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มคอ. 2 

 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

  
 ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 คณะ/ภาควิชา     คณะมนุษยศาสตร์  ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก   
 

หมวดที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อหลักสูตร 

ระบุรหัสหลักสูตร   25510071105459  
ภาษาไทย    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ    Bachelor of  Arts  Program  in  Thai 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ภาษาไทย   ศิลปศาสตรบัณฑิต  (ภาษาไทย) 
ภาษาอังกฤษ    Bachelor  of  Arts (Thai) 
อักษรย่อ  ภาษาไทย   ศศ.บ. (ภาษาไทย) 
อักษรย่อ  ภาษาอังกฤษ B.A. (Thai)     
 

3. วิชาเอก  ไม่มี 
 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  139   หน่วยกิต 

 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1  รูปแบบ   หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร  4  ปี   
  5.2  ประเภทของหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรี) 

  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
  ปริญญาตรีทางวิชาการ 
   ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ 
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
   ปริญญาตรีทางวิชาชีพ  
   ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
  หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ 
   ปริญญาตรีปฏิบัติการ 
   ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าปฏิบัติการ 
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5.3   ภาษาท่ีใช้ ภาษาไทย    
5.4   การรับเข้าศึกษา  
      รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศท่ีสามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
 รับเฉพาะนักศึกษาต่างประเทศ 
     รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศ 
5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 

                           สถาบันจัดการเรียนการสอนโดยตรง 
ความร่วมมือกับสถานการศึกษาต่างประเทศ   
ความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนๆ   
(ท้ังนี้  กรณีความร่วมมือกับสถานการศึกษา/หน่วยงานอ่ืนๆ  ในต่างประเทศต้องสอดคล้องกับ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องแนวทางความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2550)  

5.6  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
                           ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

ปริญญามากกว่า  1  สาขาวิชา 
ปริญญาร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มีข้อตกลงความร่วมมือ 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ......................  
หลักสูตรใช้บังคับ  ภาคการศึกษา  .............  ปีการศึกษา  ..................... 

                           หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
หลักสูตรใช้บังคับ  ภาคการศึกษา 1   ปีการศึกษา  2560 

                           ที่ประชุม ก.บ.ม.ร. (คณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัยรามค าแหง)   
วาระท่ี  5.24   ครั้งที่  7 / 2560    เมื่อวันที่  5   เดือน เมษายน   พ.ศ. 2560 

                           ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรามค าแหง  วาระท่ี  4.28 
ครั้งที่ 4 / 2560  เมื่อวันที่  26   เดือน เมษายน   พ.ศ. 2560 
และท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยรามค าแหง  วาระที่ ....4.10..... 
ครั้งที่ ...11/2560...... เมื่อวันที่ ..22. เดือน ..พฤศจิกายน... พ.ศ. ..2560....... 
ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 
สกอ. (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)  รับรอง/เห็นชอบหลักสูตร 
เมื่อวันที่  ....22....  เดือน  ....กุมภาพันธ์...  พ.ศ.  ...2561......... 
ส านักงานวิชาชีพ/องค์กรวิชาชีพ (ระบุองค์กร) รับรอง/เห็นชอบหลักสูตร 
เมื่อวันที่  ............  เดือน  ........................  พ.ศ.  ..................... 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
คาดว่าจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ในปี พ.ศ. 2562 
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8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1     ครู อาจารย์ นักวิชาการ ผู้สอนภาษาไทยให้ชาวไทยและชาวต่างประเทศ   
8.2    พิธีกร  ผู้ประกาศข่าว  นักประชาสัมพันธ์   
8.3     เลขานุการ  เจ้าหน้าที่ส านักงาน  พนักงานในองค์กรของรัฐและเอกชน 
8.4     นักเขียน นักข่าว  นักพิสูจน์อักษร   
8.5     นักวิจัย  ผู้ช่วยนักวิจัย 
8.6     อาชีพอิสระ   
          

9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อ – สกุล 
(นาย/นาง/นางสาว) 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 
(ผศ./รศ./ศ) 

วุฒิการ 
ศึกษา 

สาขาวชิา สถานศึกษา ประเทศ 
ปีที่

ส าเร็จ 

1 
นางสาวพรทิพย ์ วนรัฐิกาล ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย ์
ศศ.ม. 
ค.บ. 

จารึกภาษาไทย 
ภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาลยัครูสวนสุนันทา 

ไทย 
ไทย 

2537 
2533 

2 

 
นายสหะโรจน์  กิตติมหาเจริญ ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย ์

 อ.ด. 
 
 อ.ม. 
ศศ.บ. 

วรรณคดีและวรรณคดี
เปรียบเทียบ 
วรรณคดีเปรียบเทียบ 
วรรณคดีไทย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ไทย 
 

ไทย 
ไทย 

2551 
 

2545 
2542 

3 

 
นางสุภาวด ี เจริญเศรษฐมห 

 
อาจารย ์

ปร.ด.   
ศศ.ม  
กศ.บ.   

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
ไทยศึกษา 
ภาษาไทย   

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร- 
วิโรฒ 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2553 
2548 
2534 

4 

 
 
 

นางสาวสุภัทรา 
บุญปัญญโรจน ์

     ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. 
 
          
ศศ.ม 
รปศ.ม. 
 
วส.บ. 

Architectural Heritage 
Management and 
Tourism                        
ไทยศึกษา                       
บริหารโครงการนโยบาย 

การกระจายเสียงทางวิทย-ุ
โทรทัศน ์      

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
                                 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ไทย 
 
                 

ไทย 
ไทย 

 
ไทย 

2558 
 
 

2545 
2544 

 

2538 
 

5 

 
นางสาวณัฐวรรณ  ชั่งใจ ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย ์

ปร.ด. 
ศศ.ม. 
กศ.บ. 

ภาษาไทย 
ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร- 
วิโรฒ 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2560 
2552 
2544 

 
 

10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
อาคารที่ท าการคณะมนุษยศาสตร์และอาคารเรียนคณะอื่นๆ ในบริเวณมหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 หัวหมาก  
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11.  สถานการณ์ภายนอก หรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
      (การวิเคราะห์หลักสูตร) 

11.1    สถานการณ์  หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ     
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ที่ว่าการเชื่อมโยงเศรษฐกิจใน

ประเทศกับต่างประเทศท าให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ โดยเฉพาะด้านการค้า และการลงทุน 
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12 ยังคงยึดหลักการปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกภาคส่วน ทุกระดับ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ    
สู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน โดยสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่ง
ครอบคลุมถึงการพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์ การพัฒนาเมืองสร้างสรรค์และการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์         
การใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์สู่อุตสาหกรรมฐานความรู้เชิงสร้างสรรค์และ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยตระหนักถึงการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม อีกท้ังพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยให้แก่ผู้เรียนโดยค านึงภาษาและวัฒนธรรมของชาติ และผู้เรียน  
ได้น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพต่างๆ  อันจะน าความเจริญก้าวหน้ามาสู่ตนเองและสังคมต่อไป 
 

11.2    สถานการณ์  หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ประเทศไทย 

ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุจากการมีประชากรไทยได้รับการพัฒนาศักยภาพทุกช่วงวัย แต่มีปัญหาคุณภาพการศึกษา
และระดับสติปัญญาของเด็ก อีกท้ังสังคมไทยยังต้องเผชิญวิกฤตความเสื่อมถอยด้านคุณธรรม และจริยธรรม  
และมีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 นี้       
ยึดแนวคิดการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวม ที่มี “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มีการเชื่อมโยงทุกมิติของ
การพัฒนาอย่างบูรณาการ พร้อมทั้งเสริมสร้างให้แข็งแกร่งเพ่ือเป็นรากฐานการพัฒนาประเทศที่ส าคัญได้แก ่     
การเสริมสร้างทุนสังคม (ทุนมนุษย์ ทุนสังคม ทุนทางวัฒนธรรม) ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทย 
สู่สังคมคุณภาพ มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน นอกจากนั้นแล้วยังด าเนินตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน มุ่งสร้างกระแสสังคมให้การเรียนรู้เป็น
หน้าที่ของคนไทยทุกคน ส่งเสริมการศึกษาทางเลือกท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และสร้างสังคม 
แห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสนับสนุนปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยตระหนักถึงความส าคัญที่เป็นผู้ให้ความรู้ด้านภาษาไทย วัฒนธรรมไทย  
เพ่ือท าให้ผู้เรียนได้ซาบซึ้งด้านภาษาไทย วรรณคดีไทย และเห็นคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรม อันจะได้สืบทอด
อนุรักษว์ัฒนธรรมของชาติสืบต่อไป 
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12.  ผลกระทบ/วิเคราะห์หลักสูตรจากข้อ  11.1  และ  11.2  ต่อการพัฒนาหลักสูตร และความเกี่ยวข้องกับ 
      พันธกิจของมหาวิทยาลัย/สถาบัน  

12.1 ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกมีอิทธิพลต่อการพัฒนาหลักสูตร  
12.1.1   การพัฒนาหลักสูตรจะเน้นการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ       
           สังคมและวัฒนธรรมปัจจุบัน           
12.1.2   ต้องสร้างหลักสูตรให้เป็นที่ยอมรับทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
12.1.3   หลักสูตรต้องมีแนวทางที่จะให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ 
           ของตลาดงาน 
12.1.4   หลักสูตรต้องพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการค้นคว้าข้อมูลและน าไปใช้  
           เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม 
12.1.5   หลักสูตรต้องพัฒนาให้ผู้เรียนมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  มีความรู้ที่เป็นมาตรฐาน         
           แก้ปัญหา และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้ 
 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย/สถาบัน   
12.2.1   สถาบันต้องผลิตบัณฑิตท่ีมีมาตรฐานเป็นที่ต้องการของสังคม 
12.2.2   สถาบันต้องสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการเรียนทุกเม่ือ 

 
13.  ความสัมพันธ์ (ถา้มี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย/สถาบัน   

 13.1    รายวิชาในหลักสูตรที่ต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น ดังนี้ 
           วชิาศึกษาท่ัวไป ได้แก่กระบวนวิชา ดังต่อไปนี้    

            **RAM 1000     ความรู้คู่คุณธรรม (Knowledge and Morality)         3(3-0-9) 
    คณะนิติศาสตร์  
  **LAW 1004      ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป  (Introduction to Law)         3(3-0-6)  
 คณะมนุษยศาสตร์ (โดยภาควิชาอ่ืน)    

            **HIS 1001  อารยธรรมตะวันตก  (Western Civilization)                              3(3-0-6) 
            **HIS 1002       อารยธรรมตะวันออก (Eastern Civilization)       3(3-0-6)            
            **HIS 1201     พ้ืนฐานวัฒนธรรมไทย (Foundations of Thai Culture)   3(3-0-6) 

LIS 1001        สารสนเทศและเทคโนโลยีเพ่ือการค้นคว้า     2(2-0-4) 
                  (Information and Technology for Searching)  
PHI 1000       หลักการด ารงชีวิตในสังคม (Principles for Living  in a Society)     3(3-0-6) 
PHI 1001       วัฒนธรรมและศาสนา   (Culture  and  Religions)       3(3-0-6) 
PHI 1003       ปรัชญาเบื้องต้น   (Introduction to Philosophy)                             3(3-0-6) 

            **SOC 1003     สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น      3(3-0-6) 
                   (Introduction to Sociology and Anthropology)             

 คณะศึกษาศาสตร์ 
  **PSY 1001     จิตวิทยาทั่วไป (General Psychology)    3(3-0-6)                              
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 คณะวิทยาศาสตร์                  

AGR 1003        การเกษตรเบื้องต้น  (Introduction to Agriculture)   3(3-0-6) 
BIO  1001        ชวีวิทยาเบือ้งต้น (Introduction to Biology)    3(3-0-6) 
CMS 1003        เคมีเบื้องต้น  (Introduction to Chemistry)   3(3-0-6) 
PHY 1001         ฟิสิกส์เบื้องต้น  (Introduction to Physics)   3(3-0-6) 
SCI 1003          วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (Basic Science)   3(3-0-6) 
INT  1005         ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น(Introduction to Computer Systems)   3(3-0-6) 
MTH 1003        คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  (Basic Mathematics)              3(3-0-6) 

             **STA 1003         สถิติเบื้องต้น  (Introduction to Statistics)       3(3-0-6)         
  คณะรัฐศาสตร์ 

     POL 1100         รัฐศาสตร์ทั่วไป  (Introduction to Political Science)                     3(3-0-6) 
คณะเศรษฐศาสตร์ 

            **ECO 1003        เศรษฐศาสตร์ทั่วไป (General Economics)     3(3-0-6) 
 

13.2  รายวิชาที่สาขาวิชาภาษาไทย/ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก เปิดสอนให้สาขาวิชาอ่ืนเรียน   
        วิชาศึกษาท่ัวไป ได้แก่กระบวนวิชา ดังต่อไปนี้ 

 THA 1001       ลักษณะและการใช้ภาษาไทย    (Structure of Thai and Its Usage)  3(3-0-6) 
 THA 1002       ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย   (Introduction to Thai Literature) 3(3-0-6) 
 THA 1003       การเตรียมเพ่ือการพูดและการเขียน    3(3-0-6) 
                     (Preparation for Speech and Writing)   
  

วิชาศึกษาท่ัวไป (บังคับเลือก) ได้แก่กระบวนวิชา ดังต่อไปนี้ 
     ART 1003       ศิลปวิจักษณ ์   (ArtAppreciation)                2(2-0-4) 
     MSA 1003       ดนตรีวิจกัษณ์  (Music Appreciation)                    2(2-0-4) 
  
13.3  การบริหารจัดการ 

ให้มีการปรึกษาหารือระหว่างผู้สอนรายวิชาที่สอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นเพ่ือให้ได้เนื้อหา 
ความรู้และทักษะภาษาไทย ตรงตามความต้องการของหลักสูตร 
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หมวดที่  2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1. ปรัชญา ความส าคัญ เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1   ปรัชญาของหลักสูตร   
        ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม  มีความรู้ทางภาษาไทย มีใจรักวัฒนธรรมแห่งชาติ 
 
1.2  ความส าคัญของหลักสูตร 

ความส าคัญของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คือการผลิตบุคคลที่มีศักยภาพ         
มีองค์ความรู้กว้างขวางในทักษะการสื่อสารภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) อีกท้ังยังสอดคล้องกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษาแห่งชาติ ปรัชญาการอุดมศึกษา
และปรัชญาของมหาวิทยาลัย 
 

1.3  เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร 
 ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย   

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ตั้งแต่ พ.ศ. 2514 เป็นต้นมา สาขาวิชาฯ ได้ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
อย่างสม่ าเสมอตามหลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  เพ่ือให้หลักสูตรทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของสังคม       
และ สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ของคณะมนุษยศาสตร์และมหาวิทยาลัยรามค าแหง  อีกท้ังได้ปรับปรุง
หลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย 
พ.ศ. 2554  ทั้งนี้การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรมุ่งพัฒนาทักษะด้านภาษาไทยและเพ่ิมพูนความรู้ที่ทันสมัยให้แก่ผู้ศึกษา 
โดยสามารถน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์เพ่ือประกอบอาชีพ อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและความต้องการ
ของตลาดแรงงาน อีกท้ังสามารถน าองค์ความรู้ไปเพ่ือการศึกษาในระดับสูงต่อไป 
 

1.4  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.4.1   เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับลักษณะของภาษาไทย  

รวมทั้งเข้าใจวิวัฒนาการของการใช้ภาษาไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
1.4.2   เพ่ือให้นักศึกษาสามารถใช้ทักษะการสื่อสารภาษาไทยได้ดีทั้งในชีวิตประจ าวันและ 

ในหน้าที่การงาน 
1.4.3   เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้และเข้าใจภาษาและวรรณกรรมที่สัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรม 
1.4.4    เพ่ือให้นักศึกษามีวิจารณญาณในการพิจารณาหลักภาษาไทย การใช้ภาษาไทย  

และวรรณกรรมต่างๆ  โดยศึกษาหลักเกณฑ์ และการฝึกฝน 
1.4.5    เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้รักษ์ภาษาไทย ภาคภูมิใจในวัฒนธรรม ด้วยการศึกษาองค์ความรู้ 

ทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง  
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. ปรับปรุงหลักสูตรตามมาตรฐาน  
   คุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
   สาขาภาษาไทย พ.ศ.2554  
   (มคอ.1.)ตามที่ สกอ.ก าหนด 

-   พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 
    ตาม มคอ.1. ตามท่ี สกอ. ก าหนด ไว้  
-   ติดตามและประเมินหลักสูตรอย่าง 
   สม่ าเสมอ 

-   เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 
-    รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง  
   กับสภาพทางสังคมที่เปลี่ยนไป 

-  ติดตามการเปลี่ยนแปลงทางด้าน 
   สภาพสังคมเพ่ือปรับปรุงหลักสูตรให้   
   สอดคล้องกับสภาพทางสังคมที่เปลี่ยนไป 

-   รายงานผลการประเมิน 
   ความพึงพอใจในการใช้บัณฑิต   
   ของผู้ประกอบการ 

3. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน 
   การสอน การวิจัย และ 
   การบริการวิชาการ 

-  สนับสนุนบุคลากรเข้าอบรม สัมมนา 
   เพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
-  สนับสนุนบุคลากรท าวิจัย 
-  สนับสนุนบุคลากรให้บริการวิชาการ 
   แก่องค์กรภายในและภายนอก 

-   ปริมาณการเข้าร่วมอบรม     
   สัมมนาของบุคลากร 
-   ปริมาณงานวิจัย 
-   ปริมาณงานบริการวิชาการต่อ  
   อาจารย์ในหลักสูตร 
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หมวดที่  3  ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา  

