2525 

อ.ม. (ภาษาไทย), 2531 

อ.ด. (วรรณคดีเปรียบเทยีบ), 2551 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

5 อ. จรรยวรรณ จรัสจรญูฤทธิ์ ศศ.บ. (ภาษาไทย), 2554 

ศศ.ม. (ภาษาไทย), 2558   

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

6 อ. พัทธยา จิตต์เมตตา กศ.บ.(ภาษาไทย), 2519 

กศ.ม.(ภาษาและวรรณคดีไทย), 2523 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

            

            3.2.2 อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  

ล าดบั

ท่ี 

รายช่ือคณาจารย ์ คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) ปีท่ีจบ 

สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา เลขประจ าตวั

ประชาชน 

1 รศ.ผกาศรี เยน็บุตร ค.ม. (การสอนภาษาไทย), 2518 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย x-xxxx-xxxxx-xx-x 

2 รศ.รุ่งฤดี แผลงศร  อ.ม. (ภาษาไทย), 2540 มหาวิทยาลัยศิลปากร x-xxxx-xxxxx-xx-x 

3 ผศ.ดร.พิมพาภรณ์  บุญประเสริฐ ปร.ด. (ภาษาไทย), 2554 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ x-xxxx-xxxxx-xx-x 

4 ผศ.ดร.ภาณพุงศ ์อุดมศลิป์ อ.ด.(ภาษาไทย), 2554 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย x-xxxx-xxxxx-xx-x 

5 ผศ.ดร.สภุคั มหาวรากร อ.ด. (ภาษาไทย), 2552 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย x-xxxx-xxxxx-xx-x 

6 ผศ.สมเกยีรติ คู่ทวีกุล ค.ม. (การสอนภาษาไทย), 2518 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย x-xxxx-xxxxx-xx-x 

7 อ.ดร.ทรงภพ ขุนมธุรส ศศ.ด. (ภาษาไทย), 2556 มหาวิทยาลัยนเรศวร x-xxxx-xxxxx-xx-x 

8 อ.ดร.นิธอิร พรอ าไพสกุล ศศ.ด. (ศลิปวัฒนธรรมวิจัย), 2557 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ x-xxxx-xxxxx-xx-x 

9 อ.ดร.พรธาดา สวุัธนวนิช อ.ด. (วรรณคดีเปรียบเทยีบ), 2551 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย x-xxxx-xxxxx-xx-x 

10 อ.ดร.รัชนีย์ญา กล่ินน า้หอม อ.ด. (ภาษาไทย), 2551  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย x-xxxx-xxxxx-xx-x 

11 อ.จรรยวรรณ  จรัสจรญูฤทธิ์ ศศ.ม. (ภาษาไทย), 2558 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ x-xxxx-xxxxx-xx-x 

12 อ.ประภาพร  ล้ิมจิตสมบูรณ์ ศศ.ม. (ภาษาไทย), 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ x-xxxx-xxxxx-xx-x 
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13 อ.พัทธยา จิตต์เมตตา กศ.ม.(ภาษาและวรรณคดีไทย), 2523 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ x-xxxx-xxxxx-xx-x 

                   

          3.2.3 อาจารยพ์เิศษ 

ล าดั

บท่ี 

รายช่ือคณาจารย ์ คุณวุฒิการศึกษา 

 (สาขาวิชา) และปีท่ีจบ 

สถาบนัท่ีส าเร็จ

การศึกษา 

เลขประจ าตวั

ประชาชน 

1 อ.วิรฬุห์รัตน์  ไฉนงุ้น  อ.ม. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย x-xxxx-xxxxx-xx-x 

 

4. องคป์ระกอบเกีย่วกบัประสบการณภ์าคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)(ถา้มี) 

จากเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่ ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือภาคการผลิตและสถานประกอบการ                 

โดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างแหล่งงานกับสถานศึกษา ส่งผลให้เกิดการจัดการศึกษาสอดคล้องกับ

ตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  โดยเน้นกระบวนการสร้างประสบการณ์ระหว่างเรียนให้แก่ผู้เรียน

อย่างเหมาะสม   เพ่ือให้บัณฑติมีประสบการณ์ในวิชาชีพ ส่งเสริมทกัษะการท างาน   

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทยจึงก าหนดให้มีรายวิชา ทยท 493 สหกิจศึกษา  

เพ่ือให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติงานในภาคเรียนที่ 2 ช้ันปีที่ 4 การฝึกปฏิบัติงานเป็นการเพ่ิมพูนประสบการณ์

เกี่ยวกับศาสตร์ภาษาไทยจากสถานการณ์จริง เช่น การปฏิบัติงานทางสื่อสารมวลชน  กองบรรณาธิการ

นิตยสารและวารสาร  ส านักพิมพ์  โรงเรียน  ธนาคาร  สถาบันเอกชน เป็นต้น  เพ่ือให้เข้าใจสถานการณ์และมี

ประสบการณ์ตรงในการพัฒนาทกัษะการประกอบอาชีพเกี่ยวกบัภาษาไทย 

 

     4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูข้องประสบการณภ์าคสนาม 

              ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนามของนิสติ ดังน้ี 

4.1.1 นิสติมีความรู้และมีทกัษะในการปฏบัิติงานด้านการสื่อสารภาษาไทย   

4.1.2 นิสติบูรณาการความรู้ทางภาษาไทยในการประกอบอาชีพ 

4.1.3 นิสิตกล้าแสดงออก และมีความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาไทย  น าไปใช้ประโยชน์ในการ

ปฏบัิติงานได้ 

4.1.4 นิสิตมีระเบียบวินัย  ตรงต่อเวลา  เข้าใจวัฒนธรรมองค์กรและสามารถปรับตัวตามบริบท

ทางวัฒนธรรมขององค์กรได้ 

4.1.5 นิสติมีมนุษยสมัพันธแ์ละท างานร่วมกบัผู้อื่นได้อย่างมีมารยาท 

      4.2 ช่วงเวลา 

              ภาคการศึกษาที่ 2  ช้ันปีที่ 4  ตามระยะเวลาที่เหมาะสมกบัการปฏบัิติงานของหน่วยงาน 

      4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

              จัดเตม็เวลาใน 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ช้ันปีที่ 4 
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5. ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการท าโครงงานหรืองานวิจยั (ถา้มี) 

      หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนานิสิตให้มีความรู้ความสามารถ

ในด้านภาษาไทยและตระหนักในคุณค่าของภาษาไทย  ตลอดจนการคิดวิเคราะห์และสามารถน ามาประยุกต์ใช้

กับชีวิตประจ าวัน ดังน้ันการศึกษาการท าวิจัยหรือการศึกษาอิสระตามความสนใจของนิสิต อาจารย์ที่ปรึกษา

จะต้องแนะน าให้นิสิตได้พัฒนาความสามารถทางภาษาไทย และได้ใช้ความรู้เชิงวิชาการด้านภาษาไทยเพ่ือให้

เกดิความเช่ียวชาญ ความม่ันใจในการใช้ภาษาและการคิดวิเคราะห์ พร้อมที่จะท างานหรือศึกษาต่อในระดับสูง

หลังส าเรจ็การศึกษา 

     5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

        ศึกษาค้นคว้าหัวข้อใดหัวข้อหน่ึงเกี่ยวกับภาษาและวรรณคดีไทย และภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับ

ชาวต่างประเทศ ที่ตนศึกษาตามความสนใจส่วนบุคคล  โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และ

น าเสนอผลการศึกษาในลักษณะภาคนิพนธ์      

    5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้ 

          5.2.1  เข้าใจในหลักการและสามารถท างานวิจัย 

  5.2.2  บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือน าไปท างานวิจัยได้อย่างมีคุณภาพทางวิชาการ 

  5.2.3  มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ตรงเวลา และสามารถน าความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ไปใช้

ประโยชน์ในการท าวิจัยได้ 

     5.3 ช่วงเวลา  

           ภาคการศึกษาที่  2  ของปีการศึกษาที่ 4 

     5.4 จ านวนหน่วยกิต   

           4 หน่วยกติ 

     5.5 การเตรียมการ  

           5.5.1 ให้ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกบัการท าวิจัย 

  5.5.2  ให้ค าปรึกษาระหว่างที่นิสิตท างานวิจัย  

     5.6 กระบวนการประเมินผล 

           5.6.1 ประเมินโครงร่างงานวิจัย 

           5.6.2 ประเมินความก้าวหน้าของงานวิจัย 

  5.6.3 ประเมินผลรายงานการวิจัย 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู ้กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนสิิต 

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มุ่งผลิตบัณฑิตที่ มีความรู้ความสามารถเข้าใจ

ภาษาไทยเป็นอย่างดี และตระหนักในคุณค่าของภาษาและวัฒนธรรมไทย กอรปด้วยคุณธรรมและจริยธรรม  

มีความสามรถในการน าภาษาไทยไปบูรณาการกบัศาสตร์แขนงอื่นในการประกอบอาชีพ หรือศึกษาต่อระดับสูง 

และมีจิตส านึกสาธารณะในการอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานภาษาไทยในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ

ทา่มกลางบริบทสงัคมร่วมสมัย 

คุณลกัษณะพเิศษของนสิิต /  

สมรรถนะของหลกัสูตร 

 

กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

สอดคลอ้งมาตรฐานการเรียนรู ้(ดงันี้ ) 

 