  1.1     ระบบ 
                 ระบบทวิภาค           ระบบไตรภาค  ระบบจตุรภาค 
 

1.2   การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
 อาจมีการจดัการศึกษาภาคฤดูร้อน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของ 
      อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  

1.3   การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
มี        ไม่มี 
 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1  วัน – เวลา  ในการด าเนินการเรียนการสอน 

   ภาคการศึกษาที่  1 เดือนกรกฏาคม -    เดือนตุลาคม 
ภาคการศึกษาที่  2 เดือนธันวาคม -    เดือนมีนาคม 
ภาคฤดูร้อน     เดือนเมษายน -    เดือนพฤษภาคม 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา   
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค าแหง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  

พ.ศ. 2560  ข้อ 5  และข้อ 6  (ดังรายละเอียดในภาคผนวก 6) 
 

2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า   
นักศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่คุ้นเคยกับการเรียนการสอนในแบบตลาดวิชาที่ไม่มีการบังคับ          

เข้าชั้นเรียน และนักศึกษาต้องค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองนอกห้องเรียน 
 

2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษา   
                          2.4.1  มีการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาเพ่ือแนะน าการเรียนการสอน  
                          2.4.2  มีอาจารย์ให้ค าปรึกษา โดยมีชั่วโมงให้ค าปรึกษาตามท่ีประกาศไว้ที่ภาควิชาภาษาไทยฯ 

2.4.3  มีหน่วยแนะแนว 
2.4.4  จัดท าคู่มือแนะน าการเรียน 
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2.5  แผนการรับนักศึกษา และผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ  5  ปี  
 

               จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะเข้าศึกษาวิชาเอกสาขาวิชาภาษาไทย ในระหว่างปีการศึกษา 2560 – 2564  
 

ชั้นปีที่ 
ปีการศึกษา 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
ชั้นปีที่  1 200 200 200 200 200 
ชั้นปีที่  2 - 170 170 170 170 
ชั้นปีที่  3 - - 160 160 160 
ชั้นปีที่  4 - - - 150 150 

รวม 200 370 530 680 680 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา - - - 150 150 

 
 

2.6  งบประมาณตามแผน 
 

2.6.1 แสดงงบประมาณรายรับ/รายจ่าย  โดยจ าแนกรายละเอียดตามหัวข้อการเสนอตั้งงบประมาณ 
 

รายการงบประมาณ จ านวนเงิน 
2560 2561 2562 2563 2564 

เงินเดือน 5,839,800 6,190,190 6,561,600 6,955,300 7,372,620 
ค่าตอบแทน (1)      401,670     401,670       401,670   401,670      401,670 
ค่าใช้สอย    (2) 6,070       6,070 6,070 6,070 6,070 

ค่าวัสดุ        (3) 6,670 6,670 6,670 6,670 6,670 

ค่าครุภัณฑ์  (4) -     30,000       30,000       30,000       30,000 
ยอดรวม 1+ 2+3+4 414,410    444,410      444,410      444,410      444,410 

 
รวม 

      
6,254,210 

  
6,634,600 

     
7,006,010 

     
7,3.99,710 

     
7,817,030 

 
2.6.2 แสดงการประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรนั้น 
       ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรประมาณ  23,208 บาทต่อคน 
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2.7  ระบบการศึกษา 

แบบชั้นเรียน 
                                     แบบตลาดวิชา  มีชั้นเรยีนหรือศึกษาด้วยตนเอง 

แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก  (E-learning) 
แบบทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต 
อ่ืนๆ  (ระบุ) 
 

2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามหาวิทยาลัย   
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค าแหง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560         

           ข้อ 8 และข้อ 9  (ดังรายละเอียดในภาคผนวก 6) 
 
 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

    3. 1  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย    
                                    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย    

      3. 1. 1    จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  139  หน่วยกิต 

      3. 1. 2    โครงสร้างหลักสูตร 
 
            โครงสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย    
 

หมวดวิชา จ านวนหน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
    กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
    กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                               
    กลุ่มวิชาภาษา 
    กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

40 
9                             
10 
18 
 3 

หมวดวิชาเฉพาะ 
    กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเอก) 
         วิชาเอกบังคับ          
         วิชาเอกเลือก   
    กลุ่มวิชาอ่ืน (วิชาโท) 

90 
72 
36 
36 
18 

หมวดวิชาเลือกเสรี 9 

จ านวนหน่วยกิตรวม 139 
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               3. 1. 3    รายวิชาในหมวดต่างๆ 
   * หมายถึงกระบวนวิชาที่เปิดใหม่ในหลักสูตรนี้ 

    ** หมายถึงกระบวนวิชาที่มีการปรับปรุงแก้ไขในหลักสูตรนี้ 

                (1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  40  หน่วยกิต 
ประกอบด้วยกลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้ 

                    กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   3   หน่วยกิต 
                           ให้เลือกเรียนกระบวนวิชาในข้อ ก) หรือ ข)    1   กระบวนวิชา 
                   ก)   วิชาคณิตศาสตร์                      หน่วยกิต 

INT 1005     ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น(Introduction to Computer Systems)       3(3-0-6) 
 MTH 1003    คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  (Basic Mathematics)                  3(3-0-6) 

**STA 1003     สถิติเบื้องต้น  (Introduction to Statistics)         3(3-0-6) 
     หรือเลือกเรียนกระบวนวิชาในหมวด INT, MTH , STA ที่นับเป็นวิชาพ้ืนฐานได้ 
 ข)  วิชาวิทยาศาสตร์         หน่วยกิต 

            AGR 1003    การเกษตรเบื้องต้น  (Introduction to Agriculture)       3(3-0-6) 
                     BIO  1001    ชีววิทยาเบื้องต้น (Introduction to Biology)                       3(3-0-6)                        
 CMS 1003    เคมีเบื้องต้น   (Introduction to Chemistry)                3(3-0-6) 

 PHY  1001    ฟิสิกส์เบื้องต้น  (Introduction to Physics)                3(3-0-6)
  SCI  1003    วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (Basic Science)                  3(3-0-6)               
         หรือเลือกเรียนกระบวนวิชาในหมวด BIO, CMS, PHY ที่นับเป็นวิชาพ้ืนฐานได้ 
       กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  10  หน่วยกิต                    หน่วยกิต 

ART 1003    ศิลปวิจักษณ ์(Art Appreciation)            เลือกเรียน 1 กระบวนวิชา         2(2-0-4) 
MSA 1003   ดนตรีวิจักษณ์ (Music Appreciation)                  2(2-0-4)       

**HIS 1001    อารยธรรมตะวันตก  (Western Civilization)                                   3(3-0-6) 
**HIS 1002    อารยธรรมตะวันออก (Eastern Civilization)     เลือกเรียน 1 กระบวนวิชา  3(3-0-6) 
**HIS 1201    พ้ืนฐานวัฒนธรรมไทย        3(3-0-6) 

                       (Foundations of Thai Culture) 
LIS 1001    สารสนเทศและเทคโนโลยีเพ่ือการค้นคว้า       2(2-0-4) 
               (Information and Technology for Searching)      
PHI 1000    หลักการด ารงชีวติในสังคม         3(3-0-6) 
                (Principles for Living  in a Society)               เลือกเรียน 1 กระบวนวิชา 
PHI 1001    วฒันธรรมและศาสนา (Culture  and  Religions)                                 3(3-0-6)  
PHI 1003    ปรัชญาเบื้องต้น                                             3(3-0-6) 

                                     (Introduction to Philosophy)                        
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     กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   9   หน่วยกิต   หน่วยกิต 

**LAW 1004    ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมายทั่วไป    3(3-0-6)                                          
                               (Introduction to Law)                                                            

  POL 1100     รฐัศาสตร์ทั่วไป                                           3(3-0-6) 
         (Introduction to Political Science)           เลือกเรียน 1 กระบวนวิชา  

**ECO 1003    เศรษฐศาสตร์ทั่วไป (General Economics)             3(3-0-6) 
**PSY  1001    จิตวิทยาทั่วไป (General Psychology)    3(3-0-6)         
**RAM 1000    ความรู้คู่คุณธรรม (Knowledge and Morality)              3(3-0-9) 
**SOC  1003    สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น    3(3-0-6) 

             (Introduction to Sociology and Anthropology)             
 

     กลุ่มวิชาภาษา   18   หน่วยกิต  ประกอบด้วย 

             ภาษาไทย (Thai Language)    6    หน่วยกิต 
        THA 1001   ลักษณะและการใช้ภาษาไทย (Structure of Thai and Its Usage)   3(3-0-6)                         
        THA 1002   ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย (Introduction to Thai Literature)   3(3-0-6) 

                ภาษาต่างประเทศพื้นฐาน (Foreign Language)    12    หน่วยกิต 
        นักศึกษาสามารถเลือกเรียนข้อ ก) หรือ ข้อ ข) ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 

ก) นักศึกษาเลือกเรียนภาษาใดภาษาหนึ่ง ภาษาละ 4 กระบวนวิชาต่อเนื่องกัน  
(กระบวนวิชาละ 3 หน่วยกิต รวมเป็น 12 หน่วยกิต) ดังต่อไปนี้     
       
ภาษาอังกฤษ  
**ENG 1001 ประโยคภาษาอังกฤษพ้ืนฐานและศัพท์จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน  3(2-2-5)  

                                       (Basic English Sentences and Essential Vocabulary in Daily Life) 
**ENG 1002  ประโยคภาษาอังกฤษและศัพท์ทั่วไป               3(2-2-5) 
                  (English Sentences and Vocabulary in General Use) 
และเลือกอีก 2 กระบวนวิชาจาก   

     **ENG 2001  การอ่านเอาความภาษาอังกฤษ   3(2-2-5) 
                                         (English  Reading for Comprehension)    

       **ENG 2002  การอ่านตีความภาษาอังกฤษ (English Interpretative Reading) 3(2-2-5) 
**ENG 2101  การออกเสียงภาษาอังกฤษ  (English Pronunciation)  3(2-2-5) 

    **ENG 2102  การสนทนาภาษาอังกฤษในลักษณะที่ก าหนดให้       3(2-2-5) 
                     (Controlled Conversation in English) 

    **ENG 2401  การเขียนประโยคและอนุเฉทภาษาอังกฤษสั้นๆ      3(2-2-5)                         
                          (English Sentences and Short Paragraphs) 
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  ภาษาฝรั่งเศส  

    **FRE 1011  (FRE 1001)  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1    3(2-2-5) 
                       (French for Communication 1) 
   **FRE 1012 (FRE 1002) ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2    3(2-2-5) 
                            (French for Communication 2) 
    **FRE 2011 (FRE 2001) ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 3    3(2-2-5) 

         (French for Communication 3) 
    **FRE 2012 (FRE 2002) ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 4    3(2-2-5) 
                         (Communicative French 4) 

  ภาษาเยอรมัน  
   **GER 1011 (GER 1001) ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 1    3(2-2-5)                       

           (German for Communication 1) 
   **GER 1012  (GER 1002) ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 2    3(2-2-5) 

                        (German for Communication 2)  
   **GER 2011 (GER 2001) เยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 3     3(2-2-5) 

                        (German for Communication 3) 
   **GER 2012  (GER 2002) ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 4    3(2-2-5) 

                        (German for Communication 4) 
  ภาษาสเปน  

   **SPN 1011 (SPN 1001) ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 1    3(2-2-5) 
                       (Spanish for Communication 1) 

   **SPN 1012  (SPN 1002) ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 2    3(2-2-5) 
    (Spanish for Communication 2) 

   **SPN 2011 (SPN 2001) ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร  3    3(2-2-5) 
    (Spanish for Communication 3) 

**SPN 2012 (SPN 2002) ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 4    3(2-2-5) 
    (Spanish for Communication 4) 
  ภาษารัสเซีย  

     **RUS 1011 (RUS 1001) ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 1                                  3(2-2-5) 
    (Russian for Communication 1) 

     **RUS 1012 (RUS 1002) ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 2   3(2-2-5) 
   (Russian for Communication 2) 
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   **RUS 2011 (RUS 2001) ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 3    3(2-2-5) 

    (Russian for Communication 3) 
   **RUS 2012  (RUS 2002) ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 4    3(2-2-5) 

(Russian for Communication 4)    
ภาษาญี่ปุ่น  

   **JPN 1011 (JPN 1001)   ภาษาญี่ปุน่ชั้นต้น 1  (Basic Japanese 1)   3(2-2-5) 
     **JPN 1012  (JPN 1002)  ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น 2  (Basic Japanese 2)   3(2-2-5) 
   **JPN 2011 (JPN 2001)   ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น 3  (Basic Japanese 3)   3(2-2-5) 

  **JPN 2012  (JPN 2002)  ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น 4  (Basic Japanese 4)   3(2-2-5)  
  ภาษาจีน    
      **CHI 1001  ภาษาจีน 1  (Chinese 1)    3(2-2-5) 
      **CHI 1002  ภาษาจีน 2  (Chinese 2)                                   3(2-2-5) 

**CHI 2001  ภาษาจีน 3  (Chinese 3)                                       3(2-2-5)   
  CHI 2002   ภาษาจีน 4  (Chinese 4)                    3(2-2-5) 
ภาษามลายู    

     MAL 1001  ภาษามลายูพ้ืนฐาน 1   (Fundamental  Malay I)                3(2-2-5) 
     MAL 1002  ภาษามลายูพ้ืนฐาน 2   (Fundamental Malay II)              3(2-2-5) 

MAL 2001  ภาษามลายูพ้ืนฐาน 3   (Fundamental Malay III)              3(2-2-5)      
MAL 2002  ภาษามลายูพ้ืนฐาน 4   (Fundamental Malay IV)             3(2-2-5)  
ภาษากรีก  

   **GRK 1011 (GRK 1001) ภาษากรีกเพ่ือการสื่อสาร 1      3(2-2-5) 
     (Greek for Communication 1)                          

  **GRK 1012  (GRK 1002) ภาษากรีกเพ่ือการสื่อสาร 2    3(2-2-5) 
    (Greek for Communication 2)  
  **GRK 2011 (GRK 2001) ภาษากรีกเพ่ือการสื่อสาร 3    3(2-2-5) 
    (Greek for Communication 3)  
  **GRK 2012 (GRK 2002) ภาษากรีกเพ่ือการสื่อสาร 4    3(2-2-5) 
    (Greek for Communication 4) 

ภาษาเขมร    
      KHM 1001  ภาษาเขมรพ้ืนฐาน 1   (Fundamental Khmer 1)                      3(2-2-5)                                                  
      KHM 1002  ภาษาเขมรพ้ืนฐาน 2   (Fundamental Khmer 2)                      3(2-2-5) 
                    KHM 2001   ภาษาเขมรพ้ืนฐาน 3   (Fundamental Khmer 3)           3(2-2-5) 
         KHM 2002   ภาษาเขมรพ้ืนฐาน 4   (Fundamental Khmer 4)           3(2-2-5) 
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ภาษาเมียนมา    

   **MMR 1011 (MMR 1001)  ภาษาเมียนมาพ้ืนฐาน 1   (Fundamental Myanmar 1)    3(2-2-5) 
    **MMR 1012 (MMR 1002)  ภาษาเมียนมาพ้ืนฐาน 2   (Fundamental Myanmar 2)    3(2-2-5) 
                  **MMR 2011 (MMR 2001)  ภาษาเมียนมาพ้ืนฐาน 3   (Fundamental Myanmar 3)    3(2-2-5) 
                  **MMR 2012 (MMR 2002)  ภาษาเมียนมาพ้ืนฐาน 4   (Fundamental Myanmar 4)    3(2-2-5) 
  ภาษาลาว   
       LAO 1001   ภาษาลาวพ้ืนฐาน 1    (Fundamental Lao 1)              3(2-2-5) 
                     LAO 1002   ภาษาลาวพ้ืนฐาน 2    (Fundamental Lao 2)             3(2-2-5) 
        LAO 2001   ภาษาลาวพ้ืนฐาน 3    (Fundamental Lao 3)    3(2-2-5) 
                     LAO 2002   ภาษาลาวพ้ืนฐาน 4   (Fundamental Lao 4)    3(2-2-5)    
  ภาษาเวียดนาม    
       VNM 1001   ภาษาเวียดนามพื้นฐาน 1   (Fundamental Vietnamese 1)   3(2-2-5) 
           VNM 1002   ภาษาเวียดนามพ้ืนฐาน 2   (Fundamental Vietnamese 2)   3(2-2-5) 
       VNM 2001   ภาษาเวียดนามพื้นฐาน 3   (Fundamental Vietnamese 3)      3(2-2-5) 

          VNM 2002   ภาษาเวียดนามพ้ืนฐาน 4   (Fundamental Vietnamese 4)     3(2-2-5)  
  ภาษาเกาหลี    
         KOR 1001  ภาษาเกาหลีพ้ืนฐาน 1   (Fundamental Korean 1)          3(2-2-5) 
       KOR 1002  ภาษาเกาหลีพ้ืนฐาน 2   (Fundamental Korean 2)              3(2-2-5) 
       KOR 2001  ภาษาเกาหลีพ้ืนฐาน 3   (Fundamental Korean 3)                 3(2-2-5) 
         KOR 2002   ภาษาเกาหลีพ้ืนฐาน 4   (Fundamental Korean 4)            3(2-2-5) 

ภาษาฮินดี  
      **HIN 1001  ภาษาฮินดีพ้ืนฐาน 1   (Fundamental Hindi 1)   3(3-0-6) 

  **HIN 1002  ภาษาฮินดีพ้ืนฐาน 2   (Fundamental Hindi 2)    3(3-0-6) 
          **HIN 2001  ภาษาฮินดีพ้ืนฐาน 3   (Fundamental Hindi 3)     3(3-0-6) 

                  **HIN 2002   ภาษาฮินดีพ้ืนฐาน 4 (Fundamental Hindi 4)    3(3-0-6) 
ภาษาอาหรับ    

      ARA 1001  ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน 1   (Fundamental Arabic 1)   3(2-2-5) 
ARA 1002  ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน 2   (Fundamental Arabic 2)     3(2-2-5) 
ARA 2001  ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน 3   (Fundamental Arabic 3)            3(2-2-5)            
ARA 2002  ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน 4   (Fundamental Arabic 4)              3(2-2-5) 
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ภาษาโปรตุเกส  

    **POR 1011 (POR 1001)  ภาษาโปรตุเกสเพ่ือการสื่อสาร 1    3(2-2-5) 
    (Portuguese for Communication 1)   

    **POR 1012  (POR 1002)  ภาษาโปรตุเกสเพ่ือการสื่อสาร 2    3(2-2-5) 
    (Portuguese for Communication 2) 

    **POR 2011 (POR 2001)  ภาษาโปรตุเกสเพ่ือการสื่อสาร 3    3(2-2-5) 
    (Portuguese for Communication 3) 

  **POR 2012 (POR 2002)  ภาษาโปรตุเกสเพ่ือการสื่อสาร 4    3(2-2-5) 
    (Portuguese for Communication 4) 

ภาษาสันสกฤต  
                    **SKT 1001 (SKT 2101) ภาษาสันสกฤต 1  (SANSKRIT 1)      3(3-0-6) 
                    **SKT 1002 (SKT 3101) ภาษาสันสกฤต 2  (SANSKRIT 2)     3(3-0-6) 
                     *SKT 2001  ภาษาสันสกฤต 3   (SANSKRIT 3)      3(3-0-6) 
                     *SKT 2002  ภาษาสันสกฤต 4   (SANSKRIT 4)     3(3-0-6) 
 
 

ข) นักศึกษาสามารถเลือกเรียนกลุ่มภาษาต่างประเทศพ้ืนฐานได้  2 ภาษา  
ภาษาละ 6 หน่วยกิต โดยเลือกเรียนภาษาใดภาษาหนึ่ง 2 กระบวนวิขา (6 หน่วยกิต)  
และภาษาใดภาษาหนึ่งอีก 2 กระบวนวิขา (6 หน่วยกิต) ดังต่อไปนี้ 
 
ภาษาอังกฤษ         หน่วยกิต 
**ENG 1001  ประโยคภาษาอังกฤษพ้ืนฐานและศัพท์จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน  3(2-2-5) 

                                          (Basic English Sentences and Essential Vocabulary in Daily Life) 
**ENG 1002  ประโยคภาษาอังกฤษและศัพท์ทั่วไป               3(2-2-5) 
                     (English Sentences and Vocabulary in General Use) 

  ภาษาฝรั่งเศส  
    **FRE 1011 (FRE 1001)  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1    3(2-2-5) 
                        (French for Communication 1) 
   **FRE 1012 (FRE 1002) ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2    3(2-2-5) 
                             (French for Communication 2) 

  ภาษาเยอรมัน  
   **GER 1011 (GER 1001) ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 1    3(2-2-5) 

                        (German for Communication 1) 
   **GER 1012  (GER 1002) ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 2    3(2-2-5) 

                        (German for Communication 2)  
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ภาษาสเปน  

   **SPN 1011 (SPN 1001) ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 1    3(2-2-5) 
                       (Spanish for Communication 1) 

   **SPN 1012 (SPN 1002) ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 2    3(2-2-5) 
    (Spanish for Communication 2) 
  ภาษารัสเซีย  

     **RUS 1011 (RUS 1001) ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 1                                  3(2-2-5) 
    (Russian for Communication 1) 

     **RUS 1012  (RUS 1002) ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 2   3(2-2-5) 
   (Russian for Communication 2)    

ภาษาญี่ปุ่น  
   **JPN 1011 (JPN 1001)   ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น 1   (Basic Japanese 1)  3(2-2-5) 
     **JPN 1012  (JPN 1002)  ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น 2   (Basic Japanese 2)  3(2-2-5) 

  ภาษาจีน    
      **CHI 1001  ภาษาจีน 1  (Chinese 1)    3(2-2-5)      

**CHI 1002  ภาษาจีน 2  (Chinese 2)                                   3(2-2-5) 
ภาษามลายู    

     MAL 1001  ภาษามลายูพ้ืนฐาน 1   (Fundamental  Malay I)                3(2-2-5) 
     MAL 1002  ภาษามลายูพ้ืนฐาน 2   (Fundamental Malay II)              3(2-2-5) 

ภาษากรีก  
   **GRK 1011 (GRK 1001) ภาษากรีกเพ่ือการสื่อสาร 1      3(2-2-5) 
     (Greek for Communication 1)                          

  **GRK 1012  (GRK 1002) ภาษากรีกเพ่ือการสื่อสาร 2    3(2-2-5) 
    (Greek for Communication 2)  

ภาษาเขมร    
      KHM 1001  ภาษาเขมรพ้ืนฐาน 1 (Fundamental Khmer 1)                      3(2-2-5)                                                  
      KHM 1002  ภาษาเขมรพ้ืนฐาน 2 (Fundamental Khmer 2)                      3(2-2-5) 

ภาษาเมียนมา    
   **MMR 1011 (MMR 1001)  ภาษาเมียนมาพ้ืนฐาน 1  (Fundamental Myanmar 1)      3(2-2-5) 
    **MMR 1012 (MMR 1002)  ภาษาเมียนมาพ้ืนฐาน 2  (Fundamental Myanmar 2)      3(2-2-5)                                          
  ภาษาลาว   
       LAO 1001  ภาษาลาวพ้ืนฐาน 1   (Fundamental Lao 1)              3(3-0-6) 
                     LAO 1002  ภาษาลาวพ้ืนฐาน 2   (Fundamental Lao 2)             3(2-2-5) 
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ภาษาเวียดนาม    

       VNM 1001  ภาษาเวียดนามพ้ืนฐาน 1   (Fundamental Vietnamese 1)   3(2-2-5) 
           VNM 1002  ภาษาเวียดนามพื้นฐาน 2   (Fundamental Vietnamese 2)   3(2-2-5) 

 ภาษาเกาหลี    
         KOR 1001  ภาษาเกาหลีพ้ืนฐาน 1   (Fundamental Korean 1)          3(2-2-5) 
       KOR 1002  ภาษาเกาหลีพ้ืนฐาน 2   (Fundamental Korean 2)              3(2-2-5) 

ภาษาฮินดี  
      **HIN 1001  ภาษาฮินดีพ้ืนฐาน 1  (Fundamental Hindi 1)   3(3-0-6) 

  **HIN 1002  ภาษาฮินดีพ้ืนฐาน 2  (Fundamental Hindi 2)     3(3-0-6) 
ภาษาอาหรับ    

      ARA 1001  ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน 1   (Fundamental Arabic 1)   3(2-2-5) 
ARA 1002  ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน 2   (Fundamental Arabic 2)     3(2-2-5)  
ภาษาโปรตุเกส  

    **POR 1011 (POR 1001)  ภาษาโปรตุเกสเพ่ือการสื่อสาร 1    3(2-2-5) 
    (Portuguese for Communication 1)  

    **POR 1012  (POR 1002)  ภาษาโปรตุเกสเพ่ือการสื่อสาร 2    3(2-2-5) 
    (Portuguese for Communication 2) 

ภาษาสันสกฤต  
                    **SKT 1001 (SKT 2101)  ภาษาสันสกฤต 1  (SANSKRIT 1)      3(3-0-6) 

         **SKT 1002 (SKT 3101)   ภาษาสันสกฤต 2  (SANSKRIT 2)     3(3-0-6) 
 ภาษาบาลี 

                    **PAL 1001 (SKT 2101)   ภาษาบาลี 1  (PALI 1)       3(3-0-6) 
                    **PAL 1002 (SKT 3101)   ภาษาบาลี 2  (PALI 2)      3(3-0-6)  
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         (2)  หมวดวิชาเฉพาะ   90      หน่วยกิต  

     (2.1) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเอก)     72   หน่วยกิต  แบ่งเป็น  2  กลุ่ม ดังนี้ 
              (2.1.1)  วิชาเอกบังคับ   36  หน่วยกิต 
              (2.1.2)  วิชาเอกเลือก   36 หน่วยกิต 
 
       (2.1.1) วิชาเอกบังคับ      36 หน่วยกิต 

      ให้นักศึกษาเรียนวิชาเอกบังคับ  12  กระบวนวิชา จ านวน  36  หน่วยกิต ดังนี้ 
  
      กลุ่มเนื้อหาวิชาหลักภาษาไทยและภาษาศาสตร์    หน่วยกิต 

                          *THA 2108   ภาษาศาสตร์ภาษาไทย  (Thai Linguistics)   3(3-0-6) 
                           THA 3102   การวิเคราะห์โครงสร้างภาษาไทย  (Analysis of Thai Structure)  3(3-0-6) 
                         **THA 4102   ภาษาไทยเพ่ือศิลปะการสื่อสาร   3(3-0-6) 
                                            (The Thai Language for Communication Arts)     
 

     กลุ่มเนื้อหาวิชาการใช้ภาษา  
   THA 2101   ความรู้ทั่วไปในการเขียน  (Introduction to Writing)   3(3-0-6) 

  THA 2105   ความรู้ทั่วไปในการอ่าน   (Introduction to Reading)   3(3-0-6) 
                        *THA 2107   ความรู้ทั่วไปในการพูดและการฟัง   3(3-0-6)                                          

(Introduction to Speaking and Listening)  
                        *THA 4106   ภาษากับความคิด   (Language  and Thought)   3(3-0-6) 
 

     กลุ่มเนื้อหาวิชาวรรณคดีไทย 
  THA 3211   วรรณคดีวิจารณ์    (Literary Criticism)             3(3-0-6) 
  THA 3212   วรรณกรรมเอกของไทย   (Thai Masterpieces)    3(3-0-6) 
  THA 4201   วรรณกรรมปัจจุบัน   (Contemporary Literature)        3(3-0-6) 
 

                         กลุ่มเนื้อหาวิชาภาษาและวรรณกรรมที่สัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรม 
                        *THA 4107   ภาษาในบริบทสังคมและวัฒนธรรมไทย     3(3-0-6) 
                                          (Thai Language in Thai Sociocultural Contexts)  

                 THA 4210   วรรณคดกีับสังคมไทย  (Literature and Thai Society)       3(3-0-6)  
 

         (2.1.2) วิชาเอกเลือก   36   หน่วยกิต  
         ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาเอกเลือกจากกลุ่มวิชาที่ก าหนดไว้  โดยเลือกเรียน 12 กระบวนวิชา 

                       จ านวน  36  หน่วยกิต ดังนี้ 
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   กลุ่มเนื้อหาวิชาหลักภาษาไทยและภาษาศาสตร์ 

          THA 2103   วิวัฒนาการหนังสือแบบเรียนภาษาไทย     3(3-0-6) 
                                          (Evolution of Thai Textbooks)  

 THA 3101   ภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย    3(3-0-6) 
(Influences of Pali and Sanskrit on Thai)   

 THA 3103   ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย    3(3-0-6) 
                   (Influences of Foreign Languages on Thai) 
*THA 3108   ภาษาถ่ินของไทย   (Thai  Dialects)   3(3-0-6) 

                       *THA 3109   ระบบเสียงในภาษาไทย   (Thai  Phonology)   3(3-0-6)           
  *THA 3110   อักขรวิธีและการใช้ค าในภาษาไทย   3(3-0-6) 
                                          (Thai Writing System and Word Usage) 

*THA 3111   ค าและความหมายในภาษาไทย  (Words and Meanings in Thai) 3(3-0-6) 
 THA 4101   วิวัฒนาการของภาษาไทย   (Evolution of the Thai Language)    3(3-0-6) 

         *THA 4108   ภาษาตามบริบท สถานการณ ์และเจตนา          3(3-0-6) 
                                       (Language in Context, Situation and Intention)                                                                             
 

 กลุ่มเนื้อหาวิชาการใช้ภาษา 
THA 2102   การพัฒนาทักษะการเขียน  (Writing Skill Development)  3(3-0-6) 
THA 2104   ปัญหาการใช้ภาษาไทย    (Problems in Thai Usage)    3(3-0-6)  
THA 2106   ร้อยกรอง   (Thai Poetry)       3(3-0-6)  
THA 3104   การเขียนเฉพาะกิจ    (Writing for Specific Purposes)           3(3-0-6) 
THA 3105   ศิลปะและกลวิธีการเขียน   (Art and Techniques of Writing)         3(3-0-6) 
THA 3106   การอ่านเพื่อการวิเคราะห์    (Analytical Reading)    3(3-0-6)  
THA 3107   การเขียนวรรณกรรมส าหรับเด็ก  (Writing of Children Literature)   3(3-0-6) 

 *THA 3112   การอ่านสารคดี   (Non-Fiction Reading)   3(3-0-6) 
                      *THA 3113   การอ่านวินิจสารในสื่อออนไลน์    3(3-0-6)                               
                                        (Message Diagnostic Reading in Online Media)                       
                      *THA 3114   การพูดเฉพาะกิจ   (Speaking for Specific Purposes)      3(3-0-6) 
                      *THA 3115   การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในวรรณกรรมแปล      3(3-0-6)                     
                                       (Cross culture communication in translated  Literature)   
 THA 4103   การเขียนสารคดี    (Non-Fiction Writing)            3(3-0-6) 

THA 4104   การเขียนแบบสร้างสรรค์   (Creative Writing)    3(3-0-6)  
THA 4105   การเขียนวรรณกรรมส าหรับวัยรุ่น      3(3-0-6)                 
                (Writing of Literature for Adolescents) 
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 กลุ่มเนื้อหาวิชาวรรณคดี 

         FOL 3202   วรรณกรรมท้องถิ่น  (Regional Literature)    3(3-0-6) 
THA 2201   วรรณคดีสุโขทัย  (Thai Literature of the Sukhothai Period)         3(3-0-6)  
THA 2202   วรรณคดีอยุธยา  (Thai Literature of the Ayudhaya Period)  3(3-0-6)  
THA 2203   วรรณกรรมศาสนา   (Religious Literature)       3(3-0-6) 
THA 2204   วรรณคดีวิจักษณ์  (Literary Appreciation)               3(3-0-6) 

                      *THA 2205   พัฒนาการวรรณคดีไทย  (Development of Thai Literature)      3(3-0-6)  
 THA 3201   วรรณคดีสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น   3(3-0-6) 

                  (Thai Literature of the Bangkok Period 1)  
THA 3202   วรรณคดีสมัยรัตนโกสินทร์ระยะที่ 2                 3(3-0-6) 
                 (Thai Literature of the Bangkok Period 2) 
THA 3203   วรรณกรรมนิราศ   (Niras)        3(3-0-6) 
THA 3205   วรรณกรรมการแสดง   (Performance Literature)       3(3-0-6) 
THA 3206   วรรณกรรมค าสอน  (Didactic Literature)             3(3-0-6) 

                      *THA 3214   วรรณกรรมเฉพาะบุคคล (Literary Works of Different Authors) 3(3-0-6)  
 THA 4202   วรรณคดีเปรียบเทียบ  (Comparative Literature)   3(3-0-6)  
 THA 4204   วรรณกรรมหลีกหนี   (Escape Literature)    3(3-0-6) 

 THA 4205   นวนิยายและเรื่องสั้น   (Novels and Short Stories)                     3(3-0-6) 
THA 4212   วรรณคดีส าหรับวัยรุ่น  (Literature for Adolescents)    3(3-0-6)                   

  
 กลุ่มเนื้อหาวิชาภาษาและวรรณกรรมที่สัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรม 

 FOL 4204   วรรณกรรมภาคเหนือ  (Northern Thai Literature)                     3(3-0-6) 
 FOL 4205   วรรณกรรมภาคอีสาน  (North-Eastern Thai Literature)              3(3-0-6) 
 FOL 4206   วรรณกรรมภาคใต้   (Southern Thai Literature)                     3(3-0-6) 
 FOL 4207   วรรณกรรมพ้ืนบ้านภาคกลาง  (Central Thai Folk Literature)        3(3-0-6) 
 FOL 4208   วิเคราะห์วรรณกรรมท้องถิ่นเชิงเปรียบเทียบ       3(3-0-6) 
                 (Comparative Analysis of Regional Literature) 

THA 4203   ชาดกกับวรรณกรรมไทย  (The Jataka and Thai Literary Works)    3(3-0-6) 
 THA 4211   อิทธิพลของวรรณกรรมต่างประเทศที่มีต่อวรรณกรรมไทย   3(3-0-6) 

                (Influence of Foreign Literary Works on Thai Literature) 
              *THA 4213   วรรณกรรมกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม   3(3-0-6) 
                                (Literature and Cultural Tourism) 
              *THA 4214   วรรณกรรมกับภาพยนตร์  (Literature of Film)    3(3-0-6) 
              *THA 4215   วรรณกรรมกับสิ่งแวดล้อม (Literature  and  Environment)  3(3-0-6) 
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        (2.2)  กลุ่มวิชาอ่ืน (วิชาโท)   18    หน่วยกิต  (ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย)  

 ให้เลือกเรียนวิชาโทสาขาใดสาขาหนึ่งในคณะมนุษยศาสตร์ที่ไม่ซ้ ากับวิชาเอกหรือจะเลือกเรียนวิชาโท     
ในคณะอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัยรามค าแหงก็ได้  ตามกฏเกณฑ์ดังนี้ 

1. ส าหรับวิชาโทในคณะมนุษยศาสตร์ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของสาขาวิชานั้น ๆ 
2.  ส าหรับวิชาโทนอกจากคณะมนุษยศาสตร์ ให้เป็นไปตามกฏเกณฑ์วิชาโทของคณะนั้นๆ และกรณี 