1. มีทกัษะสื่อสาร  

    มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย มีทกัษะ

ในการสื่อสาร สามารถน าภาษาไทยไปบูรณาการกับ

ศาสตร์แขนงอื่นอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 

3.1 สามารถประยุกต์ความรู้ให้เกดิประโยชน์ 

3.3 สามารถประเมิน วิพากษ์ สถานการณ์ ต่างๆ       

โดยใช้ความรู้ภาษาไทย 

5.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสทิธภิาพ  

2. มีจิตอาสา จิตส านึกสาธารณะรับใช้สงัคม 

    มีจิตส านึกสาธารณะรับใช้สังคม โดยการอนุรักษ์ 

ส่งเสริม สบืสานภาษาไทยในบริบทสงัคมร่วมสมัย 

1.2 มีจิตสาธารณะ เสยีสละเพ่ือส่วนรวม  

1.3 ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม  

3. มีสมรรถนะของหลักสตูร 

    มีความรู้ความสามารถทางภาษาไทย สามารถ

บูรณาการภาษาไทยกบัศาสตร์แขนงอื่น 

2.1 มีความรู้พ้ืนฐานศึกษาทั่วไปและศาสตร์ภาษาไทย  

3.1 สามารถประยุกต์ความรู้ให้เกดิประโยชน์ 
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การพฒันาผลการเรียนรูใ้นแต่ละดา้น 

     1. ดา้นคุณธรรมและจริยธรรม : มีคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวิต พร้อมให้ความช่วยเหลือ 

เพ่ือนมนุษย์ มีจิตส านึกสาธารณะ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสงัคม 

ผลการเรียนรู ้        

ดา้นคุณธรรมและ

จริยธรรม 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1.1 มีความซ่ือสัตย์            

มีวินัย ตรงต่อเวลา  

 

 

 

 

- สอดแทรกเน้ือหาด้านคุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณทางวิชาการในรายวิชา 

- ฝึกปฏบัิติ ท ากิจกรรม ส่งเสริมให้เกดิความ

ซ่ือสตัย์ มีวินัย และตรงต่อเวลา 

- สอดแทรกวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือให้นิสิต            

มีค่านิยมพ้ืนฐานที่ถูกต้อง 

- ช้ีแจงกฎระเบียบและแนวปฏิบัติในการ

เรียนการสอนให้ชัดเจนในรายวิชา 

- ก าหนดเกณฑม์าตรฐานในการประเมินพฤติกรรม

ด้านคุณธรรมจริยธรรมของรายวิชา 

- สั งเกตพฤติ กรรมความ ซ่ือสัต ย์และ            

การตรงต่อเวลาในการเข้าช้ันเรียน การท า

รายงาน การอ้างองิผลงาน และการสอบ 

- สั ง เ ก ต พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร มี วิ นั ย                  

การปฏิบัติตนตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

และข้อตกลงในช้ันเรียน เช่น การแต่งกาย 

1.2  มี จิตสาธารณะ 

เสยีสละเพ่ือส่วนรวม 

ให้นิสิตเรียนรู้การเสียสละเพ่ือส่วนรวม 

และกระตุ้นให้เกดิจิตส านึกสาธารณะ ดังน้ี 

-ปลู กฝั งให้ นิ สิ ตมี ระเบี ยบ วิ นั ยและ              

จิตสาธารณะ 

-ใช้กรณีศึกษาบุคคลตัวอย่างที่ได้รับการ

ยกย่องในสงัคม  

-ฝึกเขียนโครงการ และท ากิจกรรมจิต

อาสา/กจิกรรมเพ่ือสงัคม  

-เขียนรายงานความรู้สกึที่มีต่อการท ากจิกรรม 

- ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปราย 

การวางแผน การปฎิบัติ การน าเสนอผลงาน 

และการสะท้อนคิดกจิกรรมในช้ันเรียน 

- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน  

- ประเมินจากการอ้างอิงแหล่งข้อมูลอย่าง

ถูกต้องตามหลักและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

1 .3  ต ร ะ ห นั ก ใน

คุณค่าของศิลปะและ

วัฒนธรรม 

-สอดแทรกแนวคิดด้านสุนทรียศาสตร์ 

เพ่ือให้ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม

ที่มีต่อการด ารงชีวิต  

-สอดแทรกเน้ือหาในด้านศิลปวัฒนธรรม

และประเพณี ที่ ดี งามทั้ งของไทยและ

นานาชาติในการเรียนการสอนรายวิชา 

- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ที่แสดงถึง

ก ารน าแ น วคิ ด ท างสุ น ท รี ยศ าสต ร์ /

ศิลปวัฒนธรรมมาใช้  

-สังเกตพฤติกรรมการมี ส่วนร่ วมในการ

อภิปรายและการสะท้อนคิดกจิกรรมในช้ันเรียน 

- สังเกตจากการประพฤติตนอยู่ในประเพณี
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-จัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ทั้งใน

และนอกเวลาเรียน และให้ท ารายงานแสดง

ความคิดเหน็ทั้งรายบุคคลและงานกลุ่ม 

และวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย  

- สังเกตจากการรู้เท่าทนั สามารถปรับตัวและ

เลือกรับวัฒนธรรมที่ดีงามของนานาชาติได้ 

       2.  ดา้นความรู:้ มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจ และเหน็คุณค่าของตนเองผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรม 

และธรรมชาติ บนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการเรียนรู ้         

ดา้นความรู ้

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

2.1 มีความรู้พ้ืนฐาน

ศึ ก ษ าทั่ ว ไป แ ล ะ  

ศาสตร์ภาษาไทย 

 

 

- จัดการเรียนการสอนที่ครอบคลุมความรู้     

ในสาขาต่างๆอย่างกว้างขวาง และจัดการ

เรียนการสอนความรู้สาขาวิชาภาษาไทยอย่าง

ครอบคลุม  

- จัดการเรียนการสอนในลักษณะบูรณาการ 

และเน้ นให้ นิ สิ ตลงมื อปฏิ บั ติ  (Active 

Learning)  

- เน้นการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้

ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน 

เขียนภาษาไทย 

- มีการแนะน าวิธีการเรียนรู้/การสืบค้น

ข้อมูลด้วยตนเอง และฝึกปฏบัิติในรายวิชา 

- จัดกิจกรรมเพ่ือให้เข้าใจและเห็นคุณค่า

ของตน เอง ผู้ อื่ น  และสั งคม  พ ร้ อม

ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาตนเอง สังคม และ

สิ่งแวดล้อม 

- ก าหนดมาตรฐานการประเมินผลการเรียนรู้ 

โดยใช้เกณฑ ์Rubrics  

- สังเกตพฤติกรรมการมี ส่วนร่วมในการ

อภิปรายและการสะท้อนคิดกจิกรรมในช้ันเรียน 

- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน  

- ประเมินจากการอ้างอิงแหล่งข้อมูลอย่าง

ถูกต้องตามหลักและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/ปฏบัิติ 

 

 

 

 

2.2 สามารถติ ดตาม

ความ ก้ าวห น้ าของ

ความรู้ด้านภาษาไทย

และน าไปประยุกต์ใช้ได้ 

ใช้โสตทัศนูปกรณ์   การรายงานหน้าช้ัน          

การแสดงความคิดเห็น การสืบค้นข้อมูลท า

รายงานตามลักษณะของรายวิชาด้ าน

ภาษาไทย 

- ก าหนดมาตรฐานการประเมินผลการเรียน

โดยใช้เกณฑ ์Rubrics 

- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน 

- ประเมินจากการวิเคราะห์ การแสดงความ

คิดเหน็ การวิพากษ์วิจารณ์บนหลักเหตุผลทาง

วิชาการ 

- ประเมินจากการน าเสนอรายงาน 

- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎีและปฏบัิติ 
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2.3 เรี ยน รู้ แน วคิ ด

เกี่ ยวกั บสั งคมและ

วั ฒ น ธ ร ร ม ไท ย ที่

เกี่ยวข้องกบัสาขาวิชา 

ฝึกวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น ใช้เหตุผล

วิพากษ์วิจารณ์สิ่งที่ศึกษา 

- ประเมินจากการวิเคราะห์ การแสดงความ

คิดเหน็ การวิพากษ์วิจารณ์บนหลักเหตุผลทาง

วิชาการ 

      3. ดา้นทกัษะทางปัญญา: ตระหนักถึงความเปล่ียนแปลงของสรรพสิ่ง เรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถบูรณาการ

ความรู้ สู่การคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 

ผลการเรียนรู ้       

ดา้นทกัษะทางปัญญา 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

3.1 สามารถประยุกต์

ความรู้ให้เกดิประโยชน์ 

- จัดกิจกรรมให้นิสิตฝึกค้นคว้าหาความรู้

ด้วยตนเอง และน าความรู้มาประยุกต์ใช้

ในการเรียนและการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

- จัดสัมมนา/อภิปรายกลุ่ม เพ่ือให้เดก็ได้

มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในช้ันเรียน 

- ก าหนดมาตรฐานการประเมินผลการเรียนรู้ 

โดยใช้เกณฑ ์Rubrics  

- สังเกตพฤติกรรมการมี ส่วนร่วมในการ

อภิปรายและการสะท้อนคิดกจิกรรมในช้ันเรียน 

- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ที่แสดงถึง

การค้นคว้าความรู้เพ่ิมเติม การเลือกรับข้อมูล

ข่าวสารโดยใช้หลักกาลามสูตร และการคิด

อย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ 

 