ที่กฏเกณฑ์วิชาโทในคณะดังกล่าวมีจ านวนหน่วยกิตไม่ถึง 18 หน่วยกิต ให้เป็นสิทธิของนักศึกษาที่จะเลือกเรียน
วิชาใดก็ได้ในสาขาวิชาโทนั้นจนครบ 18  หน่วยกิต 

3.  ส าหรับคณะที่ไม่มีกฏเกณฑ์วิชาโทเพ่ือนักศึกษาต่างคณะ ให้ถือกฏเกณฑ์วิชาโทของคณะ 
มนุษยศาสตร์เป็นหลัก 

       4.  กระบวนวิชาที่เลือกเรียนเป็นวิชาโทจะต้องไม่ซ้ ากับกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   
 วิชาเอก และวิชาเลือกเสรี 

  รายละเอียดอ่ืนๆในการเรียนวิชาโทใดๆ ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องนั้น ๆ 
 

 
      (3)  หมวดวิชาเลือกเสรี    9    หน่วยกิต 

นักศึกษาจะเลือกเรียนกระบวนวิชาใดๆ ก็ได้ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยรามค าแหงที่ไม่ซ้ ากับกระบวนวิชาที่
เรียนเป็นวิชาศึกษาทั่วไป วิชาเอก และวิชาโท จ านวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หากเรียนวิชาคู่ (ตามข้อ 19.1.)          
คณะมนุษยศาสตร์จะนับหน่วยกิตให้เพียงกระบวนวิชาเดียว 
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                                                        วิชาโทภาษาไทย 
                                       (ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรอื่น / คณะอื่นเรียน) 
 

 1.  จ านวนหน่วยกิต         18      หน่วยกิต 
 2.  โครงสร้างหลักสูตร 

วิชาโทบังคับ      9      หน่วยกิต 
วิชาโทเลือก       9       หน่วยกิต  
 

3.2 วิชาโทภาษาไทย 
3.2.1  จ านวนหน่วยกิต   18     หน่วยกิต 

                              (1.) วิชาโทบังคับ       9     หน่วยกิต     หน่วยกิต 
       THA 2105   ความรู้ทั่วไปในการอ่าน   (Introduction to Reading)     3(3-0-6) 

                             *THA 2108   ภาษาศาสตร์ภาษาไทย   (Introduction to Linguistics)  3(3-0-6) 
       THA 3211   วรรณคดีวิจารณ์   (Literary Criticism)            3(3-0-6) 

          (2.) วิชาโทเลือก    9    หน่วยกิต   
  ให้เลือกเรียนกระบวนวิชา THA XXXX  หรือ FOL XXXX ที่ไม่ซ้ ากับกระบวนวิชาศึกษาท่ัวไป 

และวิชาเลือกเสรี ให้ครบ  9  หน่วยกิต (ยกเว้น THA 1003)  โดยเลือกจากกลุ่มวิชาต่างๆ ดังนี้ 
    กลุ่มเนื้อหาวิชาหลักภาษาไทยและภาษาศาสตร์ 

กลุ่มเนื้อหาวิชาการใช้ภาษา  
กลุ่มเนื้อหาวิชาวรรณคดีไทย 
กลุ่มเนื้อหาวิชาภาษาและวรรณกรรมที่สัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรม 

   
         กลุ่มเนื้อหาวิชาหลักภาษาไทยและภาษาศาสตร์   หน่วยกิต                    
         THA 2103   วิวัฒนาการหนังสือแบบเรียนภาษาไทย     3(3-0-6) 
                                         (Evolution of Thai Textbooks)  

*THA 2108   ภาษาศาสตร์ภาษาไทย  (Thai Linguistics)   3(3-0-6) 
 THA 3101   ภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย    3(3-0-6) 

(Influences of Pali and Sanskrit on Thai)   
 THA 3102   การวิเคราะห์โครงสร้างภาษาไทย (Analysis of Thai Structure) 3(3-0-6) 

                        THA 3103   ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย    3(3-0-6) 
                  (Influences of Foreign Languages on Thai) 
*THA 3108   ภาษาถ่ินของไทย   (Thai  Dialects)   3(3-0-6)                       
*THA 3109   ระบบเสียงในภาษาไทย   (Thai  Phonology)   3(3-0-6)          
*THA 3110   อักขรวิธีและการใช้ค าในภาษาไทย   3(3-0-6) 

                                          (Thai Writing System and Word Usage) 
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*THA 3111   ค าและความหมายในภาษาไทย  (Words and Meanings in Thai) 3(3-0-6) 
 THA 4101   วิวัฒนาการของภาษาไทย   (Evolution of the Thai Language)    3(3-0-6) 

                     **THA 4102   ภาษาไทยเพ่ือศิลปะการสื่อสาร            3(3-0-6) 
                                          (The Thai Language for Communication Arts) 
                       *THA 4108   ภาษาตามบริบท สถานการณ์ และเจตนา          3(3-0-6) 
                                       (Language in Context, Situation and Intention)                                                                             

 
   กลุ่มเนื้อหาวิชาการใช้ภาษา        หน่วยกิต 

 THA 2101    ความรู้ทั่วไปในการเขียน  (Introduction to Writing)   3(3-0-6) 
THA 2102   การพัฒนาทักษะการเขียน  (Writing Skill Development)  3(3-0-6) 
THA 2104   ปัญหาการใช้ภาษาไทย    (Problems in Thai Usage)    3(3-0-6)) 
THA 2105   ความรู้ทั่วไปในการอ่าน  (Introduction to Reading)    3(3-0-6) 
THA 2106   ร้อยกรอง   (Thai Poetry)       3(3-0-6) 

                      *THA 2107   ความรู้ทั่วไปในการพูดและการฟัง   3(3-0-6) 
                  (Introduction to Speaking and Listening) 

THA 3104   การเขียนเฉพาะกิจ    (Writing for Specific Purposes)           3(3-0-6) 
THA 3105   ศิลปะและกลวิธีการเขียน   (Art and Techniques of Writing)         3(3-0-6) 
THA 3106   การอ่านเพ่ือการวิเคราะห์    (Analytical Reading)    3(3-0-6) 
THA 3107   การเขียนวรรณกรรมส าหรับเด็ก  (Writing of Children Literature)   3(3-0-6) 

                      *THA 3112   การอ่านสารคดี   (Non-Fiction Reading)   3(3-0-6) 
                      *THA 3113   การอ่านวินิจสารในสื่อออนไลน์   3(3-0-6) 
                 (Message Diagnostic Reading in Online Media)  
                      *THA 3114   การพูดเฉพาะกิจ   (Speaking for Specific Purposes)      3(3-0-6) 
                      *THA 3115   การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในวรรณกรรมแปล      3(3-0-6) 

                 (Cross culture communication in translated  Literature)   
THA 4103   การเขียนสารคดี    (Non-Fiction Writing)            3(3-0-6) 
THA 4104   การเขียนแบบสร้างสรรค์   (Creative Writing)    3(3-0-6) 
THA 4105   การเขียนวรรณกรรมส าหรับวัยรุ่น      3(3-0-6) 
                 (Writing of Literature for Adolescents) 

                      *THA 4106   ภาษากับความคิด  (Language  and Thought)   3(3-0-6) 
 
 
 
 
 
 



 - 26 - 

 
   กลุ่มเนื้อหาวิชาวรรณคดีไทย       หน่วยกิต 

         FOL 3202   วรรณกรรมท้องถิ่น  (Regional Literature)    3(3-0-6) 
THA 2201   วรรณคดีสุโขทัย  (Thai Literature of the Sukhothai Period)        3(3-0-6) 
THA 2202   วรรณคดีอยุธยา  (Thai Literature of the Ayudhaya Period)  3(3-0-6) 
THA 2203   วรรณกรรมศาสนา   (Religious Literature)       3(3-0-6) 
THA 2204   วรรณคดีวิจักษณ์  (Literary Appreciation)               3(3-0-6) 

                      *THA 2205   พัฒนาการวรรณคดีไทย  (Development of Thai Literature)      3(3-0-6) 
 THA 3201   วรรณคดีสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น   3(3-0-6) 

                  (Thai Literature of the Bangkok Period 1)  
THA 3202   วรรณคดีสมัยรัตนโกสินทร์ระยะที่ 2                 3(3-0-6) 
                 (Thai Literature of the Bangkok Period 2) 
THA 3203   วรรณกรรมนิราศ   (Niras)        3(3-0-6) 
THA 3205   วรรณกรรมการแสดง   (Performance Literature)       3(3-0-6) 
THA 3206   วรรณกรรมค าสอน  (Didactic Literature)             3(3-0-6) 
THA 3211   วรรณคดีวิจารณ์  (Literary Criticism)            3(3-0-6) 

 THA 3212   วรรณกรรมเอกของไทย  (Thai Masterpieces)      3(3-0-6) 
                      *THA 3214   วรรณกรรมเฉพาะบุคคล (Literary Works of Different Authors) 3(3-0-6) 

THA 4201   วรรณกรรมปัจจุบัน  (Contemporary Literature)       3(3-0-6) 
THA 4202   วรรณคดีเปรียบเทียบ  (Comparative Literature)   3(3-0-6) 
THA 4204   วรรณกรรมหลีกหนี   (Escape Literature)    3(3-0-6) 

 THA 4205   นวนิยายและเรื่องสั้น   (Novels and Short Stories)                     3(3-0-6) 
THA 4212   วรรณคดีส าหรับวัยรุ่น  (Literature for Adolescents)    3(3-0-6) 
            

  กลุ่มเนื้อหาวิชาภาษาและวรรณกรรมท่ีสัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรม   หน่วยกิต 
 FOL 4204   วรรณกรรมภาคเหนือ  (Northern Thai Literature)                     3(3-0-6) 
 FOL 4205   วรรณกรรมภาคอีสาน  (North-Eastern Thai Literature)              3(3-0-6) 
 FOL 4206   วรรณกรรมภาคใต้   (Southern Thai Literature)                     3(3-0-6) 
 FOL 4207   วรรณกรรมพ้ืนบ้านภาคกลาง  (Central Thai Folk Literature)        3(3-0-6) 
 FOL 4208   วิเคราะห์วรรณกรรมท้องถิ่นเชิงเปรียบเทียบ       3(3-0-6) 
                 (Comparative Analysis of Regional Literature) 
                      *THA 4107   ภาษาในบริบทสังคมและวัฒนธรรมไทย         3(3-0-6) 

                (Thai Language in Thai Sociocultural Contexts)  
THA 4203   ชาดกกับวรรณกรรมไทย  (The Jataka and Thai Literary Works)    3(3-0-6) 

 THA 4210   วรรณคดกีับสังคมไทย  (Literature and Thai Society)     3(3-0-6) 
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 THA 4211   อิทธิพลของวรรณกรรมต่างประเทศที่มีต่อวรรณกรรมไทย   3(3-0-6) 

                 (Influence of Foreign Literary Works on Thai Literature) 
     *THA 4213   วรรณกรรมกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม   3(3-0-6) 
                                  (Literature and Cultural Tourism) 
 *THA 4214   วรรณกรรมกับภาพยนตร์  (Literature of Film)    3(3-0-6) 
               *THA 4215   วรรณกรรมกับสิ่งแวดล้อม (Literature  and  Environment)  3(3-0-6) 
 
 

ค าอธิบายความหมายของรหัสวิชา 
        รหัสวิชาเป็น 7 หลัก XXX9999   โดยแต่ละหลักมีความหมายดังนี้ 
 
หลักท่ี  1-3   (XXX) เป็นตัวอักษร  สื่อถึงรหัสวิชา 
หลักท่ี  4  เป็นตัวเลข  สื่อถึงชั้นปีของวิชา (วิชาชั้นปีที่ 1, 2, 3 และ 4) 
หลักท่ี  5  เป็นตัวเลข  สื่อถึงกลุ่มวิชาย่อย (หรือหมวดวิชา) 

   หมายเลข   0     กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป   
   หมายเลข   1     กลุ่มวิชาหลักภาษาไทย ภาษาศาสตร์ การใช้ภาษาไทย   
   หมายเลข   2     หมวดวิชาวรรณคดีไทย ภาษาและวรรณกรรม 
      ที่สัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรม  

หลักท่ี  6-7  เป็นตัวเลข  สื่อถึงล าดับของวิชา 
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   3.3  แผนการศึกษา  

                     แผนการศกึษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย   
 

ปีท่ี 1  
ภาคการศึกษาที่ 1                   

   หน่วยกิต 
**HIS 1001 อารยธรรมตะวันตก  3(3-0-6) 
**HIS 1002 อารยธรรมตะวันออก  เลือกเรียน  1  กระบวนวิชา  

**HIS 1201 พ้ืนฐานวัฒนธรรมไทย       

  PHI 1000 หลักการด ารงชีวิตในสังคม  3(3-0-6) 
  PHI 1001        วัฒนธรรมและศาสนา      เลือกเรยีน  1  กระบวนวิชา   

  PHI 1003             ปรัชญาเบื้องต้น      

  LIS 1001         สารสนเทศและเทคโนโลยีเพ่ือการค้นคว้า   2(2-0-4) 
**SOC 1003       สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น  3(3-0-6) 
  THA 1001          ลักษณะและการใช้ภาษาไทย  3(3-0-6) 
  XXX 9999 ภาษาต่างประเทศพ้ืนฐาน 1 (ก)     3(2-2-5) 
                            รวม   17  หน่วยกิต                                                                           

                                                                                                    
 

ปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาที่ 2 

   หน่วยกิต 
  ART 1003 ศิลปวิจักษณ์              เลือกเรยีน  1  กระบวนวิชา 2(2-0-4) 
  MSA 1003 ดนตรีวิจักษณ์     

**ECO 1003 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป    3(3-0-6) 
**LAW 1004 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป เลือกเรยีน  1  กระบวนวิชา   

  POL 1100 รัฐศาสตร์ทั่วไป     

**PSY 1001 จิตวิทยาทั่วไป   

**RAM 1000 ความรู้คู่คุณธรรม    3(3-0-9) 
  THA 1002 ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย  3(3-0-6) 
  THA 2101   ความรู้ทั่วไปในการเขียน  3(3-0-6) 
  XXX 9999 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์  3(x-x-x) 
  XXX 9999 วิชาภาษาต่างประเทศพ้ืนฐาน 2 (ก)  3(2-2-5) 
                           รวม   20   หน่วยกิต                                                                           
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ปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาที่ 1  
    หน่วยกิต 
 THA 2105           ความรู้ทั่วไปในการอ่าน     3(3-0-6) 
*THA 2107            ความรู้ทั่วไปด้านการพูดและการฟัง  3(3-0-6) 
*THA 2108        ภาษาศาสตร์ภาษาไทย    3(3-0-6) 
  XXX 9999 วิชาเอกเลือก  3(x-x-x) 
  XXX 9999 วิชาเอกเลือก  3(x-x-x) 
  XXX 9999 วิชาภาษาต่างประเทศพ้ืนฐาน 3 (ก) /  3(3-0-6) 
 วิชาภาษาต่างประเทศพ้ืนฐาน 1 (ข)                             รวม   18   หน่วยกิต                                                                           

 
 

ปีท่ี 2 
ภาคการศึกษาที่ 2                                                                                                                       

    หน่วยกิต 
  THA 3102      การวิเคราะห์โครงสร้างภาษาไทย   3(3-0-6) 
  THA 3212      วรรณกรรมเอกของไทย    3(3-0-6) 
  XXX 9999 วิชาเอกเลือก  3(x-x-x) 
  XXX 9999 วิชาเอกเลือก  3(x-x-x) 
  XXX 9999 วิชาโท  3(x-x-x) 
  XXX 9999 วิชาภาษาต่างประเทศพ้ืนฐาน 4 (ก) /  3(3-0-6) 
 วิชาภาษาต่างประเทศพ้ืนฐาน 2 (ข)                             รวม   18   หน่วยกิต                                                                           

                            
  

ปีท่ี 3 
ภาคการศึกษาที่ 1 

    หน่วยกิต 
**THA 4102     ภาษาไทยเพ่ือศิลปะการสื่อสาร    3(3-0-6) 
  THA 3211     วรรณคดีวิจารณ์  3(3-0-6) 
 *THA 4106             ภาษากับความคิด  3(3-0-6) 
  XXX 9999 วิชาเอกเลือก  3(x-x-x) 
  XXX 9999 วิชาเอกเลือก  3(x-x-x) 
  XXX 9999 วิชาโท  3(x-x-x) 
  XXX 9999 วิชาโท  3(x-x-x) 
                           รวม   21   หน่วยกิต                                                                           
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ปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาที่ 2 
    หน่วยกิต 
 *THA 4107      ภาษาในบริบทสังคมและวัฒนธรรมไทย   3(3-0-6) 
  THA 4201      วรรณกรรมปัจจุบัน  3(3-0-6) 
  XXX 9999 วิชาเอกเลือก  3(x-x-x) 
  XXX 9999 วิชาเอกเลือก  3(x-x-x) 
  XXX 9999 วิชาเอกเลือก  3(x-x-x) 
  XXX 9999 วิชาโท  3(x-x-x) 
  XXX 9999 วิชาโท  3(x-x-x) 
                           รวม   21   หน่วยกิต                                                                           

 
                       3 

ปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาที่ 1 
    หน่วยกิต 
  THA 4210        วรรณคดกีับสังคมไทย    3(3-0-6) 
  XXX 9999 วิชาเอกเลือก  3(x-x-x) 
  XXX 9999 วิชาเอกเลือก  3(x-x-x) 
  XXX 9999 วิชาเอกเลือก  3(x-x-x) 
  XXX 9999 วิชาโท  3(x-x-x) 
                           รวม   15   หน่วยกิต                                                                           

     
 

  
ปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาที่ 2                                                                                              
    หน่วยกิต 
  XXX 9999 วิชาเลือกเสรี  3(x-x-x) 
  XXX 9999 วิชาเลือกเสรี  3(x-x-x) 
  XXX 9999 วิชาเลือกเสรี  3(x-x-x) 
                           รวม   9   หน่วยกิต                                                                           
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3.4  ค าอธิบายรายวิชา 
 

ค าอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
  

   AGR 1003    การเกษตรเบื้องต้น    3(3-0-6) 
                (Introduction to Agriculture) 
                 (ไม่เปิดส าหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์) 

ศึกษาพ้ืนฐานทางวิชาการเกษตร ซึ่งเก่ียวข้องกับเศรษฐกิจ และความส าคัญในสังคมปัจจุบัน                 
และศึกษาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่มีความส าคัญต่อการเกษตร ตลอดจนหลักปฏิบัติและการจัดการเกษตร 

(Not open to science students) 
Basic knowledge in agricultural management  concerning  economic problem, social 

important and environment studies. 
 

   BIO 1001   ชีววิทยาเบื้องต้น    3(3-0-6) 
  (Introduction to Biology) 

        (ไม่เปิดส าหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์) 
ศึกษาเรื่องราวของสิ่งมีชีวิต หลักเบื้องต้นของชีววิทยา แบบต่าง ๆ ของการด ารงชีวิต และชีววิทยา            

ส าหรับชีวิตประจ าวัน 
(Not open to science students) 
Studies on fundamental life science, basic concepts of biology, patterns of living and 

biology for everyday life. 
 

   CMS 1003   เคมีเบื้องต้น  3(3-0-6) 
  (Introduction to Chemistry) 
        (ไม่เปิดส าหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์) 

    วิทยาศาสตร์ทางเคมีและการประยุกต์ เน้นหลักเกณฑ์และทฤษฎีในลักษณะทั่วไป  
และการประยุกต์หลักวิชาทางเคมีไปใช้ในอุตสาหกรรมแขนงต่างๆ 

(Not open to science students) 
Science of chemistry and its application, emphasized on general principles and 

theories and various industrial applications. 
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 PHY 1001  ฟิสิกส์เบื้องต้น  3(3-0-6) 

 (Introduction to Physics) 
   (ไม่เปิดส าหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์) 

หน่วยและการวัดเบื้องต้น แรงและการเคลื่อนที่ งาน พลังงาน กลศาสตร์ของไหลคลื่นความร้อนใน
บรรยากาศ เสียง แสง สี ไฟฟ้า และไฟฟ้าเพ่ือการสื่อสาร อะตอมและควอนตัม  การแปลงนิวเคลียร์ 
กัมมันตรังสี พลังงานปรมาณูเพ่ือประโยชน์ในทางสันต ิ

(Not open to science students) 
 Units and measurements, force and motion, work, energy, Fluid mechanics waves,  
heat in atmosphere, sound, light, color, electricity and electrical communications, atoms 
and quanta, nuclear transformation, radioactivity and peaceful applications of atomic 
energy.   
 

SCI 1003    วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  3(3-0-6) 
 (Basic Science) 

(ไม่เปิดส าหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์) 
การประยุกต์วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ให้เข้ากับชีวิตประจ าวัน โดยเน้นการใช้วิทยาการทางเคมี ฟิสิกส์ 

ชีววิทยา ดาราศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือการด ารงชีวิตและการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของมนุษย์ 
(Not open to science students) 
Application of modern science in everyday life. An integrated course involving 

chemistry, physics, astronomy, biology and related areas with emphasis on uses and 
implication of the physical and biological sciences to human life in    a modern society; 
improvement of living conditions  made by the progress of the physical and biological 
sciences. 

 
คณิตศาสตร ์

INT 1005   ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  3(3-0-6) 
 (Introduction to Computer Systems) 

ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ ระบบเลขฐานต่างๆ องค์ประกอบต่าง ๆ  
ของคอมพิวเตอร์ทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การสื่อสารข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
ระบบสารสนเทศประเภทต่าง ๆ  แนวความคิดในการพัฒนาโปรแกรม และการประยุกต์ใช้ระบบงาน
คอมพิวเตอร์ผลกระทบทางสังคม และจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์ 

History  of  computer, number system, components of computer system: hardware,  
Software; data communication, computer network, various types of information systems, 
programming development concept, computer applications, social impacts and ethical  
issues on computer using. 
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MTH 1003  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  3(3-0-6) 
 (Basic Mathematics) 

(ไม่นับหน่วยกิตให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์) 
เซต ตรรกศาสตร์ ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น ระบบจ านวน  จริง เวกเตอร์ และเมทริกซ์  

หลักการแจงนับและความน่าจะเป็น 
Sets, logics, relations and functions, real number system, vectors and  

matrices, counting principle and probability. 
 

  **STA 1003   สถิติเบื้องต้น  3(3-0-6) 
(Introduction to Statistics) 
(ไม่เปิดสอนส าหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์) 
      การเก็บข้อมูล  การแจกแจงความถี่ แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การกระจายความน่าจะเป็น  
การชักตัวอย่าง การประมาณค่าพารามิเตอร์  การทดสอบข้อสมมุติฐาน สหสัมพันธ์และการถดถอย 
และการประยุกต์ทางสังคมศาสตร์ 
      Collection of data, frequency distribution, central tendency, dispersion, probability 
sampling, estimation, hypothesis test, correlation, and regression, And applied for Social 
Sciences. 

 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

ART 1003   ศิลปวิจักษณ์  2(2-0-4) 
 (Art Appreciation) 

ศึกษาศิลปะส าคัญเฉพาะอย่างจากสมัยโบราณ จนกระทั่งถึงศิลปะในปัจจุบันเน้นคุณค่าและลีลา 
ของศิลปะแต่ละแบบ การถ่ายทอดความจรรโลงในศิลปะและสร้างสรรค์ศิลปะ 

A study of important art from ancient times to the present, with emphasis on the 
value and style of each type of art, the conveyance of art appreciation, and artistic 
creativity. 
 

MSA 1003  ดนตรีวิจักษณ์  2(2-0-4) 
 (Music Appreciation) 

ศึกษาเครื่องดนตรีชนิดต่างๆ ลีลาเกี่ยวกับดนตรีของชาวตะวันตกตามพัฒนาการของประวัติศาสตร์ 
ความเข้าใจในองค์ประกอบของดนตรีอันเป็นพื้นฐานอันจ าเป็นแก่การฟัง ผลงานของนักประพันธ์           
เพลงเอกของโลก ศึกษาเปรียบเทียบดนตรีชนิดต่างๆ เน้นพัฒนาการและความรู้เกี่ยวกับดนตรีไทย 

A study of the different types of musical instruments, Western music style as a 
historical development, understanding musical composition in order to appreciate works 
of the world masterpieces, and a comparison of different types of music, with emphasis 
on the development and knowledge of Thai music. 
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LIS 1001    สารสนเทศและเทคโนโลยีเพ่ือการค้นคว้า  2(2-0-4) 
 (Information and Technology for Searching) 

ศึกษาบทบาทและความส าคัญของสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  
ระบบการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ต 
เพ่ือการค้นคว้าและเผยแพร่สารสนเทศวิธีการค้นคว้า การท ารายงานและการอ้างอิงในงานวิชาการ 

A study of roles and importance of information, information sources, automated 
library, information storage and retrieval system, information technology, information 
network and internet for research and information dissemination.  Research methodology, 
report writing and academic reference are also included. 
 

**HIS 1001  อารยธรรมตะวันตก  3(3-0-6) 
 (Western Civilization) 

ศึกษาพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง ตลอดจนสังคมและวัฒนธรรมของสังคมตะวันตก           
ตั้งแต่สมัยโบราณถึงปัจจุบัน โดยเน้นลักษณะเฉพาะของอารยธรรมตะวันตก ตลอดจนการครอบง า                
ของอารยธรรมดังกล่าวที่มีต่อโลก นับตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมา 

A study of political, economic, social, and cultural developments of Western societies, 
from ancient times to modern times. Emphasis is on unique features of Western 
civilization and its dominance in the world since the 18th century. 

 
**HIS 1002   อารยธรรมตะวันออก  3(3-0-6) 
 (Eastern Civilization) 

ศึกษาประวัติความเป็นมา พัฒนาการและความส าเร็จของอารยธรรมตะวันออก ตั้งแต่ยุคโบราณถึง 
ยุคสมัยใหม่ โดยเน้นลักษณะอันโดดเด่นของอารยธรรมตะวันออก ตลอดจนการตอบสนองต่อการท้าทาย
ของอารยธรรมตะวันตกที่ครอบง าโลกยุคใหม่ 

A study of the origins, developments and achievements of Eastern civilization, from 
antiquity to modern times. Particular emphasis is placed on distinctive characteristics of  
Eastern civilization and its responses to challenges from Western dominance in modern 
times. 
 

  **HIS 1201  พ้ืนฐานวัฒนธรรมไทย  3(3-0-6) 
(Foundations of Thai Culture) 

ศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมในสังคมไทย ตั้งแต่ยุคโบราณถึงยุคใหม่ โดยเน้นลักษณะเฉพาะของ

พัฒนาการด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

A study of cultural history in Thai society from antiquity to modern times. Emphasis is 

placed on unique characteristics of political, economic, social, and cultural developments. 
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PHI 1000 หลักการด ารงชีวิตในสังคม       3(3-0-6) 

(Principles for Living  in a Society) 
  ศึกษาธรรมชาติของมนุษย์  การแสวงหาคุณค่า  และการเสริมสร้างคุณค่าให้แก่ชีวิต  
บ่อเกิดและความจ าเป็นของจริยธรรมในสังคม 

A study of human nature, the search for values, the cultivation of values for human 
life, the source and necessity of morality in society. 

 
PHI 1001  วัฒนธรรมและศาสนา         3(3-0-6) 

(Culture  and  Religions) 
ศึกษาความหมายของวัฒนธรรม  วัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก วัฒนธรรมไทยในอดีตและ 

ปัจจุบันขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนา ศาสนาต่าง ๆในโลกปัจจุบัน
สาระส าคัญที่ควรศึกษาในศาสนาต่าง ๆ 

A study of cultures and religions: the meaning of  culture, western  culture, eastern 
culture,Especially  Thai culture from past to present,  as well as Thai customs. The study 
of  the fundamental  and essence of world  religions are included. 

 
PHI 1003 ปรัชญาเบื้องต้น  3(3-0-6) 
 (Introduction to Philosophy) 

ความหมายและขอบเขตของปรัชญา สาขาต่าง ๆ ของปรัชญา  ญาณวิทยา  อภิปรัชญา  จริยศาสตร์ 
และสุนทรียศาสตร์ พัฒนาการของปรัชญาทั้งตะวันออกและตะวันตก ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงสมัยปัจจุบัน 

A study of the meanings and scope of philosophy, Epistemology, Metaphysics, Ethics 
and Aesthetics; the development of Eastern and Western philosophies from ancient times 
to modern times. 

 
 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

**LAW 1004 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป  3(3-0-6) 
      (Introduction to Law) 

   (ไม่เปิดสอนส าหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์) 
ศึกษาลักษณะทั่วไปของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย การใช้กฎหมาย บุคคล และความสามารถ                    

สิทธิและการใช้สิทธิ ระยะเวลาแห่งสภาพของบุคคล  การก าหนดตัวบุคคล ความสามารถ นิติบุคคล 
ลักษณะครอบครัว มรดก ทรัพย์ ทรัพย์สินและกระบวนการยุติธรรม 

A study of the nature of law; classification of law; enforcement of law; persons and 
capacity; rights and their exercise; family; succession; property and judicial process. 
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POL 1100 รัฐศาสตร์ทั่วไป  3(3-0-6) 
 (Introduction to Political Science) 

 ศึกษาขอบเขตและสาระของรัฐศาสตร์ในเชิงสหวิทยาการ ศึกษาแนวความคิดและหลักการใหญ่ๆ            
ในเรื่องของรัฐ การเมือง ระบบการปกครอง พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ ศึกษาประเด็นส าคัญๆ  
ในทางรัฐศาสตร์ อาทิ การพัฒนาการเมือง การพัฒนาประชาธิปไตย แนวความคิดและพฤติกรรมทาง 
การเมืองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การบริหารรัฐกิจ 

The scope of political sciences as an interdisciplinary approach; the study of state, 
politics, government, political parties, interest groups; interesting topics in political science 
such as political development, democracy development, political ideology and behavior, 
international relations and public administration. 
 

  **ECO 1003 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป  3(3-0-6) 
 (General Economics) 

(ไม่เปิดสอนส าหรับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์) 
ศึกษาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทั่วไปทางเศรษฐศาสตร์ ความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์ ศึกษา

ครอบคลุม  ทั้งเศรษฐศาสตร์จุลภาค และเศรษฐศาสตร์มหภาค ดังหัวข้อต่อไปนี้ อุปสงค์อุปทานและ 
ความยืดหยุ่นการก าหนดราคาและการแทรกแซงราคาของรัฐบาล ทฤษฎีการผลิต ต้นทุน รายรับ  
และก าไรจากการผลิตตลาด รายได้ประชาชาติ การก าหนดรายได้ประชาชาติ ภาคการเงิน และนโยบาย
การเงิน การคลังสาธารณะและนโยบายการคลัง เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ 

A study of basic and general knowledge of economic including both microeconomics 
and macroeconomics; demand, supply, elasticity of demand, elasticity of supply, 
equilibrium price, production theory, cost, revenue, profit, markets, national income, 
money sector and monetary policy, public finance and fiscal policy, international 
economics and economic developments. 
 

    **PSY 1001 จิตวิทยาทั่วไป  3(3-0-6) 
 (General Psychology) 

ศึกษาประวัติความเป็นมาของวิชาจิตวิทยา วิธีการศึกษาทางจิตวิทยา พื้นฐานทางสรีระวิทยาเก่ียวกับ
พฤติกรรม การสัมผัส การรับรู้ พัฒนาการ การเรียนรู้ ความคิด ความจ า อารมณ์และแรงจูงใจ สติปัญญา 
บุคลิกภาพ และพฤติกรรมทางสังคม เป็นต้น เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

Study history of psychology, the psychological investigation, physiological basic of 
behaviors, sensation, perception, human development, learning thinking, memory, 
emotion and motivation, intelligence, personality and  social behavior etc. to apply for 
daily life. 
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**RAM 1000  ความรู้คู่คุณธรรม  3(3-0-9) 
 (Knowledge and Morality)                                         

ความหมายและประเภทความรู้ ความหมายของคุณธรรมและจริยธรรม ความสัมพันธ์ระหว่าง 
ความรู้กับคุณธรรม การพัฒนาคุณธรรมเฉพาะตนกับคุณธรรมสังคม การน าหลักธรรมาภิบาล  
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตและปลูกฝังจิตส านึกสาธารณะ รวมทั้งสร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน เพื่อพัฒนาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพประกอบด้วย 
ความรู้และเป็นคนดีของสังคมไทยมีส านึกท่ีจะดูแลรับผิดชอบสังคมไทย 

The significance of various kinds of knowledge, the meaning of morality and 
ethical, the relationships between knowledge and morality, the fostering of individual 
virtues alongside the fostering of the social virtues, the principles of good govermance,  
the use of the philosophy of the sufficiency economy in actual life, the fostering of a 
public mind leading to an awareness of the need to conserve natural resources, to  
protect the environment and sources of energy to the end that graduates will have the 
qualities of being knowledgable and socially good persons who will take responsibility    
for Thai society. 

 
    **SOC 1003 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น  3(3-0-6) 

 (Introduction to Sociology and Anthropology) 
 ศึกษาขอบเขตและสาระทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเกี่ยวกับมนุษย์ สังคม วัฒนธรรม   
และปรากฏการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งครอบคลุมประเด็น มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมไทย               
อัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมอาเซียน วัฒนธรรมโลกและโลกาภิวัตน์ การเปลี่ยนแปลง           
ทางสังคมและวัฒนธรรม และการประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการพัฒนา การจัดการธุรกิจ และการวางนโยบาย
และแผนสังคม 
 A sociological and anthropological study of the scope of matter concerning man, 
society, culture as well as socio-cultural phenomena, including human ecology, Thai 
culture, local identity and wisdom, ASEAN cultures, global culture and globalization, socio-
cultural change and the application of knowledge to development, business management, 
social policy and planning etc. 
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กลุ่มวิชาภาษา 
ภาษาอังกฤษ 
 

  **ENG 1001 ประโยคภาษาอังกฤษพ้ืนฐานและศัพท์จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน   3(2-2-5) 
 (Basic English Sentences and Essential Vocabulary in Daily Life) 

    ศึกษาลักษณะของโครงสร้างประโยคพื้นฐาน ศัพท์ และส านวนที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน โดยเน้น 
 การสื่อความหมายด้านไวยากรณ์ด้วยรูปประโยค ลักษณะองค์ประกอบของประโยค และการรวมประโยค

โดยการใช้เครื่องหมายวรรคตอนและค าเชื่อมต่าง ๆ 
      A study of basic sentence structures, vocabulary and common expressions used in 
daily life, with the focus on grammatical meaning, sentence components and sentence 
combining with punctuation and conjunctions. 
 

  **ENG 1002 ประโยคภาษาอังกฤษและศัพท์ทั่วไป      3(2-2-5) 
 (English Sentences and Vocabulary in General Use) 

    ศึกษาลักษณะของประโยคและศัพท์ที่ใช้อยู่ทั่วไป โดยเน้นความเข้าใจเรื่องกาลและโครงสร้างประโยค 
     A study of basic sentences and vocabulary in general use, leading to an understanding 
of tenses and sentence structure. 
 