- ประเมินจากการอ้างอิงแหล่งข้อมูลอย่าง

ถูกต้องตามหลักและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/ปฏบัิติ 

3.2 สามารถคิดอย่าง

เป็นระบบ และแก้ไข

ปัญหาได้  

- ใช้ตัวอย่างที่ดีเป็นกรณีศึกษาเพ่ือให้

นิสติได้เรียนรู้ วิธวิีเคราะห์ปัญหาและฝึก

บูรณาการความรู้เพ่ือใช้ในการแก้ไข

ปัญหาอย่างเป็นระบบ 

3.3 สามารถประเมิน 

วิพากษ์ สถานการณ์

ต่างๆ โดยใช้ความรู้

ทางภาษาไทย 

- เลื อก ปัญ หาสั งคมที่ เป็ น ป ระ เด็น

สาธารณะให้นิสิตฝึกวิพากษ์วิจารณ์ในช้ัน

เรียน  และ เสนอแน ะแน วทางแ ก้ ไข             

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง สังคม 

และสิ่งแวดล้อมในทุกมิติได้อย่างสมดุล 

- น าเสนอ อภิปรายแลกเปล่ียนความ

คิดเหน็ และสะท้อนคิดในช้ันเรียน 

- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ที่แสดง

ถึงการน าข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องมาใช้ในการ

คิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล เป็นระบบ  

- ประเมินจากการอ้างอิงแหล่งข้อมูลอย่าง

ถูกต้องตามหลักและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

- สั งเกตพัฒนาการใน ด้าน ต่างๆ  จาก

พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม 

การสะท้อนคิดในช้ันเรียน 3.4 เป็นผู้มีความคิด

ริ เ ร่ิ ม ส ร้ า ง ส ร ร ค์

นวัตกรรม  

- จัดกิจกรรมฝึกความคิดสร้างสรรค์ และ

น วัตกรรมที่ เป็นประโยชน์ ต่อตนเอง 

สงัคม และสิ่งแวดล้อม 
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 4. ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ: สามารถท างานท างานร่วมกับผู้อื่น                

มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สงัคม และสิ่งแวดล้อม 

ผลการเรียนรูด้า้น 

ทกัษะความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรบัผดิชอบ 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

4.1 สามารถท างาน

ร่ วมกั บ ผู้ อื่ น ทั้ ง ใน

ฐ า น ะ ผู้ น า แ ล ะ

ผู้ร่วมงานได้ 

- จัดกิจกรรมเพ่ือให้นิสิตฝึกการปรับตัวการ

ท างานร่วมกับผู้อื่น เพ่ือส่งเสริมการแสดง

บทบาทของการเป็ น ผู้ น าและผู้ ต าม                      

ฝึกการรับฟังความคิดเหน็ของเพ่ือนร่วมกลุ่ม 

สามารถแสดงจุดยืนของตนเอง และค้นหา

ทางออกร่วมกนัได้ 

-ก าหนดมาตรฐานการประเมินผลการเรียนรู้  

โดยใช้เกณฑ ์Rubrics  

-สังเกตพฤติกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบ

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมในการ

อภิปรายและการสะท้อนคิดกจิกรรมในช้ันเรียน 

-ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ที่แสดงถึง

ความร่วมมือในการวางแผน การปฏิบัติ และ

การแก้ปัญหา 

-ประเมินจากการอ้างอิงแหล่งข้อมูลอย่าง

ถู ก ต้ อ งต าม ห ลั ก แ ล ะจ ร รย าบ ร รณ                  

ทางวิชาการ 

-สังเกตจากพัฒนาการด้านความคิดและ

พฤติกรรมการเรียนรู้ในช้ันเรียน 

-ให้ นิ สิตประเมิ นเพ่ื อนในช้ันเรียน และ

น ามาใช้เป็นข้อมูลส าหรับการประเมินผลการ

เรียนรู้ 

4.2 มีความรับผิดชอบ

ต่อตนเอง สังคม และ

สิ่งแวดล้อม 

- เลือกประเด็นที่ เป็นปัญหาสังคมและ

สิ่งแวดล้อมให้นิสิตเรียนรู้ และตระหนักถึง

ผลกระทบที่เกดิข้ึน พร้อมทั้งกระตุ้นให้คิดหา

วิธีที่จะมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการแก้ปัญหา

โดยเร่ิมต้นจากตัวนิสติเอง 

4.3 สามารถปรับตัว

ให้เข้ากับสถานการณ์

ต่างๆ  

- สอดแทรกแนวคิดผ่านกิจกรรมเพ่ือฝึก

ให้นิสิตสามารถปรับตัวในสถานการณ์

ต่างๆ  
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               5. ดา้นทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ : สามารถ

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข มีทกัษะสื่อสาร พร้อมทั้งสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม 

ผลการเรียนรูด้า้น

ทกัษะการวิเคราะห์

เชิงตวัเลข การสือ่สาร

และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

5.1 สามารถวิเคราะห์

ข้ อ มู ล เ ชิ ง ตั ว เ ล ข 

เ พ่ื อ ใ ห้ เ ข้ า ใจ อ งค์

ความรู้ หรือประเด็น

ปัญหา 

- สอดแทรกทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข

ในรายวิชาต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลขอย่างต่อเน่ือง 

 

- ก าห น ดม าต รฐ าน ก ารป ระ เมิ น ผ ล                 

การเรียนรู้  โดยใช้เกณฑ ์Rubrics  

- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ที่แสดง

ถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข  

- ประเมินจากการอ้างอิงแหล่งข้อมูลอย่าง

ถูกต้องตามหลักและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี 

5.2 สามารถสื่อสาร

ด้ าน ภ าษ า ไท ย ไ ด้

อย่างมีประสทิธภิาพ 

- ฝึกการใช้ทักษะสื่ อสารในรายวิชา               

เน้นให้ ผู้ เรียนได้ ฝึกทักษะการสื่ อสาร

ระหว่างบุคคล ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน 

และบุคคลที่ เกี่ยวข้องในสถานการณ์ที่

หลากหลาย 

- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/ปฏบัิติ 

- ประเมินจากคุณภาพจากรายงาน ที่แสดง

ถึงความสามารถในการสื่อสาร 

- ประเมินจากการอ้างอิงแหล่งข้อมูลอย่าง

ถูกต้องตามหลักและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

5.3 สามารถใช้

เทคโนโลยีในการ

สบืค้น เกบ็รวบรวม

ข้อมูล และเลือกใช้ได้

เหมาะสมกบั

สถานการณ์อย่างมี

ประสทิธภิาพ 

- ฝึกการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล

จากแหล่งที่เช่ือถือได้ในรายวิชา 

- ฝึกการเลือกใช้ ข้อมูลสารสนเทศที่

เหมาะสมประกอบการน าเสนองาน 

 

- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/ปฏบัิติ 

- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ที่แสดง

ถึงการสืบค้นข้อมูล การเลือกใช้ข้อมูล และ

การรู้จักแหล่งข้อมูลที่เหมาะสม 

- ประเมินจากการอ้างอิงแหล่งข้อมูลอย่าง

ถูกต้องตามหลักและจรรยาบรรณทาง

วิชาการ 
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สรุปมาตรฐานผลการเรียนรูข้องหลกัสูตร  

 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้ รายละเอียดผลการเรียนรู ้

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  1.1 มีความซ่ือสัตย์ มีวินัย ตรงต่อเวลา  

1.2 มีจิตส านึกสาธารณะ  เสียสละเพ่ือส่วนรวม 

1.3 ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม 

2. ด้านความรู้ 2.1 มีความรู้พ้ืนฐานศึกษาทั่วไปและศาสตร์ภาษาไทย 

2.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าของความรู้ด้านภาษาไทยและ

น าไปประยุกต์ใช้ได้ 

2.3 เรียนรู้แนวคิดเกี่ยวกบัสังคมและวัฒนธรรมไทยที่เกี่ยวข้องกบั

สาขาวิชา 

3. ด้านทกัษะทางปัญญา  3.1 สามารถประยุกต์ความรู้ให้เกดิประโยชน์ 

3.2 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และแก้ไขปัญหาได้ 

3.3 สามารถประเมิน วิพากษ์ สถานการณ์ต่างๆ โดยใช้ความรู้

ภาษาไทยเป็นฐาน 

3.4 มีความคิดริเร่ิม สร้างสรรค์นวัตกรรม 

4. ด้านทกัษะความสมัพันธร์ะหว่าง 

    บุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 สามารถท างานร่วมกบัผู้อื่นในฐานะผู้น าและผู้ร่วมงานได้ 

4.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4.3 สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ  

5. ด้านทกัษะการคิดวิเคราะห์เชิง 

   ตัวเลขการสื่อสารและการใช้ 

   เทคโนโลยีสารสนเทศ  

5.1 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข เพ่ือให้เข้าใจองค์ความรู้ 

      หรือประเดน็ปัญหา 

5.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีในการสบืค้น เกบ็รวบรวมข้อมูล และ 

      เลือกใช้ได้เหมาะสมกบัสถานการณ์อย่างมีประสทิธิภาพ 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรบัผดิชอบหลกั          ○ ความรบัผดิชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทกัษะทางปัญญา 4. ทกัษะความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ      

ความรบัผิดชอบ 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การสื่อสาร และการ

ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป    

 

มศว 111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร    
 

         

มศว 121 ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพการสื่อสาร 1    
 

         

มศว 122 ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพการสื่อสาร 2    
 

         

มศว 123 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาต ิ1    
 

         

มศว 124 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาต ิ2    
 

         

มศว 131 ลีลาศ      
         

มศว 132 สมรรถภาพส่วนบุคคล      
         

มศว 133 การวิ่งเหยาะเพ่ือสขุภาพ      
         

มศว 134 โยคะ      
         

มศว 135 ว่ายน า้      
         

มศว 136 แบดมนิตนั      
         

มศว 137 เทนนิส      
         

มศว 138 กอล์ฟ      
         

มศว 139 การฝึกโดยการใช้น า้หนัก      
         

มศว 141 ชีวิตในโลกดจิิทลั    
 

         

มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพ่ือพัฒนามนุษย ์    
 

         

มศว 161 มนุษย์ในสงัคมแห่งการเรียนรู้    
 

         

มศว 241 แนวโน้มเทคโนโลยีดจิิทลัและสงัคม      
         

มศว 242 คณติศาสตร์ในชวีิตประจ าวัน    
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รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทกัษะทางปัญญา 4. ทกัษะความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ         

ความรบัผิดชอบ 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การสื่อสาร และการ

ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

มศว 243 การจัดการทางการเงนิส่วนบุคคล    
 

         

มศว 244 วิทยาศาสตร์เพ่ือชวีิตและสิ่งแวดล้อมที่ด ี    
 

         

มศว 245 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสงัคม    
 

         

มศว 246 วิถชีีวิตเพ่ือสขุภาพ    
 

         

มศว 247 อาหารเพ่ือชวีิต    
 

         

มศว 248 พลังงานทางเลือก    
 

         

มศว 251 ดนตรแีละจิตวิญญาณมนุษย์    
 

         

มศว 252 สนุทรียศาสตร์เพ่ือชีวติ    
 

         

มศว 253 สนุทรียสนทนา    
 

         

มศว 254 ศิลปะและความคดิสร้างสรรค ์    
 

         

มศว 255 ธรรมนูญชีวิต    
 

         

มศว 256 การอ่านเพ่ือชีวิต    
 

         

มศว 257 วรรณกรรมและพลงัทางปัญญา     
 

         

มศว 258 ศิลปะการพูดและการน าเสนอ    
 

         

มศว 261 พลเมอืงวิวฒัน ์    
 

         

มศว 262 ประวัตศิาสตร์และพลงัขบัเคล่ือนสงัคม    
 

         

มศว 263 มนุษย์กบัสนัตภิาพ    
 

         

มศว 264 มนุษย์ในสงัคมพหุวัฒนธรรม    
 

         

มศว 265 เศรษฐกจิโลกาภิวัตน ์    
 

         

มศว 266 ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง    
 

         

มศว 267 หลักการจัดการสมยัใหม่    
 

         

มศว 268 การศึกษาทางสงัคมด้วยกระบวนการวิจัย    
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รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทกัษะทางปัญญา 4. ทกัษะความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รบัผิดชอบ 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การสื่อสาร และการ

ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

มศว 341 ธรุกจิในโลกดจิิทลั    
 

         

มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ    
 

         

มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคดิ    
 

         

มศว 353 การคดิอย่างมเีหตผุลและจริยธรรม    
 

         

มศว 354 ความคดิสร้างสรรคก์บันวัตกรรม    
 

         

มศว 355 พุทธธรรม    
 

         

มศว 356 จิตวิทยาสงัคมในการด าเนนิชวีิต    
 

         

มศว 357 สขุภาพจิตและการปรบัตวัในสงัคม      
         

มศว 358 กจิกรรมสร้างสรรคเ์พ่ือพัฒนาชวีิตและสงัคม      
         

มศว 361 มศว เพ่ือชุมชน                

มศว 362 ภมูปัิญญาท้องถิ่น                

มศว 363 สมัมาชีพชุมชน                

มศว 364 กจิการเพ่ือสงัคม                

หมวดวิชาเฉพาะดา้น 
   

 

1.กลุ่มวิชาบงัคบัภาษาองักฤษ    
 

ทยท 205 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารในสงัคมพหุวฒันธรรม    
 

         

ทยท 206 ภาษาองักฤษเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต    
 

         

อกช 301 ภาษาองักฤษเพ่ือการเตรียมพร้อมสู่อาชีพ 1                                                         
 

         

อกช 302 ภาษาองักฤษเพ่ือการเตรียมพร้อมสู่อาชีพ 2                                                         
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รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทกัษะทางปัญญา 4. ทกัษะความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รบัผิดชอบ 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การสื่อสาร และการ

ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3

2.กลุ่มวิชาภาษาและวรรณคดีไทย    
 

ทภว 111 ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย     


         

ทภว 112 ภาษากบัวัฒนธรรมไทย                 

ทภว 121 หลักการสื่อสารภาษาไทยเพ่ือประสทิธผิล                

ทภว 131 วิวัฒนาการวรรณคดไีทย                

ทภว 151 ภมูปัิญญาไทย                 

ทภว 213 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น      


         

ทภว 222 วาทศาสตร์เพ่ือการสื่อสารระหว่างบุคคล     


         

ทภว 223 การน าเสนอและบรรยายสรปุ     


         

ทภว 224 การประพันธร้์อยแก้วและร้อยกรอง     


         

ทภว 225 การพูดเพ่ืออาชีพ     


         

ทภว 232 วรรณคดเีอกของไทย                

ทภว 233 วรรณคดนีิราศ                

ทภว 241 วรรณกรรมไทยปัจจุบนั     


         

ทภว 314 พัฒนาการภาษาไทย     


         

ทภว 315 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย     


         

ทภว 316 ภาษากบัสงัคม                

ทภว 326 ภาษาไทยปัจจุบนั                

ทภว 327 การเขยีนเชิงวิชาการ     
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3. ทกัษะทางปัญญา 4. ทกัษะความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรบัผิดชอบ 

5 .ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การสื่อสาร และการ

ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

ทภว 328 การสื่อสารเพ่ือการโฆษณาและประชาสมัพันธ ์     


         

ทภว 334 วรรณคดปีระวัตศิาสตร์และการเมอืง                

ทภว 342 อทิธิพลวรรณกรรมต่างประเทศที่มีต่อวรรณกรรมไทย                

ทภว 343 การวิเคราะห์และวิจารณว์รรณกรรมไทย                

ทภว 352 คตชินวิทยา                

ทภว 353 วรรณกรรมท้องถิ่น                

ทภว 417 หลักภาษาไทย                

ทภว 418 อรรถศาสตร์เบื้องต้น                

ทภว 419 ภาษาไทยเพ่ือชาวต่างประเทศ                

ทภว 429 การเขยีนสารัตถคด ี                

ทภว 435 ภมูปัิญญาในภาษาและวรรณคดไีทย                    

ทภว 436 วรรณคดชีาดก                

ทภว 421 การเขยีนข่าว                

3. กลุ่มวิชาภาษาไทยเพือ่การสื่อสารส าหรบัชาวต่างประเทศ                

ทสต 121 การฟัง - พูดภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 1                

ทสต 122 การฟัง - พูดภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 2                

ทสต 131 การอ่าน - เขยีนภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 1                  

ทสต 132 การอ่าน - เขยีนภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 2                  

ทสต 223 การฟัง - พูดภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3                
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3. ทกัษะทางปัญญา 4. ทกัษะความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรบัผิดชอบ 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การสื่อสาร และการ

ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

ทสต 224 การฟัง - พูดภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 4                

ทสต 225 มารยาทไทยกบัการพูด               


          

ทสต 233 การอ่าน - เขยีนภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3                  

ทสต 234 การอ่าน - เขยีนภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 4                  

ทสต 241 ภาษาไทยเพ่ือการท่องเที่ยว                

ทสต 311 การสร้างค าในภาษาไทย    
 

         

ทสต 312 ภาษาศาสตรภ์าษาไทยเบื้องต้นส าหรับชาวต่างประเทศ     


         

ทสต 313 ส านวนไทย    


          

ทสต 335 การอ่าน - เขยีนภาษาไทยเชงิวิชาการ        
         

ทสต 336 การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์                

ทสต 337 การจดบนัทกึและสรปุความ      
         

ทสต 343 ภาษาไทยเพ่ือธรุกจิ                

ทสต 351 ประเพณแีละวฒันธรรมไทย          


          

ทสต 352 ไทยศึกษาส าหรับชาวต่างประเทศ    


          

ทสต 438 การเขยีนสร้างสรรค ์      
         

ทสต 444 ภาษาไทยในสื่อโสตทศัน ์      
         

ทสต 453 ประเทศไทยปัจจุบนั                

ทสต 454 สมัมนาการใช้ภาษาและวฒันธรรมไทย                

ทสต 461 ปริทรรศนว์รรณคดไีทย                
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3. ทกัษะทางปัญญา 4. ทกัษะความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรบัผิดชอบ 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การสื่อสาร และการ

ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

ทสต 462 นิทานพ้ืนบ้านไทย                

ทสต 463 วรรณกรรมไทยส าหรับชาวต่างประเทศ                

4. กลุ่มวิชาโทภาษาไทยเพือ่การสื่อสาร 

ทสส 211 ศิลปะการพูดและการน าเสนองาน     


         

ทสส 212 การพูดทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทศัน์      


         

ทสส 321 การเขยีนบทความ     


         