**ENG 2001 การอ่านเอาความภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
 (English  Reading for Comprehension) 

     การศึกษาวิธีฝึกอ่านข้อความสั้น ๆ โดยเน้นเรื่อง ค า วลี โครงสร้างประโยค การใช้อุปสรรคและ 
ปัจจัยค าชี้แนะในบริบท ตลอดจนวิธีใช้พจนานุกรม 
     A study of the methods and ways of reading short paragraphs, focusing on words, 
phrases, sentence structure, prefixes, suffixes, contextual clues, and dictionary usage. 

 
    **ENG 2002 การอ่านตีความภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 

 (English Interpretative Reading) 
    การศึกษาวิธีการอ่านเร็วและการอ่านแบบตีความ โดยเน้นการจับประเด็นส าคัญ รายละเอียดสนับสนุน  
แก่นของข้อความ 
    A study of Speed and interpretive reading with the focus on the main idea, supporting 
details themes of passages. 
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    **ENG 2101  การออกเสียงภาษาอังกฤษ       3(2-2-5) 

  (English Pronunciation) 
     การศึกษาและฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน ทั้งเสียงสระ พยัญชนะ เสียงหนัก-เบา  
และท านองเสียง โดยอาศัยค าอธิบายพื้นฐานทางภาษาศาสตร์ และเรียนรู้สัญลักษณ์ทางสัทศาสตร์ 
เพ่ือประโยชน์ในการเทียบเสียงในพจนานุกรม 
    A linguistic approach to the study and practice of American English vowel and 
consonant sounds in pronunciation, as well as English stress and intonation, with 
reference to phonetic transcriptions for the benefit of dictionary consultation. 
 

    **ENG 2102  การสนทนาภาษาอังกฤษในลักษณะที่ก าหนดให้        3(2-2-5) 
   (Controlled Conversation in English) 

    การศึกษาและฝึกสนทนาในสถานการณ์ที่ก าหนดให้  
    The study and practice of conversations in given situations. 

 
    **ENG 2401  การเขียนประโยคและอนุเฉทภาษาอังกฤษสั้นๆ       3(2-2-5) 

   (English Sentences and Short Paragraphs) 
     การศึกษาและฝึกเขียนประโยคความเดียว ประโยคความรวม และประโยคความซ้อน ตลอดจน 
ฝึกเขียนอนุเฉทสั้นๆ 
     The study and practice of simple, compound, and complex sentences, with  
emphasis on short paragraph writing. 
 

  ภาษาฝรั่งเศส 
  **FRE 1011 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1      3(2-2-5) 
  (FRE 1001) (French for Communication 1) 

ศึกษาภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการสื่อสารโดยฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน ด้วยค าศัพท์ ส านวน 
และประโยคง่ายๆ 

A study of the French language for communication through practice in listening, 
speaking, reading and writing skills. Emphasis is placed on simple vocabulary, expressions 
and use of sentence patterns. 
 

  **FRE 1012  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2      3(2-2-5) 
  (FRE 1002)  (French for Communication 2) 

ศึกษาภาษาฝรั่งเศสต่อจากภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1 โดยฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  (ควรเรียนกระบวนวิชา **FRE 1011 มาก่อน) 

A continuation of French for Communication 1 aiming to practice the listening, 
speaking, reading and writing skills for daily-life communication. (Recommended 
preliminary course: **FRE 1011) 
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  **FRE 2011 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 3       3(2-2-5) 
 (FRE 2001) (French for Communication 3)  

ศึกษาภาษาฝรั่งเศสต่อจากภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2  โดยฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน  
เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันในระดับที่สูงขึ้น (ควรเรียนกระบวนวิชา **FRE 1012 มาก่อน) 

A continuation of French for Communication 2  aiming to  further practice  the 
listening, speaking, reading and writing skills for a more advanced level of communication 
in daily life. (Recommended preliminary course: **FRE 1012) 
 

  **FRE 2012 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 4       3(2-2-5) 
 (FRE 2002) (Communicative French 4) 

ศึกษาภาษาฝรั่งเศสต่อจากภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 3 โดยฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน 
เพ่ือการสื่อสารในระดับที่สูงขึ้นในสถานการณ์ต่างๆ (ควรเรียนกระบวนวิชา **FRE 2011 มาก่อน) 

A continuation of French for Communication 3 aiming to further practice the listening, 
speaking, reading and writing skills for a more advanced level of communication in a 
variety of situations. (Recommended preliminary course: **FRE 2011) 

 
  ภาษาเยอรมัน 
  **GER 1011  ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1      3(2-2-5) 

(GER 1001) (German for Communication 1) 
ศึกษาภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสารโดยฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน ด้วยค าศัพท์ ส านวน 

และประโยคง่ายๆ 
A study of the German language for communication through practice in listening, 

speaking, reading and writing skills. Emphasis is placed on simple vocabulary, expressions 
and use of sentencepatterns. 
 

  **GER 1012 ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 2      3(2-2-5) 
(GER 1002) (German for Communication 2) 

ศึกษาภาษาเยอรมันต่อจากภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 1 โดยฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน  
เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  (ควรเรียนกระบวนวิชา **GER 1011 มาก่อน) 

A continuation of German for Communication 1 aiming to practice  the listening, 
speaking, reading and writing skills for daily-life communication. (Recommended 
preliminary course: **GER 1011) 
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  **GER 2011  ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 3      3(2-2-5) 

(GER 2001) (German for Communication 3) 
ศึกษาภาษาเยอรมันต่อจากภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 2  โดยฝึกทักษะการฟัง พูด  อ่านและเขียน          

เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันในระดับที่สูงขึ้น (ควรเรียนกระบวนวิชา **GER 1012 มาก่อน) 
A continuation of German for Communication 2  aiming to  further practice  the 

listening, speaking, reading and writing skills for a more advanced level of communication 
in daily life. (Recommended preliminary course: **GER 1012) 
 

  **GER 2012 ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 4      3(2-2-5) 
(GER 2002) (German for Communication 4) 

ศึกษาภาษาเยอรมันต่อจากภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 3 โดยฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน 
เพ่ือการสื่อสารในระดับที่สูงขึ้นในสถานการณ์ต่างๆ (ควรเรียนกระบวนวิชา **GER 2011 มาก่อน) 
  A continuation of German for Communication 3 aiming to further practice the listening, 
speaking, reading and writing skills for a more advanced level of communication in a 
variety of situations. (Recommended preliminary course: **GER 2011) 
 
 

  ภาษาสเปน 
  **SPN 1011  ภาษาสเปนเพ่ือการสื่อสาร 1       3(2-2-5) 

(SPN 1001) (Spanish for Communication 1) 
ศึกษาภาษาสเปนเพื่อการสื่อสารโดยฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน ด้วยค าศัพท์ ส านวน        

และประโยคง่าย ๆ 
A study of the Spanish language for communication through practice in listening, 

speaking, reading and writing skills. Emphasis is placed on simple vocabulary, expressions 
and use of sentence patterns. 
 

  **SPN 1012  ภาษาสเปนเพ่ือการสื่อสาร 2       3(2-2-5) 
(SPN 1002) (Spanish for Communication 2) 

ศึกษาภาษาสเปนต่อจากภาษาสเปนเพ่ือการสื่อสาร 1 โดยฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน 
เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  (ควรเรียนกระบวนวิชา **SPN 1011 มาก่อน) 

A continuation of Spanish for Communication 1 aiming to practice the listening, 
speaking, reading and writing skills for daily-life communication. (Recommended 
preliminary course: **SPN 1011) 
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  **SPN 2011  ภาษาสเปนเพ่ือการสื่อสาร 3       3(2-2-5) 

(SPN 2001) (Spanish for Communication 3) 
ศึกษาภาษาสเปนต่อจากภาษาสเปนเพ่ือการสื่อสาร 2  โดยฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน 

เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันในระดับที่สูงขึ้น (ควรเรียนกระบวนวิชา **SPN 1012 มาก่อน) 
A continuation of Spanish for Communication 2  aiming to further practice the listening, 

speaking, reading and writing skills for a more advanced level  of communication in daily 
life. (Recommended preliminary course: **SPN 1012) 

 
  **SPN 2012 ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร 4       3(2-2-5) 

(SPN 2002) (Spanish for Communication 4) 
ศึกษาภาษาสเปนต่อจากภาษาสเปนเพ่ือการสื่อสาร 3 โดยฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน 

เพ่ือการสื่อสารในระดับที่สูงขึ้นในสถานการณ์ต่างๆ (ควรเรียนกระบวนวิชา **SPN 2011 มาก่อน) 
A continuation of Spanish for Communication 3  aiming to  further practice the 

listening, speaking, reading and writing skills for a more advanced level  of communication 
in a variety of situations. (Recommended preliminary course: **SPN 2011) 
 

ภาษารัสเซีย 
  **RUS 1011  ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 1                                        3(2-2-5) 

(RUS 1001) (Russian for Communication 1) 
ศึกษาภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสารโดยฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน ด้วยค าศัพท์ ส านวน 

และประโยคง่ายๆ 
 A study of the Russian language for communication through practice in listening, 
speaking, reading and writing skills. Emphasis is placed on simple vocabulary, expressions 
and use of sentence patterns. 
 

  **RUS 1012  ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 2  3(2-2-5) 
(RUS 1002)   (Russian for Communication 2) 

ศึกษาภาษารัสเซียต่อจากภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 1 โดยฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน 
เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  (ควรเรียนกระบวนวิชา **RUS 1011 มาก่อน) 
 A continuation of Russian for Communication 1 aiming to practice  the listening, 
speaking, reading and writing skills for daily-life communication. (Recommended 
preliminary course: **RUS 1011)  
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  **RUS 2011  ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 3      3(2-2-5) 

(RUS 2001) (Russian for Communication 3) 
ศึกษาภาษารัสเซียต่อจากภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 2  โดยฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน 

เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันในระดับที่สูงขึ้น (ควรเรียนกระบวนวิชา **RUS 1012  มาก่อน) 
A continuation of Russian for Communication 2  aiming to  further practice  the 

listening, speaking, reading and writing skills for a more advanced level of communication 
in daily life. (Recommended preliminary course: **RUS 1012)  
 

  **RUS 2012  ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 4      3(2-2-5) 
(RUS 2002) (Russian for Communication 4) 

ศึกษาภาษารัสเซียต่อจากภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 3 โดยฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน           
เพ่ือการสื่อสารในระดับที่สูงขึ้นในสถานการณ์ต่างๆ (ควรเรียนกระบวนวิชา **RUS 2011 มาก่อน) 

A continuation of Russian for Communication 3 aiming to further practice the listening, 
speaking, reading and writing skills for a more advanced level of communication in a 
variety of situations. (Recommended preliminary course: **RUS 2011) 

 
 
ภาษาญี่ปุ่น 

  **JPN 1011  ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น 1        3(2-2-5) 
   (JPN 1001)  (Basic Japanese 1) 

 อักษรฮิระงะนะ คะตะคะนะ และอักษรคันจิพ้ืนฐาน เสียงในภาษาญี่ปุ่น ค าศัพท์ รูปประโยค            
และไวยากรณ์พ้ืนฐาน 
 A study of Hiragana, Katakana and basic Kanji characters, including 
Japanese sound system, basic vocabulary and grammatical structure. 
 

  **JPN 1012  ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น 2        3(2-2-5) 
  (JPN 1002)  (Basic Japanese 2) 

 รูปประโยคและไวยากรณ์ระดับที่สูงขึ้น เพิ่มพูนค าศัพท์และอักษรคันจิ การอ่านและการเขียน 
ประโยคสั้นๆ 
     A study of sentence structures at a higher level, more vocabulary and Kanji 
characters, with practice in reading, and writing short sentences. 
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  **JPN 2011  ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น 3        3(2-2-5) 

(JPN 2001)  (Basic Japanese 3) 
 รูปประโยคและโครงสร้างไวยากรณ์ที่ซับซ้อนและสูงขึ้น พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน                         
และเขียนส านวนและประโยคในชีวิตประจ าวัน รวมถึงข้อความสั้นๆ เพ่ิมพูนอักษรคันจิ 
     A study of more complicated sentence structures and more Kanji characters,   
aiming at developing listening, speaking, reading and writing skills, including  
expressions, short sentences and basic information used in daily life. 

 
  **JPN 2012  ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น 4        3(2-2-5) 

(JPN 2002)  (Basic Japanese 4) 
 โครงสร้างไวยากรณ์และการใช้รูปประโยคที่ซับซ้อนขึ้น พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน                         
และเขียนประโยคที่ซับซ้อน รวมถึงข้อความและเรื่องสั้น 
    A study of  more complicated sentence structures, aiming at developing 
listening, speaking, reading and writing skills, including passages and short 
stories. 

 
ภาษาจีน 
**CHI 1001    ภาษาจีน 1         3(2-2-5) 
 (Chinese 1) 

ศึกษาระบบสัทอักษรภาษาจีนตามหลักอักษรศาสตร์ (Hanyu Pinyin) ค าศัพท์ โครงสร้างประโยค
พ้ืนฐาน ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน และฝึกสนทนาเบื้องต้น ฝึกเขียนล าดับขีด หมวดอักษรจีน และอักษรจีน    
ขั้นพ้ืนฐาน รวมถึงการแต่งประโยคภาษาจีนอย่างง่าย 

To study Hanyu Pinyin(official Chinese Romanization system) linguistically, 
basicvocabulary, andbasic sentencestructure and basic conversationused in daily life. 
To practice writing strokesin sequence, radicalsand basic Chinese characters and simple 
sentence. 
 

**CHI 1002     ภาษาจีน 2                                                                3(2-2-5) 
  (Chinese 2) 

ศึกษาค าศัพท์ค าท่ีมีความหมายเหมือนกัน ความหมายตรงกันข้าม และค าลักษณะนามฝึกพูด          
และเขียนภาษาจีนให้ถูกต้องตามหลักภาษา ฝึกอ่านออกเสียงให้ได้มาตรฐานเรียนรู้ค าศัพท์ที่ซับซ้อน                
ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

To study vocabulary,synonyms,antonyms and classifiers,to practiceconversation and 
writing Chinese using linguistic approach.To practice standard pronunciation learning 
complex vocabulary used in daily life. 
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**CHI 2001   ภาษาจีน 3                                                                  3(2-2-5) 
 (Chinese 3) 

ศึกษาค าศัพท์ส าหรับใช้ในชีวิตประจ าวัน ศึกษาค าพ้องรูป ค าพ้องเสียง บทกลอนและเพลงจีน      
อย่างง่ายๆ ศึกษาโครงสร้างของประโยคและหลักไวยากรณ์เบื้องต้นด้วยทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน          
ฝึกแต่งประโยคและเขียนบทสนทนาอย่างง่าย และสามารถเปิดพจนานุกรมหาค าศัพท์ที่เป็นตัวอักษร
ซับซ้อนมากข้ึนได้ 

To study vocabulary used in daily life and examine homographs, homophones, poems, 
and simple Chinese songs. To study sentence structure and basic grammar through 
listening, speaking, reading, and writing skills and make simple sentence dialogues as well 
as discover a meaning of complex stroke order vocabulary by means of dictionary 
consulting.      
 

CHI 2002   ภาษาจีน 4                                                               3(2-2-5) 
  (Chinese 4) 

ศึกษาค าพ้องรูป ค าพ้องเสียง ค าที่มีความหมายเหมือนกันและค าที่มีความหมายตรงกันข้ามในภาษาจีน 
รวมทั้งบทกลอนและเพลงจีนอย่างง่ายๆ ศึกษาโครงสร้างและรูปประโยคที่ซับซ้อนขึ้น ฝึกแต่งประโยคและ
บทสนทนา ฝึกการค้นหาค าศัพท์ในพจนานุกรม 

To study homographs, homophones, and antonyms in basic Chinese, Chinese poems, 
and simple songs.To study complex sentence structures and patterns.To practice making 
sentences and writing dialogues.References of words in dictionary. 
 

ภาษามลายู 
MAL 1001 ภาษามลายูพ้ืนฐาน 1                                                   3(2-2-5) 
 (Fundamental  Malay I) 

     ศึกษาระบบการออกเสียง ค าศัพท์ ส านวน และโครงสร้างประโยคพ้ืนฐานภาษามลายู   เพ่ือใช้สื่อสาร 
ในชีวิตประจ าวัน  โดยฝึกทักษะการฟัง การพูด อ่านและเขียนด้วยอักษรรูมี 
     A study of Malay pronunciation, vocabulary, expressions and basic sentence structures 
for daily communication with an emphasis on developing skills in listening, speaking, 
reading and writing with Rumi scripts. 