ทสส 322 การเขยีนสารคด ี                

ทสส 413 การพูดเพ่ือเป็นพิธกีร                

ทสส 414 ศิลปะการเล่าเรื่อง                                                    

ทสส 423 การสื่อสารองคก์รและผลิตภัณฑ ์                

ทสส 424 การเขยีนบทร่วมสมยั                                                 

หมวดวิชาเสริมสรา้งประสบการณ ์ 

ทยท 491 การศึกษาอสิระ                

ทยท 492 ประสบการณท์างภาษาและวรรณคดไีทย                

ทยท 493 สหกจิศึกษา                 
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนสิิต 

 

1. กฎระเบยีบหรือหลกัเกณฑใ์นการใหร้ะดบัคะแนน (เกรด) 

การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 (ภาคผนวก ก) 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนสิิต 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูข้ณะนสิิตยงัไม่ส าเร็จการศึกษา 

 ก าหนดให้มีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตเป็นส่วนหน่ึงของการประกัน

คุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา  โดยกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้แต่ละรายวิชาด าเนินการ ดังน้ี 

 2.1.1 ให้นิสติประเมินการสอนในระดับรายวิชา    

 2.1.2  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณารายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4  ข้อสอบ ผลการเรียนและรายงานผล 

การด าเนินงานของรายวิชา รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ร่วมกนั 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูห้ลงัจากนสิิตส าเร็จการศึกษา 

 จัดให้มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรหลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา                  

เพ่ือน าผลที่ได้มาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร ดังน้ี 

 2.2.1  ส ารวจภาวะการได้งานท าของบัณฑิต   

 2.2.2  ส ารวจความเหน็ของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือประเมินความพึงพอใจบัณฑิตที่ส าเรจ็การศึกษาและ

เข้าท างานในสถานประกอบการน้ัน ๆ ในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ   เช่น ปีที่ 1  ปีที่ 5 เป็นต้น 

 2.2.3  ส ารวจความคิดเหน็ของสถานศึกษาที่บัณฑิตเข้าศึกษาต่อ  เพ่ือประเมินความพึงพอใจใน

ด้านความรู้  ความพร้อม  และคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตที่จะจบการศึกษาและเข้าศึกษาต่อใน

ระดับปริญญาที่สงูข้ึนในสถานศึกษาน้ัน ๆ 

2.2.4  ส ารวจความพึงพอใจของบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ  ในแง่ของความพร้อมและความรู้

จากสาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่ก  าหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเน่ืองกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต  

และเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเหน็ในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดีย่ิงขึ้น 

 

3. เกณฑก์ารส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 

(ภาคผนวก ก) 
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หมวดที ่6 การพฒันาอาจารย ์

 

1. การเตรียมการส าหรบัอาจารยใ์หม่ 

     1.1 หลักสูตรมีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ แนะน านโยบายการจัดการเรียนการสอนและ

บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ระดับปริญญาตรี อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ ความรู้ความเข้าใจในนโยบาย

ของคณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน เพ่ือช้ีแจงเป้าหมายของการผลิตบัณฑิตและรายละเอียดต่างๆ 

ในหลักสตูร 

     1.2 หลักสูตรจัดให้มีระบบพ่ีเล้ียงแก่อาจารย์ใหม่ เป็นผู้ให้ค าแนะน าปรึกษาเร่ืองการเรียน

การสอน การท าวิจัย นิเทศการสอนอาจารย์ใหม่ 

 1.3 พัฒนาอาจารย์อย่างต่อเน่ือง ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริม

ประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัยในสาขาวิชา การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม 

สัมมนา ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ  และ/

หรือต่างประเทศ 

2. การพฒันาความรูแ้ละทกัษะใหแ้ก่คณาจารย ์

2.1 การพฒันาทกัษะการจัดการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 

 2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ในหลักสูตรเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ด้านการจัดการเรียน

การสอนที่ทนัสมัย  การส่งเสริมการท าวิจัยอย่างต่อเน่ือง  การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ  ฝึกอบรม 

สัมมนา ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ  การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ 

  2.1.2 พัฒนาความรู้และทกัษะด้านการวัดและการประเมินผลที่เหมาะสมกบัศาสตร์ที่สอน 

  2.1.3 พัฒนาทกัษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 

2.2 การพฒันาวิชาการและวิชาชีพดา้นอื่น ๆ 

 2.2.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้

และคุณธรรม 

 2.2.2 หลักสูตรส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือสร้างนวัตกรรมด้านการศึกษาเพ่ือ

พัฒนาการเรียนการสอน 

 2.2.3 หลักสูตรสนับสนุนอาจารย์ให้เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น การบรรยาย  

การสมัมนา การอบรม การประชุมเชิงวิชาการ เป็นต้น          

     2.2.4 หลักสูตรจัดให้มีกลไกส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์สามารถสร้างผลงานวิชาการและ / หรือ

งานสร้างสรรค์อื่นที่มีคุณภาพสามารถเผยแพร่ได้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  รวมทั้งอาจน าไปใช้

ในการขอต าแหน่งทางวิชาการด้วย 
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หมวดที ่7 การประกนัคุณภาพ 
 

1. การบริหารหลกัสูตร  ระบบและกลไกในการบริหารหลักสตูรมีดังน้ี 

     1.1 การวางแผนก่อนการเปิดการเรียนการสอน 

 1.1.1  มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือท าหน้าที่พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติอย่างน้อยทุก 5 ปี ภายใต้การก ากบัดูแลของคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์  

 1.1.2 หลักสูตรประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกเดือน เพ่ือหาแผนติดตามก ากับดูแลและ

ทบทวนการด าเนินงานของหลักสตูร 

 1.1.3 หลักสู ตรเชิญผู้ ใช้ บั ณฑิ ตมาร่ วมแสดงความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกั บหลั กสู ตรและการจัดการเรี ยน 

การสอน 

 1.1.4 หลักสตูรประสานงานร่วมกับงานบริการการศึกษาของคณะและมหาวิทยาลัย เป็นผู้รับผิดชอบ

เร่ืองการรับสมัครนิสิต การเปิดสอนรายวิชาต่างๆตามแผนการศึกษา การเปิดสอนรายวิชาภาษาไทยแก่คณะ

อื่นๆ ก ากับดูแลกิจกรรมให้เป็นไปตามปฏิทินปีการศึกษา ด าเนินโครงการและกิจกรรมการพัฒนาอาจารย์ 

การพัฒนาหลักสตูร รวมทั้งการบริหารจัดการด้านต่างๆตามนโยบายคณะและมหาวิทยาลัย    

 1.1.5 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีหน้าที่จัดหาผู้สอนที่เหมาะสมกับรายวิชาที่เปิดสอน และ

เป็นไปตามเกณฑ์ภาระงานสอนที่มหาวิทยาลัยก าหนด  และมอบหมายอาจารย์ผู้สอนจัดท ารายละเอียดของ

รายวิชาตามแผน มคอ.3 / มคอ.4 ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชาซ่ึงต้อง

สอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรก่อนน าไปใช้ทุกภาค

การศึกษา และให้อาจารย์ผู้สอนเตรียมความพร้อมในเร่ืองอุปกรณ์การเรียนการสอน สื่อการสอน เอกสาร

ประกอบการสอน และสิ่งอ านวยความสะดวกอื่นๆ รวมทั้งจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ

รายงานผลการด าเนินการประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน              

หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาที่เปิดสอนทุกวิชา 

     1.2 การติดตามการจดัการเรียนการสอน    

           หลักสูตรมีระบบสังเกตการณ์การจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้ทราบ ปัญหา อุปสรรค โดยเป็นเร่ือง

สบืเน่ืองในทุกวาระการประชุมบริหารหลักสตูร 

     1.3 การประเมินการจดัการเรียนการสอน 

 1.3.1 หลักสูตรจัดท าระบบการประเมินผลผู้สอนโดยผู้เรียน ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง และ

ผู้สอนประเมินผลรายวิชาเมื่อสิ้นภาคการศึกษา  

 1.3.2 หลักสตูรก ากบัติดตามผลการประเมินคุณภาพการสอน และการติดตามผลสมัฤทธิ์ของนิสติ 

 1.3.3 หลักสูตรจัดประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร   วิเคราะห์ผลการด าเนินงานหลักสูตรเมื่อสิ้ นภาค

การศึกษา รวมทั้งส ารวจความคิดเหน็จากผู้ประกอบการที่นิสติเข้ารับการฝึกงานในกรณีที่มีรายวิชาเกี่ยวกบัการฝึกงาน 

เพ่ือปรับปรุงกลยุทธก์ารสอนให้มีคุณภาพ รวมทั้งจัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสตูรเสนอหน่วยงาน 
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 1.3.4 หลักสูตรจัดโครงการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรจากบัณฑิต การน าความรู้จาก

รายวิชาในหลักสตูรไปประยุกต์ใช้กบัการท างาน  การประกอบอาชีพและการศึกษาต่อ 

 1.3.5 เมื่อครบรอบ 4 ปี หลักสูตรประเมินผลการด าเนินงานหลักสูตรโดยรวม โดยประเมินจาก

รายงานผลการด าเนินงานหลักสตูรแต่ละภาคการศึกษา และจัดประเมินคุณภาพหลักสตูรโดยใช้ข้อมูลจากนิสิต

ช้ันปีสดุท้ายและผู้ใช้บัณฑติ 

  1.3.6 แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ที่มีจ านวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การบริหาร

หลักสูตรของ สกอ. เพ่ือให้มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยน าความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้              

ส่วนเสียหรือผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่มี

ผลกระทบต่อลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑติมาประกอบการพิจารณา 
 

2. บณัฑิต 

 2.1  ส ารวจภาวะการได้งานท าของผู้ส าเรจ็การศึกษาทุกปี    

 2.2  คณะด าเนินโครงการส ารวจความพึงพอใจและความคิดเหน็ของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจ าทุกปี และ

เสนอผลการส ารวจให้คณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

 2.3 หลักสตูรน าข้อคิดเหน็จากสถานประกอบการที่นิสติไปฝึกงาน  จากผู้ใช้บัณฑติ  มาพิจารณาจัดท า

โครงการและกจิกรรมในการพัฒนานิสติ   พัฒนาคณาจารย์  รวมทั้งการพัฒนาและปรับปรุงหลักสตูร 

 2.4 อาจารย์ประจ าหลักสูตรควรศึกษาสภาพเศรษฐกจิ สังคม และตลาดแรงงาน เพ่ือน าข้อมูลมาเป็น

พ้ืนฐานในการปรับปรุงหลักสตูรให้ทนักระแสความเปล่ียนแปลง 
 

3. นสิิต  

         3.1 การใหค้ าปรึกษาดา้นวิชาการ และอื่นๆ แก่นสิิต 

     3.1.1  มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ โดยจัดอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการให้นิสิตตลอดหลักสูตร 

เพ่ือให้ค าแนะน าปรึกษาทั้งทางด้านการศึกษาตามหลักสูตร และการจัดการปัญหาด้านต่างๆ ตลอดระยะเวลาที่

ศึกษาอยู่ในหลักสูตร  และอาจารย์ที่ปรึกษาต้องก าหนดเวลาที่ให้นิสิตเข้าพบ  หรือวิธีการติดต่อในรูปแบบต่างๆ 

และแจ้งให้นิสิตในความดูแลทราบ   

    3.1.2 หลักสตูรจัดโครงการเพ่ือพัฒนาศักยภาพนิสติในด้านต่างๆ   

    หลักสูตรจัดโครงการเพ่ือพัฒนาศักยภาพนิสิต เช่น โครงการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  โครงการภาษาไทยสัญจร  โครงการพัฒนาศักยภาพนิสติช้ันปีที่ 4 

เป็นต้น 

    3.1.3 มีอาจารย์นิเทศให้ค าปรึกษาและประเมินผลการฝึกงานและการดูงานในภาครัฐและ

ภาคเอกชนของนิสติ 
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     3.2 การอุทธรณข์องนสิิต  

นิสติสามารถแจ้งอุทธรณ์ได้ตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
 

4. อาจารย ์

4.1 การรบัอาจารยใ์หม่ 

           4.1.1 การคดัเลือก 

  มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่ควร

มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาภาษาไทย หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

 4.1.2 ขั้นตอนการรบัอาจารยใ์หม่ 

   4.1.2.1  หลักสตูรหรือคณะกรรมการคัดเลือกก าหนดคุณสมบัติและภาระงานตามเกณฑ์ของ 

สกอ. และตามนโยบายของสาขา คณะ และมหาวิทยาลัย 

   4.1.2.2  คณะจัดท าประกาศรับสมัครโดยระบุคุณสมบัติผู้สมัคร หลักฐานประกอบการสมัครให้

ชัดเจน  ด าเนินการรับสมัคร ประกาศผู้มีสทิธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ พร้อมทั้งก าหนดวันสอบให้ชัดเจน 

  4.1.2.3  หลักสูตรหรือคณะกรรมการคัดเลือกด าเนินการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ เสนอ

ผลการสอบให้คณะทราบ 

  4.1.2.4  คณะ / มหาวิทยาลัยด าเนินการบรรจุแต่งตั้ง 

     4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารยใ์นการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสูตร 

4.2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดประชุมทุกเดือน เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานของหลักสูตร ดังน้ี 

           1)  วางแผนการจัดการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผลก่อนเปิดภาคการศึกษา    

           2)  ปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตรเพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มี 

คุณลักษณะอนัพึงประสงค์  

 3)  ให้ความเหน็ชอบการประเมินผลทุกรายวิชา   

 4)  เกบ็รวบรวมข้อมูลการด าเนินงานของหลักสูตรเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร 

           5)  แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรตามวาระ ซ่ึงท าหน้าที่ทบทวนการบริหารหลักสูตร    

เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุง 

           6) ส ารวจความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสตูร 

4.3 การแต่งตั้งคณาจารยพ์เิศษ คณะก าหนดนโยบายการเชิญอาจารย์พิเศษ  ดังน้ี 

4.3.1  ต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรง และมีวุฒิการศึกษาไม่ต ่ากว่าปริญญาโท หรือมีความเช่ียวชาญพิเศษ   

4.3.2  มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาร่วมสอนในบางรายวิชา และบางหัวข้อที่ต้องการความ

เช่ียวชาญเฉพาะหรือประสบการณ์จริง 

4.3.3  ขออนุมัติการเชิญตามระเบียบของสถาบัน 

 4.3.4   ให้มีการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษที่สอนทั้งรายวิชาทุกภาคการศึกษา 
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    4.4 การก าหนดคุณสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง 

 4.4.1   มีการก าหนดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งและภาระงานของบุคคลากรสายสนับสนุนการเรียน

การสอนให้เป็นไปตามความต้องการของคณะและนโยบายของมหาวิทยาลัย   

 4.4.2  ต้องผ่านการสอบแข่งขันที่ประกอบด้วยการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์  โดยให้

ความส าคัญต่อความสามารถในการปฏบัิติงานตามต าแหน่ง และทศันคติต่องานการให้บริการอาจารย์และนิสิต 

     4.5 การเพิม่ทกัษะความรูเ้พือ่การปฏิบติังาน    

 4.5.1  จัดการฝึกอบรมเฉพาะทางที่สอดคล้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ เพ่ือสามารถให้บริการด้าน

การสนับสนุนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

 4.5.2  จัดให้มีการศึกษาดูงาน เพ่ือให้เกดิการแลกเปล่ียนเรียนรู้การท างานในหน่วยงานอื่น 

 4.5.3  สนับสนุนให้บุคลากรได้ร่วมงานกบัอาจารย์ในโครงการบริการทางวิชาการ 

 

5.  หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 

 หลักสูตรมีกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเน่ือง โดย

การออกแบบหลักสูตร ควบคุม ก ากบัการจัดท ารายวิชา การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการ

สอนในแต่ละรายวิชา การประเมินผู้เรียน การก ากบัให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีการจัดกจิกรรมการเรียน

การสอนและมีผลการด าเนินงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังน้ี 

  

 การออกแบบหลกัสูตรและสาระรายวิชาในหลกัสูตร 

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติในปี พ.ศ.2553 และ

ในปี พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานการศึกษา (TQF) 

เพ่ือให้ทนัสมัยตามบริบทสงัคมที่เปล่ียนไปและตอบสนองต่อตลาดแรงงานย่ิงข้ึน โดยเปิดใช้หลักสตูรปรับปรุง 

พ.ศ. 2554 ในปีการศึกษา 2554 

 เมื่อถึงก าหนดการปรับปรุงหลักสูตรอีกคร้ังในปี พ.ศ. 2559 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้

ประชุมเพ่ือประเมินกระบวนการการปรับปรุงหลักสูตร และมีมติในการประชุมคร้ังที่ 2/2559 วันที่ 20 

มกราคม 2559 ให้ปรับปรุงกระบวนการดังต่อไปนี้  

 (1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าผลสรุปความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตในหลักสูตรที่จัดท าโดย

มหาวิทยาลัย ความคิดเห็นของนิสิตช้ันปีที่ 4 และบัณฑิตต่อหลักสูตร ที่จัดท าโดยคณะกรรมการบริหาร

หลักสตูรมาเป็นข้อมูลอ้างองิในการออกแบบหลักสตูรและสาระรายวิชา 

 (2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรและสาระรายวิชา โดยเพ่ิมสาระ

รายวิชาที่ช่วยพัฒนาทักษะทางด้านภาษาไทย วรรณคดีไทย และภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับชาวต่างชาติ 

เพ่ือให้สาระของหลักสูตรตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และสอดคล้องตามกรอบมาตรฐาน

การศึกษา (TQF) เพ่ิมช่ัวโมงการฝึกปฏิบัติในรายวิชาที่เน้นไปทางวิชาชีพเฉพาะด้านเพ่ือน าไปใช้ในการ

ประกอบอาชีพจริง เพ่ือให้นิสติก้าวสู่ความเป็นสากลทางด้านวิชาการและทกัษะทางวิชาชีพ 
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 (3) คณะกรรมการบริหารหลักสตูรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาวิพากห์ลักสตูรและปรับแก้ให้เหมาะสม 

 (4) คณะกรรมการบริหารหลักสตูรส่งหลักสตูรและด าเนินการตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย 

 (5) คณะกรรมการบริหารหลักสตูรเปิดใช้หลักสตูรที่ปรับปรุงแล้ว 

 (6) มหาวิทยาลัยประเมินความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตในหลักสูตร และคณะกรรมการบริหาร

หลักสตูรประเมินความคิดเหน็ของนิสติและบัณฑติในหลักสตูร เพ่ือใช้ปรับปรุงหลักสตูรในคร้ังต่อไป 

  

 การปรบัปรุงหลกัสูตรให้ทนัสมยัตามความกา้วหนา้ในศาสตรส์าขานั้นๆ (การปรบัปรุงสาระ

รายวิชาประจ าปี) 