 
MAL 1002  ภาษามลายูพ้ืนฐาน 2                                                  3(2-2-5) 
                (Fundamental Malay II) 

     ศึกษาลักษณะโครงสร้างประโยคชนิดต่างๆ และค าท่ีเติมหน่วยค าพ้ืนฐาน ฝึกการสนทนา การอ่าน 
เพ่ือความเข้าใจ และการเขียนประโยคสั้นๆ  (ควรเรียน MAL 1001 มาก่อน) 

     A study of different sentence structures and basic morphemes with practice of 
conversation, reading comprehension and  short essays. 
(Recommended preliminary course : MAL 1001) 
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MAL 2001  ภาษามลายูพ้ืนฐาน 3                                               3(2-2-5) 
 (Fundamental Malay III) 

ศึกษาการเติมหน่วยค า และลักษณะโครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนขึ้นจากบทอ่านที่เกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน 
วัฒนธรรมและประเพณีมลายู ฝึกใช้พจนานุกรม ฝึกการฟัง พูด อ่าน เขียนอนุเฉทและจดหมาย                
(ควรเรียน MAL 1002  มาก่อน) 

A study of more difficult morphemes and sentence structures from selected passages on 
daily life, Malay culture and customs, the usage of a Malay dictionary with practice of 
listening, speaking, reading and writing paragraphs   and letters. (Recommended preliminary 
course : MAL 1002) 

 
MAL 2002  ภาษามลายูพ้ืนฐาน 4                                                 3(2-2-5) 
                 (Fundamental Malay IV) 

ศึกษาการเติมหน่วยค าท่ียืมมาจากภาษาอ่ืน และลักษณะโครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนขึ้น จากบทอ่าน 
ที่เก่ียวกับชีวิตประจ าวันและวัฒนธรรมมลายู พร้อมทั้งฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน และเขียนเรียงความ             
(ควรเรียน MAL 2001 มาก่อน) 

Astudy of morphemes borrowed from other languages, and more complex sentence 
structures  from selected passages on daily life and Malay culture with practice of listening, 
speaking, reading and  writing essays. (Recommended preliminary course: MAL 2001) 

 
 

ภาษากรีก 
  **GRK 1011  ภาษากรีกเพ่ือการสื่อสาร 1       3(2-2-5) 

(GRK 1001) (Greek for Communication 1) 
ศึกษาภาษากรีกเพ่ือการสื่อสารโดยฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน ด้วยค าศัพท์ ส านวน 

และประโยคง่าย ๆ 
     A study of the Greek language for communication through practice in listening, 
speaking, reading and writing skills. Emphasis is placed on simple vocabulary, expressions 
and use of sentence patterns. 
 

**GRK 1012 ภาษากรีกเพ่ือการสื่อสาร 2          3(2-2-5) 
(GRK 1002) (Greek for Communication 2) 

 ศึกษาภาษากรีกต่อจากภาษากรีกเพ่ือการสื่อสาร 1 โดยฝกึทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน          
เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  (ควรเรียนกระบวนวิชา **GRK 1011 มาก่อน) 
    A continuation of Greek for Communication 1 aiming to practice the listening, 
speaking, reading and writing skills for daily-life communication. (Recommended 
preliminary course: **GRK 1011) 
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**GRK 2011  ภาษากรีกเพ่ือการสื่อสาร 3       3(2-2-5) 
(GRK 2001) (Greek for Communication 3) 

ศึกษาภาษากรีกต่อจากภาษากรีกเพ่ือการสื่อสาร 2  โดยฝกึทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน               
เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันในระดับที่สูงขึ้น (ควรเรียนกระบวนวิชา **GRK 1012 มาก่อน) 

A continuation of Greek for Communication 2  aiming to further practice the listening, 
speaking, reading and writing skills for a more advanced level of communication in daily 
life. (Recommended preliminary course: **GRK 1012) 

 
**GRK 2012 ภาษากรีกเพ่ือการสื่อสาร 4       3(2-2-5) 
(GRK 2002)  (Greek for Communication 4) 

ศึกษาภาษากรีกต่อจากภาษากรีกเพ่ือการสื่อสาร 3 โดยฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน                 
เพ่ือการสื่อสารในระดับที่สูงขึ้นในสถานการณ์ต่างๆ (ควรเรียนกระบวนวิชา **GRK 2011 มาก่อน) 

A continuation of Greek for Communication 3  aiming to  further practice the listening, 
speaking, reading and writing skills for a more advanced level of communication in a 
variety of situations. (Recommended preliminary course: **GRK 2011) 
 

ภาษาเขมร 
KHM 1001  ภาษาเขมรพ้ืนฐาน 1                        3(2-2-5) 
 (Fundamental Khmer 1) 

ศึกษาลักษณะตัวอักษรมูล ตัวอักษรเชรียง ลักษณะค า พยางค์ ท านองเสียง วิธีเขียนพยัญชนะตัวเต็ม               
ตัวเชิง รูปสระลอย สระจม การประสมอักษร ศึกษาค าศัพท์และฝึกสนทนาเบื้องต้น 

A study of the characteristics of the Mula and Chariang alphabet, words,  syllables and 
intonation;  writing of their common letters, subscripts, and  vowel characters (both         
self- sufficient and non- self- sufficient); word compounds and vocabulary with practice   
of basic conversation. 

 
KHM 1002  ภาษาเขมรพ้ืนฐาน 2                             3(2-2-5) 
  (Fundamental Khmer 2) 

ศึกษาค าศัพท์เพ่ิมเติม ฝึกการสนทนา และการเขียนและการอ่าน โดยเน้นการออกเสียงให้ถูกต้อง                 
ศึกษาเครื่องหมายประกอบการเขียนต่างๆ 

A study of more vocabulary, with emphasis on conversation, writing, reading and 
pronunciation in connection with signal markers used in  writing. 
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KHM 2001  ภาษาเขมรพ้ืนฐาน 3           3(2-2-5)                                                                  
    (Fundamental Khmer 3) 

ศึกษาค าศัพท์เพ่ิมขึ้นโดยเน้นค าศัพท์ในชีวิตประจ าวันโครงสร้างประโยค  
และหลักไวยากรณ์ภาษาเขมร ฝึกเขียนข้อความง่ายๆ 

A study of more vocabulary, with an emphasis on words used in everyday life, 
sentence structures and grammar.  Practice in writing short passages. 

 
KHM 2002  ภาษาเขมรพ้ืนฐาน 4              3(2-2-5) 
  (Fundamental Khmer 4) 

ศึกษาค าศัพท์ ส านวนและสุภาษิตจากข้อเขียนและบทความในสิ่งตีพิมพ์  
เพ่ือความเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมเขมร 

A study of vocabulary, expressions and proverbs from texts and articles in order to 
understand the Khmer language and culture. 
 

ภาษาเมียนมา 
**MMR 1011  ภาษาเมียนมาพ้ืนฐาน 1               3(2-2-5) 
(MMR 1001)  (Fundamental Myanmar 1) 

ศึกษาลักษณะทั่วไปของภาษาเมียนมา ได้แก่ ตัวอักษร ลักษณะพยางค์  ลักษณะค าและการออกเสียง       
ศึกษาการใช้ภาษาเมียนมาเพ่ือการสนทนาในโอกาสต่างๆ 

A study of common characteristics of the Myanmar language : alphabet, syllables, words   
and pronunciation with emphasis on conversation in various situations. 

 
**MMR 1012  ภาษาเมียนมาพ้ืนฐาน 2                    3(2-2-5) 
(MMR 1002)  (Fundamental Myanmar 2) 

ศึกษาค าศัพท์ ส านวน และลักษณะโครงสร้างประโยคภาษาเมียนมาในระดับสูงขึ้น ฝึกทักษะการฟัง  
พูด และเขียน 
  A study of Myanmar vocabulary, expressions and structures at a higher   
level  with practice in listening, speaking and writing skills.  

 
**MMR 2011  ภาษาเมียนมาพ้ืนฐาน 3               3(2-2-5) 
(MMR 2001)  (Fundamental Myanmar 3) 

ศึกษาไวยากรณ์ภาษาเมียนมา  ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน โดยเน้นการแต่งประโยค
ง่ายๆ  และการแปลข้อความที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

A study of Myanmar grammar with more practice in listening, speaking, reading, and 
writing skills, including basic sentence formulation and translation of simple statements 
commonly found in everyday life.  
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**MMR 2012  ภาษาเมียนมาพ้ืนฐาน 4                        3(2-2-5) 
(MMR 2002 ) (Fundamental Myanmar 4) 

ศึกษาไวยากรณ์ภาษาเมียนมาในระดับสูงขึ้น  ฝึกทักษะการฟัง  การพูดการอ่าน  และการเขียน  
ศึกษาข้อเขียน บทความในสิ่งตีพิมพ์และวรรณกรรมร่วมสมัยของเมียนมา  เพ่ือความเข้าใจภาษาและ
วัฒนธรรมเมียนมา 

A study of grammar of the Myanmar language at a higher level with more practice in 
listening, speaking, reading and writing skills, texts, articles, and contemporary literature in 
Myanmar are also studied in order to understand the Myanmar language and culture.  

 
ภาษาลาว 
LAO 1001 ภาษาลาวพ้ืนฐาน 1                3(2-2-5) 
             (Fundamental Lao 1) 

ศึกษาระบบเสียงภาษาลาว  ฝึกการเขียนอักษร การอ่านค าที่มีและไม่มีรูปวรรณยุกต์                  
ศึกษาชนิดลักษณะ ความหมาย  และการใช้ค าเพ่ือการสื่อสารเบื้องต้น 

A study of Lao phonology with practice in writing letters and reading words with and 
without tone-markers, including word types, characteristics, meaning and usage for basic 
communication. 

 
LAO 1002  ภาษาลาวพ้ืนฐาน 2               3(2-2-5)                                                                 
  (Fundamental Lao 2) 

ศึกษาการใช้ค าชนิดต่าง ๆ ลักษณะประโยค ค าศัพท์ ส านวน  และประโยคที่ใช้ในสภาวการณ์ต่างๆ             
ฝึกการอ่านบทความและเรื่องสั้น ฝึกการเขียนประโยคพ้ืนฐาน  

A study of different types of word and sentence usage, vocabulary, expressions and 
sentences used in various situations with practice in reading article and short stories and 
writingbasic sentences. 

 
LAO 2001   ภาษาลาวพ้ืนฐาน 3       3(2-2-5)                                                                      
  (Fundamental Lao 3) 

ศึกษาและฝึกการเขียนย่อความ การเขียนจดหมาย บัตรเชิญ บันทึกข้อความ การแปลทั้งร้อยแก้ว      
และร้อยกรองระหว่างภาษาไทยและภาษาลาว การพูดและสนทนาในโอกาสต่างๆ  

A study and practice of  writing of précis, letters, invitation cards, and short 
notes,translation of prose and poem between Thai and Lao. Practice of oral expression 
and conversation. 
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LAO 2002   ภาษาลาวพ้ืนฐาน 4       3(2-2-5)                                                                        
 (Fundamental Lao 4) 

ศึกษาการอ่าน เขียน และพูดภาษาลาวในระดับท่ีสูงขึ้น ศึกษาค าผญา ค าโตงโตย สุภาษิตและค าพังเพย  
ฝึกการเขียนบทความ การสนทนาและการปราศรัย 

A study of  advanced reading, writing and speaking Lao; Phya, Tongtauy and  proverbs. 
Practice of  essay writing,  conversation and formal speech. 
 

ภาษาเวียดนาม 
VNM 1001  ภาษาเวียดนามพ้ืนฐาน 1     3(2-2-5)                                                                 
  (Fundamental Vietnamese 1) 

ศึกษาลักษณะทั่วไปของภาษาเวียดนาม วิธีการเขียน  ค าศัพท์ และฝึกสนทนาเบื้องต้น 
A study of the general characteristics of the Vietnamese language, writing   

System  and vocabulary, with an emphasis on basic conversationpractice. 
 
VNM 1002  ภาษาเวียดนามพ้ืนฐาน 2       3(2-2-5)                                                             
  (Fundamental Vietnamese 2) 

ศึกษาต่อจาก  VNM 1001  ฝกึการอ่านและการออกเสียงให้ถูกต้องศึกษาค าศัพท์เพ่ิมเติม เพ่ือการสนทนา 
A continuation study of VNM 1001 with more vocabulary for conversation, and   

a practice in reading and pronunciation. 
 

VNM 2001  ภาษาเวียดนามพ้ืนฐาน 3           3(2-2-5)                                                            
(Fundamental Vietnamese 3) 

ศึกษาต่อจาก VNM 1002 โดยศึกษาค าศัพท์ในชีวิตประจ าวัน  โครงสร้างประโยคและไวยากรณ์ 
ภาษาเวียดนาม 

A continuation study of VNM 1002,  focusing on vocabulary  used in daily life, 
sentence structure and grammar of  the Vietnamese language. 

 
VNM 2002  ภาษาเวียดนามพ้ืนฐาน 4        3(2-2-5)                                                             
  (Fundamental Vietnamese 4) 

ศึกษาต่อจาก VNM 2001 โดยศึกษาค าศัพท์และส านวนเพิ่มเติม ฝึกทักษะการฟังการพูด การอ่าน       
และการเขียน 

A continuation study of VNM 2001 with more vocabulary and expressions. Practice in 
listening, speaking,  reading and writing. 
 
 
 



 - 51 - 

 
  ภาษาเกาหลี 

KOR 1001  ภาษาเกาหลีพ้ืนฐาน 1             3(2-2-5)                                              
  (Fundamental Korean 1) 

การสนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจ าวัน ฝึกทักษะการฟัง เพ่ือความเข้าใจ ฝึกฟังบทสนทนา         
ข้อความ หรือนิทานสั้นๆ  

A practice of the Korean language, focussing on daily conversation, emphasizing 
comprehensive listening skills, i.e., conversation, statement or short story listening. 
 

KOR 1002   ภาษาเกาหลีพ้ืนฐาน 2                  3(2-2-5)     
(Fundamental Korean 2) 

ฝึกการอ่านภาษาเกาหลีที่เข้าใจง่ายและใช้ภาษาในชีวิตประจ าวัน  โดยคัดเลือกข้อความและหนังสือ
ประเภทสารคดีและบันเทิง น ามาฝึกทักษะการอ่าน เพื่อความเข้าใจเนื้อหาและโครงสร้างของประโยค 

A practice of the reading skill of the Korean language in daily contexts using selected 
excerpts, documentary and entertainment magazines, for content and syntactic 
comprehension. 

 
KOR 2001   ภาษาเกาหลีพ้ืนฐาน 3                    3(2-2-5)     
                (Fundamental Korean 3) 

การฝึกเขียนตัวอักษร ค า ประโยค รวมทั้งข้อความง่าย ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น การเขียนจดหมาย
ส่วนตัว  บันทึกประจ าวัน  บัตรเชิญ และบัตรอวยพร 

A practice on the writing of  Korean alphabet words, sentences and simple statements 
in every day contexts such as writing personal notes, daily, invitation cards and seasonal 
greeting cards. 

 
KOR 2002   ภาษาเกาหลีพ้ืนฐาน 4                 3(2-2-5) 
                (Fundamental Korean 4) 

      ศึกษาไวยากรณ์เกาหลี เกี่ยวกับประโยคพ้ืนฐานที่เก่ียวกับรูปแบบประโยคการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง 
     ของประโยคในแต่ละสถานการณ์ 

A study of the Korean grammar with a focus on fundamental syntactic    
patterns and variation in different contexts. 
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  ภาษาฮินดี 
  **HIN 1001  ภาษาฮินดีพื้นฐาน 1  3(3-0-6) 

  (Fundamental Hindi 1) 
ศึกษาลักษณะทั่วไปของภาษาฮินดี เช่น หน่วยเสียงสระ พยัญชนะ และวิธีการเขียนอักษรเทวนาครี            

ที่ใช้เขียนภาษาฮินดี  ฝึกออกเสียงค าศัพท์ ศึกษาค าศัพท์ ระบบไวยากรณ์เบื้องต้น ประโยคที่ใช้ใน             
การสนทนาเบื้องต้น และศึกษาลักษณะทั่วไปของวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อของเจ้าของภาษา 

A study of general characteristics of Hindi language, phoneme, vowel and consonant, 
writing system of the Devanagari alphabet, pronunciation practice of Hindi words written 
with the Devanagari alphabet, with emphasis on study of vocabularies, basic grammar and 
conversational sentences as well as general characteristics of culture, tradition and belief 
of native speaker. 

 
  **HIN 1002  ภาษาฮินดีพื้นฐาน 2  3(3-0-6) 

(Fundamental Hindi 2) 
ศึกษาค าศัพท์ที่ใช้สนทนาในชีวิตประจ าวัน ฝึกออกเสียงและอ่านค าภาษาฮินดีที่เขียนด้วยอักษรเท

วนาครี ศึกษาหลักเกณฑ์ทางไวยากรณ์พ้ืนฐานที่จ าเป็นในการใช้ค าและประโยคให้ถูกต้อง 
A study of vocabularies used in daily conversation, with emphasis on the reading and 

pronunciation practice of Hindi words written with the Devanagari alphabet as well as 
basic grammatical rules for word and sentence usage. 
 

  **HIN 2001  ภาษาฮินดีพื้นฐาน 3  3(3-0-6) 
(Fundamental Hindi 3) 

ศึกษาหลักเกณฑ์ทางไวยากรณ์ระดับที่สูงขึ้น ฝึกอ่านข้อเขียนที่คัดเลือกมาเพ่ือท าความเข้าใจเนื้อหา 
และโครงสร้างประโยคพร้อมทั้งฝึกทักษะการฟังและการสนทนา 

A study of advanced Hindi grammar by reading the selected texts for comprehension 
of content and sentence structure, with listening and speaking skill practice. 

 
  **HIN 2002  ภาษาฮินดีพื้นฐาน 4  3(3-0-6) 

        (Fundamental Hindi 4) 
ศึกษาค าศัพท์และส านวนเพิ่มเติม ฝึกทักษะการอ่าน การฟัง การพูด การเขียน 
A study of more vocabularies and expressions with listening, speaking, reading and 

writing skill practice. 
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  ภาษาอาหรับ 

ARA 1001    ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน 1     3(2-2-5) 
     (Fundamental Arabic 1) 

ศึกษาและเข้าใจระบบการออกเสียง ค าศัพท์ โครงสร้างประโยคพ้ืนฐานและส านวนภาษาอาหรับ              
เพ่ือใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยฝึกทักษะ การฟัง พูด อ่านและเขียน 

A study of pronunciation, vocabulary, basic sentence structure, and Arabic idiom,with 
an emphasis on developing skills in listening, speaking, reading, and writing  for daily 
purposes. 
 