 (1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการปรับปรุงสาระรายวิชาประจ าปี เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้

ทนัสมัย สอดคล้องกับความต้องการและข้อเสนอแนะของนิสิต จากผลสรุปความคิดเหน็หรือข้อเสนอแนะจาก

การประเมินความพึงพอใจของนิสิต ที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนรู้และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของแต่ละ

รายวิชาที่จัดท าโดยคณะฯ โดยการปรับเน้ือหาบางส่วนและวิธกีารจัดการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมมาก

ขึ้น และจัดท าเป็น มคอ. 3 ของปีการศึกษาถัดไป 

 (2) ก่อนเปิดภาคเรียน มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือพิจารณาสาระรายวิชาที่จะ

เปิด โดยอ้างอิงข้อเสนอแนะจาก มคอ. 5 และน ามารายงานให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทราบ         

เพ่ือพิจารณาว่าสาระรายวิชาสอดคล้องกบัวัตถุประสงค์หรือไม่ มีรายวิชาที่ควรปรับปรุงเน้ือหาหรือไม่ 

 (3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินกระบวนการการปรับปรุงสาระรายวิชา เพ่ือปรับปรุงการ

ท างานให้ดีขึ้น 
  

 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน การก าหนดผูส้อน 

 (1) ก่อนเปิดภาคการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสตูรประชุมพิจารณาก าหนดอาจารย์ผู้สอนตาม

เกณฑด์ังน้ี 

  1.1 พิจารณาตามความรู้ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ของแต่ละคนให้เหมาะสมกบัรายวิชา 

  1.2 จัดหาอาจารย์ผู้สอนที่เหมาะสมกบัรายวิชาที่เปิดสอน และเป็นไปตามเกณฑก์ารบริหารหลักสตูร 

  1.3 ก าหนดให้นิสิตได้แลกเปล่ียนเรียนรู้กับอาจารย์พิเศษ ผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพด้าน

ภาษาไทย เพ่ือให้นิสติได้พัฒนาและเพ่ิมพูนองค์ความรู้ทางวิชาการ 

 (2) ก่อนเปิดภาคการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสตูรได้ก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์พิเศษ ดังน้ี 

  2.1 มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต ่ากว่าปริญญาโท 

  2.2 มีความรู้ความเช่ียวชาญในวิชาที่สอน 

  2.3 มีประสบการณ์ในการสอน 

  2.4 จัดท า มคอ. 3 และ มคอ. 5 ด้วยตนเอง 
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 (3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดให้ประธานหลักสูตร หรืออาจารย์ผู้ได้รับมอบหมาย             

คอยประสานงาน ติดตาม และก ากับดูแลการเรียนการสอนของอาจารย์พิเศษ และให้ค าปรึกษาเพ่ือแก้ไข

ปัญหาต่างๆ ตลอดภาคการศึกษา 

 (4) เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาแล้ว อาจารย์พิเศษจะต้องได้รับการประเมินการเรียนการสอนจากนิสิต

ในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ จากแบบสอบถามออนไลน์เกี่ยวกับความพึงพอใจของนิสิตที่ มีต่อคุณภาพ 

การจัดการเรียนรู้ และการเรียนรู้ของนิสิตตามกรอบมาตรฐาน TQF เพ่ือน าผลการประเมินมาพิจารณาใน 

การก าหนดผู้สอนในคร้ังต่อไป หากผลการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษในหลักสูตรไม่เป็นไปตาม

มาตรฐาน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะพิจารณาก าหนดหรือปรับเปล่ียนผู้สอนให้เหมาะสมในภาค

การศึกษาต่อไป 

 (5) คณะกรรมการบริหารหลักสตูรประเมินกระบวนการก าหนดผู้สอน และปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้น 

 

 การก ากบั ติดตาม และตรวจสอบการจดัท าแผนการเรียนรู ้(มคอ. 3 และ มคอ. 4) 

 (1) ก่อนเปิดภาคเรียน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาก าหนดให้คณาจารย์ผู้สอนในทุก

รายวิชาในหลักสูตร พิจารณาเน้ือหาการเรียนการสอน โดยให้มีการปรับปรุงแผนการสอน ต ารา เอกสาร

ประกอบการสอนให้ทันสมัย โดยให้อาจารย์ผู้สอนน าผลการประเมินของนิสิตในปีที่ผ่านมา และ มคอ. 5 มา

ใช้ในการปรับสาระแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนให้สามารถออกแบบหัวข้อปริญญา

นิพนธ์ได้ แล้วจัดท า มคอ. 3 เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาร่วมกัน ในด้านสาระของ

รายวิชา กลยุทธ์การสอน และวิธีการประเมินผลให้ตรงตามวัตถุประสงค์ จากน้ันให้อาจารย์ผู้สอนแก้ไข ก่อน

น าส่ง มคอ.3 ออนไลน์ และมอบหมายให้ประธานหลักสูตรเป็นผู้ก ากับและติดตามการส่ง มคอ.3 ออนไลน์ 

ของหลักสตูรให้ครบถ้วนทุกรายวิชา 

 (2) ประธานหลักสตูรรายงานผลการส่ง มคอ. 3 ออนไลน์ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

 (3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินกระบวนการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า

แผนการเรียนรู้ 
 

 การจดัการเรียนการสอนในระดบัปริญญาตรีทีม่ีการบูรณาการกบัการวิจยั การบริการวิชาการทาง

สงัคม การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 

 (1) ก่อนเปิดภาคการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดแผนการจัดโครงการประจ าปี

งบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตรเข้ากับการวิจัย การบริการ

วิชาการทางสงัคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 (2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมก าหนดผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ โดยจัดแบ่งภาระงาน

ให้อาจารย์ในหลักสตูร 

 (3) ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการด าเนินโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย และแจ้งความคืบหน้าของ

โครงการให้คณะกรรมการบริหารหลักสตูรทราบเป็นระยะ 
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 (4) ประธานโครงการน าผลสรุปการด าเนินงานโครงการมารายงานให้ที่ประชุมรับทราบ และร่วมกัน

พิจารณาการจัด เพ่ิมหรือลด หรือปรับปรุงเน้ือหาหรือรูปแบบโครงการในปีการศึกษาถัดไป 

 (5) คณะกรรมการบริหารหลักสตูรประเมินกระบวนการการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี

ที่มีการบูรณาการกบัการวิจัย การบริการวิชาการทางสงัคม การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

 การประเมินผูเ้รียน 

 การประเมินผลการเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 (1) ในทุกภาคการศึกษาก่อนการจัดท า มคอ. 3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดเกณฑ์การ

ประเมินผลการเรียนรู้ โดยมีสัดส่วนการประเมินผลการเรียนรู้ 90% ซ่ึงอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาเป็น       

ผู้ก าหนดตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา และสัดส่วนการประเมิ นผลด้านจิตพิสัย 10% ตามมติของ

คณะกรรมการประจ าคณะฯ  

 (2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดวิธีการวัดผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบ

หลัก – รองใน มคอ. 2 และให้ระบุใน มคอ.3 

 (3) ก่อนการสอบกลางภาคและสอบปลายภาค อาจารย์ผู้สอนจัดท าข้อสอบและส่งข้อสอบให้

ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจพิจารณาข้อสอบ เพ่ือตรวจสอบให้ตรงตามเกณฑ์การประเมินการเรียนรู้และวิธีการวัดผล

การเรียนรู้ที่ระบุใน มคอ.3 จากน้ันอาจารย์ผู้สอนปรับแก้ให้เรียบร้อยตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

หลังจากที่ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเหน็ชอบแล้ว จึงจะสามารถน าไปใช้สอบได้ 

 (4) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินกระบวนการในการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ

มาตรฐาน (TQF) ว่าสามารถประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตได้จริง โดยอ้างอิงจากผลการเรียนของนิสิตใน  

แต่ละรายวิชา 

 

 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูข้องนสิิต 

 หลังจากสอบปลายภาคเสรจ็แล้ว หลักสูตรจัดให้มีการประชุมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ โดยมีข้ันตอน

ดังต่อไปนี้  

 (1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมร่วมกนัเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของผลการเรียนในแต่

ละรายวิชา และรับรองผลการเรียน หากมีผลการเรียนที่ผิดปกติ ให้อาจารย์ผู้สอนช้ีแจงเหตุผล 

 (2) หลังจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรับรองผลการเรียนแล้ว อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียน

ให้แก่คณะฯ หลังจากที่คณะกรรมการบริหารคณะรับรองผลการเรียนแล้ว อาจารย์ผู้สอนสามารถส่งผล 

การเรียนในระบบของมหาวิทยาลัยได้ หากนิสิตไม่เหน็ด้วยกบัผลการเรียน นิสิตสามารถอุทธรณ์โดยท าบันทกึ

ข้อความถึงอาจารย์ผู้สอนเพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนช้ีแจงเหตุผลให้นิสิตทราบ 
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 การก ากบัการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลกัสูตร (มคอ. 5 มคอ. 6 และ มคอ.7) 

 (1) หลังจากส่งผลการเรียนในระบบของมหาวิทยาลัยแล้ว คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมี

กระบวนการการส่ง มคอ. 5 ออนไลน์ และ มคอ. 7 ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้  

  1.1 ประธานหลักสูตร จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือพิจารณาและรับรอง 

มคอ. 5 จากน้ันประธานฯ รวบรวม มคอ. 5  ที่ผ่านการประชุมแล้วส่งภาควิชาเพ่ือด าเนินการต่อไป 

  1.2 อาจารย์ผู้สอนแต่ละคนกรอก มคอ. 5 ออนไลน์ รายวิชาที่ตนรับผิดชอบ 

  1.2 ประธานหลักสูตรเป็นผู้ก ากับและติดตามการส่ง มคอ. 5 ออนไลน์ ของหลักสูตรให้

ครบถ้วนทุกรายวิชา 

 (2) ประธานหลักสตูรรายงานผลการส่ง มคอ. 5 ออนไลน์ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารภาควิชา 

 (3) สิ้นปีการศึกษาภายใน 60 วัน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันจัดท า มคอ. 7 เพ่ือประเมิน

การจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสตูรตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา 

 (4) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทบทวนกระบวนการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน

และประเมินหลักสตูร 

 

6. สิง่สนบัสนุนการเรียนรู ้

     6.1 การบริหารงบประมาณ 

      วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและรายได้ตลอดหลักสตูร  ซ่ึงช่วยในการวางแผนงบประมาณเงินรายได้ในแต่ละปี

ให้สอดคล้องกับรายได้และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดข้ึน นอกจากน้ีผลการวิเคราะห์การเงินยังน ามาใช้ในการวาง

แผนการปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา โดยเฉพาะในเร่ืองการวางแผนการจัดกิจกรรม/โครงการให้

สอดคล้องกบังบประมาณ  การวางแผน การจัดหา การใช้ และการเพ่ิมจ านวนทรัพยากรการเรียนการสอน

ของหลักสตูร 

6.2 ทรพัยากรการเรียนการสอนทีม่ีอยู่เดิม 

6.2.1 มีห้องเรียน ห้องปฏบัิติการทางภาษา และศูนย์การเรียนรู้ ด้วยตนเอง   

6.2.2 มีหนังสือต าราเรียน สื่ อการเรียนรู้ อุปกรณ์การเรียนการสอน โสตทั ศนูปกรณ์  และ

คอมพิวเตอร์ในจ านวนที่เพียงพอส าหรับนิสติ 

 6.2.3 มีอาจารย์ ผู้เช่ียวชาญ และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ 

6.3 การจดัหาทรพัยากรการเรียนการสอนเพิม่เติม 

6.3.1 คณะให้ผู้สอนเสนอความต้องการทรัพยากรเพ่ือการจัดหา 

6.3.2 คณะกรรมการบริหารหลักสตูรประชุมเพ่ือเสนอแผนจัดท าข้อเสนองบประมาณครุภัณฑ ์ และ    

อุปกรณ์การเรียนการสอนแก่คณะ 

6.3.3  คณะจัดสรรงบประมาณประจ าปีในการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอน ต ารา วารสารทาง

วิชาการ  และสื่ออเิลก็ทรอนิกสต์ามมติของที่ประชุมคณาจารย์ 
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6.4 การประเมินความพยีงพอของทรพัยากร 

6.4.1 ส ารวจความต้องการทรัพยากรการเรียนการสอนเป็นประจ าทุกปีจากผู้สอนและผู้เรียน 

6.4.2 ประเมินความพอเพียงของทรัพยากรการเรียนการสอนทุกรายวิชา 

          6.4.3 สรุปแหล่งทรัพยากรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย   คณะ   และภาควิชา ฯ ที่ผู้สอนและ 

     ผู้เรียนสามารถใช้บริการได้ 

 

7. ตวับ่งช้ีผลการด าเนนิงาน (Key Performance Indicators) 

ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน 
ปีท่ี 1 

2560 

ปีท่ี 2 

2561 

ปีท่ี 3 

2562 

ปีท่ี 4 

2563 

ปีท่ี 5 

2564 

(1)  อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 

80 มสี่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ตดิตาม และ

ทบทวนการด าเนินงานหลักสตูร 
     

(2) มรีายละเอยีดของหลักสตูร ตามแบบ มคอ.2 ที่

สอดคล้องกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาต ิหรือ 

มาตรฐานคุณวฒิุสาขา/สาขาวิชา (ถ้าม)ี 

     

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณภ์าคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.3 และ 

มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค

การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ

รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 

(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5                  และ มคอ.6 

ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้

ครบทุกรายวิชา 

     

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสตูร ตาม

แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสดุปีการศึกษา 
     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้  ที่ก  าหนดใน มคอ.3 และ 

ม ค อ . 4  ( ถ้ า มี )  อ ย่ า ง น้ อ ย ร้ อ ย ล ะ  2 5                  

ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกล

ยุทธก์ารสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้  จากผลการ

ประเมนิการด าเนินงาน ที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว   
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(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ

หรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

 

     

ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน 
ปีท่ี 1 

2560 

ปีท่ี 2 

2561 

ปีท่ี 3 

2562 

ปีท่ี 4 

2563 

ปีท่ี 5 

2564 

(9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนา

ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 
     

(10)  จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

(ถ้ามี) ได้รับ               การพัฒนาวิชาการ และ/

หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/

บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไม่น้อยกว่า 

3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

     

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ

บณัฑติใหม่ เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนนิการของหลกัสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1  การประเมินกลยุทธก์ารสอน 

1.1.1 ประเมินจากการทดสอบย่อย  การสังเกตพฤติกรรมของนิสติ  การอภิปรายโต้ตอบจาก

นิสติ  การตอบค าถามของนิสติในช้ันเรียน  รวมทั้งการทดสอบกลางภาคและปลายภาค 

 1.1.2 จัดให้มีการประเมินการสอนของแต่ละรายวิชาโดยนิสติ 

     1.2 การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใชแ้ผนกลยุทธก์ารสอน 

 1.2.1 นิสิตประเมินการสอนของอาจารย์ทุกรายวิชาเมื่อสิ้นสดุการเรียนการสอนรายวิชาผ่าน

เครือข่ายอนิเทอร์เนต็ตามแบบฟอร์มที่คณะหรือมหาวิทยาลัยก าหนด 

 1.2.2 ผลการประเมินจะจัดส่งอาจารย์ผู้สอน  และประธานหลักสตูรเพ่ือปรับปรุงต่อไป 

           1.2.3 คณะรวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้องการในการปรับปรุงทกัษะการสอน เพ่ือ

น ามาวางแผนพัฒนาให้สอดคล้องและ/หรือปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับรายวิชาและ

แผนปฏบัิติการของคณะ 

 

2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 

      2.1 การท าวิจัยเพ่ือประเมินคุณภาพหลักสูตร โดยสอบถามจากอาจารย์ผู้สอนนิสติปัจจุบัน และบัณฑติที่

ส าเรจ็ตามหลักสตูร 

      2.2 การประเมินวิชาการหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยพิจารณาจากรายงานผลการด าเนินการ

หลักสตูร การเย่ียมชม และการสมัภาษณ์จากอาจารย์และนิสติ 

      2.3 การประเมินความพึงพอใจจากนายจ้าง หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อคุณภาพของบัณฑติ หลักสูตร และ

การส ารวจการได้งานของบัณฑติ 

 

3. การประเมินผลการด าเนนิงานตามรายละเอียดหลกัสูตร 

          การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance 

Indicators) ที่ระบุในหมวดที่  7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร และ

คณะกรรมการประเมินคุณภาพจากภายนอก (สกอ.) อย่างน้อย 3 คน  โดยคณบดีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกและมหาวิทยาลัย  โดยมีเกณฑก์ารประเมินดังน้ี 

 1. อาจารย์ประจ าหลักสตูรมีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผนและทบทวนการด าเนินงานหลักสตูร 
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 2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา 

 3. มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ. 3 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้

ครบทุกรายวิชา 

 4. มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ. 5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้ นสุด   

ภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

 5. มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสตูรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน 

 6. มีการทวนสอบผลการเรียนทุกรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

 7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้

จากผลการประเมินการด าเนินการที่รายงานใน มคอ.7 

 8. อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

 9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

 10. บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 

 11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑติใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสตูรเฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 

จากคะแนนเตม็ 5.0 

 12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติที่มีบัณฑติใหม่เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรุง 

 4.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในวิชาที่

รับผิดชอบในระหว่างภาคการศึกษา และปรับปรุงเมื่อสิ้นภาคการศึกษา จากน้ันส่งให้คณะกรรมการบริหาร

คณะฯ พิจารณาในการประชุมของคณะฯ ทุกภาคการศึกษา  

 4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีในหมวดที่ 7 ข้อ 7 จาก 

การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสตูร และวางแผนปรับปรุงตามข้อเสนอของคณะกรรมการประเมิน 

 4.3 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินงานที่ ได้จาก 

 การประเมินในข้อ 2 และข้อ 3 และวางแผนปรับปรุง / พัฒนาการด าเนินงานหลักสตูรทุก 5 ปี 
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ภาคผนวก 

 
ภาคผนวก ก  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี

พ.ศ. 2559 

ภาคผนวก ข  ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ ปรับปรุง หลักสตูร  

ภาคผนวก ค  รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 

ภาคผนวก ง  รายงานการประเมินหลักสตูร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 

ภาคผนวก จ  หลักฐานความร่วมมือกบัสถาบันอื่น (MOU) 

ภาคผนวก ฉ  ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 

ภาคผนวก ช  ตารางเปรียบเทยีบการปรับปรุงหลักสูตร 
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