ARA 1002    ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน 2           3(2-2-5) 
     (Fundamental Arabic 2) 

ศึกษาและเข้าใจการใช้ภาษาอาหรับต่อจาก ARA 1001 ในเรื่องการใช้ภาษาในโอกาสและสถานการณ์
ต่างๆ โดยฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน  (ควรเรียน ARA 1001 มาก่อน)  

A study of fundamental daily Arabic for various occasions and situations, with an 
emphasis on developing skills in speaking, listening, reading, and writing. (Recommended 
preliminary course : ARA 1001) 

 
ARA 2001    ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน 3                   3(2-2-5) 
     (Fundamental Arabic 3) 

ศึกษาบทอ่านภาษาอาหรับเพ่ือความเข้าใจและการใช้ภาษาที่เก่ียวกับชีวิตประจ าวัน วัฒนธรรม       
และประเพณีอาหรับ ฝึกการฟัง พูด อ่าน และเขียนประโยคท่ีมีโครงสร้างซับซ้อนขึ้น พร้อมทั้งแนะน า             
การใช้พจนานุกรม  (ควรเรียน ARA 1002 มาก่อน) 

A study of selected texts for comprehension and use of daily Arabic, Arabic culture 
and customs with a practice in listening, speaking, and writing of more complex structure,  
including the use of Arabic dictionary.  (Recommended preliminary course:  ARA 1002) 

 
ARA  2002   ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน 4                   3(2-2-5) 
       (Fundamental Arabic 4) 

ศึกษาต่อจาก ARA 2001 ฝึกความเข้าใจและการใช้ภาษาอาหรับทั้งในภาษาเขียนและภาษาพูด                  
โดยศึกษาหลักไวยากรณ์ในระดับที่สูงขึ้น ฝึกการฟังพูด อ่าน และเขียน โดยเน้นความเข้าใจโครงสร้าง
ไวยากรณ์  (ควรเรียน ARA 2001 มาก่อน) 

A study of fundamental daily Arabic with an emphasis on the developing skills in  listening, 
speaking, reading and writing, with an emphasis  on grammar usage and  structure.  
(Recommended preliminary course:  ARA 2001 ) 
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ภาษาโปรตุเกส 

  **POR 1011 ภาษาโปรตุเกสเพ่ือการสื่อสาร 1      3(2-2-5) 
(POR 1001) (Portuguese for Communication 1) 

ศึกษาภาษาโปรตุเกสเพ่ือการสื่อสารโดยฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน ด้วยค าศัพท์ ส านวน       
และประโยคง่ายๆ 
 A study of the Portuguese language for communication through practice in listening, 
speaking, reading and writing skills. Emphasis is placed on simple vocabulary, expressions 
and use of sentence patterns. 
 

  **POR 1012 ภาษาโปรตุเกสเพ่ือการสื่อสาร 2      3(2-2-5) 
(POR 1002) (Portuguese for Communication 2) 

ศึกษาภาษาโปรตุเกสต่อจากภาษาโปรตุเกสเพ่ือการสื่อสาร 1 โดยฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน         
เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  (ควรเรียนกระบวนวิชา **POR 1011  มาก่อน) 

A continuation of Portuguese for Communication 1 aiming to practice the listening, 
speaking, reading and writing skills for daily-life communication. (Recommended 
preliminary course: **POR 1011) 
 

  **POR 2011 ภาษาโปรตุเกสเพ่ือการสื่อสาร 3      3(2-2-5) 
(POR 2001) (Portuguese for Communication 3) 

ศึกษาภาษาโปรตุเกสต่อจากภาษาโปรตุเกสเพ่ือการสื่อสาร 2  โดยฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน       
เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันในระดับที่สูงขึ้น (ควรเรียนกระบวนวิชา **POR 1002 มาก่อน) 

A continuation of Portuguese for Communication 2  aiming to further practice the 
listening, speaking, reading and writing skills for a more advanced level of communication 
in daily life. (Recommended preliminary course: **POR 1012) 
 

  **POR 2012  ภาษาโปรตุเกสเพ่ือการสื่อสาร 4      3(2-2-5) 
(POR 2002) (Portuguese for Communication 4) 

     ศึกษาภาษาโปรตุเกสต่อจากภาษาโปรตุเกสเพ่ือการสื่อสาร 3 โดยฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน        
เพ่ือการสื่อสารในระดับที่สูงขึ้นในสถานการณ์ต่างๆ (ควรเรียนกระบวนวิชา **POR 2011 มาก่อน) 
     A continuation of Portuguese for Communication 3  aiming to  further practice the 
listening, speaking, reading and writing skills for a more advanced level of communication 
in a variety of situations. (Recommended preliminary course: **POR 2011) 
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**SKT 1001 
(SKT 2101) 

ภาษาสันสกฤต 1                                                                             3(3-0-6) 
(SANSKRIT 1) 

     ศึกษาการเขียนและการอ่านภาษาสันสกฤตที่เขียนด้วยอักษรเทวนาครี อักษรไทย และ 
อักษรโรมัน นามและวภิักติ การใช้ค านามในประโยค สรรพนาม การประกอบรูปกริยาและการใช้
กริยาศึกษารูปแบบประโยค  และการแปลความจากประโยคภาษาสันสกฤตฝึกทักษะการเขียนวลี
และประโยคภาษาสันสกฤตด้วยค าศัพท์พ้ืนฐานที่ก าหนดให้ 
    A study of writing and reading Sanskrit language written with the 
Devanagari, Roman and Thai alphabet, nouns and case-endings, the use of 
nouns in a sentence, pronouns, verb formation and usage, pattern and 
interpretation of Sanskrit sentences, Sanskrit phrase and sentence writing skill 
practice by using the assigned basic vocabularies. 
 

**SKT 1002 
(SKT 3101) 

ภาษาสันสกฤต 2                                                                      3(3-0-6) 
(SANSKRIT 2) 
    ศึกษารายละเอียดการประกอบรูปกริยาและการใช้กริยา  ค านามและวิภักติคุณศัพท์
อัพยยศัพท์ กฎสนธิ  การแปลข้อความและนิทานสันสกฤตต่าง ๆ  ที่เลือกสรร   ฝึกทักษะ 
การเขียนวลีและประโยคภาษาสันสกฤตด้วยค าศัพท์ที่ก าหนดให้ 
    A study of verb formation and usage in detail, nouns and case-endings, 
adjectives, indeclinable words, Sandhi rules, translationof the selected Sanskrit 
passages and various Sanskrit fables. Sanskrit phrase and sentence writing skill 
practice by using the assigned vocabularies. 
 

*SKT 2001 ภาษาสันสกฤต 3                                                                          3(3-0-6) 
(SANSKRIT 3) 
     ศึกษารายละเอียดการประกอบรูปกริยาและการใช้กริยา สังขยาศัพท์ การสร้างค า
สันสกฤต (วฤตฺติ) ด้วยวิธีสมาสวฤตฺติ การแปลข้อความและนิทานสันสกฤตต่าง ๆ      
ที่เลือกสรร ฝึกทักษะการเขียนประโยคภาษาสันสกฤตด้วยค าศัพท์ที่ก าหนดให้ 
A study of verb formation and usage in detail, Numerals, Sanskrit word 
formation by way of Samasavritti (compound), translationof the selected 
Sanskrit passages and various Sanskrit fables. Sanskrit sentence writing skill  
practice by using the assigned vocabularies. 
 
 
 
 



 - 56 - 

*SKT 2002 ภาษาสันสกฤต 4                                                                         3(3-0-6) 
(SANSKRIT 4) 
    ศึกษารายละเอียดการประกอบรูปกริยาและการใช้กริยา  การสร้างค าสันสกฤต 
ด้วยวิธีกฤทฺวฤตฺติและวิธีตทฺธิตวฤตฺติการแปลข้อความและวรรณคดีสันสกฤตที่เลือกสรร           
ฝึกทักษะการเขียนประโยคภาษาสันสกฤตด้วยค าศัพท์ที่ก าหนดให้ 
    A study of verb formation and usage in detail, Sanskrit word formation by way  
of Kritvritti (primary suffixes) and Taddhitavritti (secondary suffixes), translationof the 
selected Sanskrit passages and Sanskrit literature.Sanskrit sentence writing skill 
practice by using the assigned vocabularies. 
 

**PAL 1001 
(PAL 2101) 

ภาษาบาลี 1                                                                             3(3-0-6) 
(PALI 1) 
    ศึกษาการเขียนและการอ่านภาษาบาลีที่เขียนอักษรไทยและอักษรโรมัน อักขรวิธี  
วจีวิภาค ค านามและวิภัตติ การใช้ค านามในประโยค การสร้างรูปกริยาและการใช้กริยา
(อาขยาต) ศึกษาประเภทและรูปแบบของประโยค และการแปลความจากประโยค 
ภาษาบาลี  ฝึกทักษะการเขียนวลีและประโยคบาลีด้วยค าศัพท์พ้ืนฐานที่ก าหนดให้ 
A study of writing and reading Pali language written with the Thai and 
Roman alphabet, orthography, parts of speech, nouns and case-endings,  
the use of nouns in a sentence, verb formation and usage, pattern and 
interpretation of Pali sentences, Pali phrase and sentence writing skill 
practice by using the assigned basic vocabularies. 
 

**PAL 1002 
(PAL 3101) 

ภาษาบาลี 2                                                                             3(3-0-6) 
(PALI 2) 
    ศึกษาการสร้างค าบาลีด้วยวิธีสมาส กิตก์และตัทธิตกฎเกณฑ์ของสนธิ  การแปลความ 
จากข้อความบาลีที่เลือกสรร  ฝึกทักษะการเขียนวลีและประโยคภาษาบาลีด้วยค าศัพท์              
ที่ก าหนดให้  
    A study of word formation by way of Samasa (compound), Kitaka (primary 
suffixes) and Taddhita (secondary suffixes),Sandhi rules, translationof the 
selected Pali passages into Thai, Pali phrase and sentence writing skill 
practice by using the assigned vocabularies. 
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ภาษาไทย 
THA 1001  ลักษณะและการใช้ภาษาไทย  3(3-0-6) 
 (Structure of Thai and Its Usage) 

 ศึกษาลักษณะทั่วไปและลักษณะเฉพาะของภาษาไทย ทั้งระบบเสียง ระบบค าและระบบประโยค            
ตลอดจนการใชร้าชาศัพท์และส านวนไทย เพ่ือน าไปใช้เปน็ความรู้พื้นฐานในการฟัง พูด อ่านและเขียน 
  A study of both unique and general characteristics of phonology, morphology,  and 
syntax of  the Thai language, including royal terms and Thai idioms, with emphasis on skills 
for listening, speaking, reading, and writing. 

THA 1002  ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย  3(3-0-6) 
 (Introduction to Thai Literature) 

ศึกษาวรรณคดีแนวศิลป์  ศึกษาวิวัฒนาการของวรรณคดีไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงปัจจุบันการแบ่ง
ประเภทและลักษณะของวรรณคดีไทยและศัพท์ที่ใช้ทางวรรณคดี 

A study of literary development from the Sukhothai to the Bangkok   
period, including the types and characteristics of Thai literature and literary terms. 

 
THA 1003   การเตรียมเพ่ือการพูดและการเขียน                                     3(3-0-6) 
 (Preparation for Speech and Writing) 
      (ไม่เปิดส าหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์) 

ศึกษาหลักเกณฑ์การเตรียมเพ่ือพูดและเขียน การเตรียมหัวข้อเรื่อง การเตรียมโครงเรื่องและวิธีน าเสนอ 
เพ่ือให้สื่อสารความคิดได้ถูกต้องและตรงเป้าหมาย ศึกษาการใช้ค า การผูกประโยค การล าดับความคิด
ส าหรับการพูดและเขียน 

A study of the principles of preparation for speaking and writing in order to 
communicate the correct thought and main idea, with emphasis on the development of 
topics, outlines and techniques, as well as a study of using words, sentences and order. 

 
หมวดวิชาเฉพาะ  กลุ่มวิชาเฉพาะด้านจ าแนกเป็น  4  กลุ่มวิชา  
กลุ่มเนื้อหาวิชาหลักภาษาไทยและภาษาศาสตร์   
 
THA 2103    วิวัฒนาการหนังสือแบบเรียนภาษาไทย                                        3(3-0-6) 
                 (Evolution of Thai Textbooks)  

   ศึกษาวิวัฒนาการของหนังสือแบบเรียนภาษาไทย ตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน ตลอดจนวิเคราะห์    
  รูปแบบ ลักษณะภาษา ค า ประโยค ความหมาย และเนื้อหาของหนังสือแบบเรียนภาษาไทย 
    A study of the history of Thai textbooks from the Ayuthaya period to the present with    
   an analysis of format, linguistic characteristics,words, sentences, meaning and content. 
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*THA 2108    ภาษาศาสตร์ภาษาไทย    3(3-0-6) 
                   (Thai Linguistics) 

ศึกษาความรู้เกี่ยวกับภาษาศาสตร์ ระบบเสียงระบบค า ระบบวายกสัมพันธ์ และการศึกษา           
ความหมายของค า  

          A study of linguistics; phonology and morphology, syntax and meaning system relation  
         in Thai 

 
THA 3101   ภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย   3(3-0-6) 
                 (Influences of Pali and Sanskrit on Thai) 

  ศึกษาเปรียบเทยีบลักษณะต่าง ๆ ของภาษาไทยกับภาษาบาลีสันสกฤต ความแตกต่างระหว่างภาษาบาลี 
 และสันสกฤต  ลักษณะการสร้างและการรับค าบาลีสันสกฤตมาใช้ในภาษาไทย  
  A  comparative  study  of  general characteristics of the Thai and Pali-Sanskrit languages, the    
 differences between Pali and Sanskrit,  the ways  and means  of making up and    
 admittance of Pali and Sanskrit as loanword into Thai. 

 
THA 3102    การวิเคราะห์โครงสร้างภาษาไทย     3(3-0-6) 
                 (Analysis of Thai Structure) 

   ศึกษาหลักเบื้องต้นของภาษาศาสตร์ ลักษณะธรรมชาติของภาษาในด้านองค์ประกอบและโครงสร้าง  
  ศึกษาวิเคราะห์ภาษาไทยเพ่ือให้รู้ถึงองค์ประกอบเหล่านั้นตามทฤษฎี  ต่าง ๆ ที่ศึกษากันในวงการ  
  ภาษาศาสตร์ เพื่อประโยชน์ในการใช้ภาษาให้มีประสิทธิภาพ 
   A study of the basic principles of linguistics and the natural characteristics of language,   
  as  well as an analysis of the Thai language for effective use of the language. 

 
THA 3103   ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย   3(3-0-6) 
                 (Influences of Foreign Languages on Thai) 

   ศึกษาลักษณะทั่วไปของภาษาต่างประเทศบางภาษาที่มีอิทธิพลต่อภาษาไทย  โดยเฉพาะ ภาษาเขมร จีน  
  และอังกฤษ วิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงในภาษาไทยทั้งรูปค า เสียง และความหมาย จากอิทธิพลของ 
  ภาษาดังกล่าว  
   A study of the characteristics of certain foreign languages  and their influence on  
the Thai  language especially Khmer, Chinese and English, with analyses of morphological,    
  phonological and meaning changes in Thai as a result of these contacts. 

 
*THA 3108  ภาษาถ่ินของไทย     3(3-0-6) 
                  (Thai  Dialects)    

ศึกษาระบบเสียงของภาษาถ่ินต่าง ๆ ในประเทศไทย   การกลายเสียงและการกลายความหมาย 
โครงสร้างของภาษาถิ่นต่าง ๆ และภาษาถิ่นในวรรณกรรม  

A study of the sound systems of local Thai Dialects, the shift of sounds and meanings,  
the structure of local dialects, and local dialects in literature. 
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*THA 3109   ระบบเสียงในภาษาไทย     3(3-0-6) 
                   (Thai  Phonology) 

           ศึกษาระบบเสียงสระ  พยัญชนะ  วรรณยุกต์และเสียงอ่ืนๆ ในภาษาไทยตามทฤษฏีต่างๆ  
       ที่ศึกษากันในวงการภาษาศาสตร์ ตลอดจนเปรียบเทียบระบบเสียงภาษาไทยในถิน่ต่างๆ  
       เพ่ือให้เข้าใจความเปลี่ยนแปลง สามารถอธิบายและน าไปใช้ประโยชน์ 
           A study of the system of vowels, consonants, tone markers and other sounds in the     
      Thai  language, and a comparison of the sound systems of Thai dialects in order to  
      understand and explain the differences and utilize them. 

    
*THA 3110   อักขรวิธีและการใช้ค าในภาษาไทย  3(3-0-6) 
                  (Thai Writing System and Word Usage) 

        ศึกษาลักษณะอักษร ระบบการเขียน และการใช้ค าภาษาไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงสมัยปัจจุบัน               
                  A study of the Thai alphabet, writing system and word usage from the Sukhothai  

       period  to the present. 
 
*THA 3111   ค าและความหมายในภาษาไทย     3(3-0-6) 
                  (Words and Meanings in Thai) 

         ศึกษาเรื่องระบบค า การสร้างค า ความหมาย ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงหน้าที่และความหมายของค า 
        ในภาษาไทย 

                     A study of morphology, word-coining, and semantics,including the development of  
                  the functions and meanings of Thai words 
 
THA 4101    วิวัฒนาการของภาษาไทย     3(3-0-6) 
                 (Evolution of the Thai Language) 

ศึกษาประวัติความเป็นมาของภาษาไทยตั้งแต่สมัยโบราณจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ทั้งในด้านพัฒนาการ 
ของระบบเสียง โครงสร้างค า ประโยคและความหมาย ตามทฤษฎีที่ศึกษากันในวงการภาษาศาสตร์ 
ภาคประวัติ เพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่าของภาษาไทย    

A study of the history and development of the Thai language from ancient times to 
the  present in terms of the development of the sound system, word and sentence 
structure and meaning, as based on theories known in the field of historical linguistics for 
appreciation of the Thai language. 

 
**THA 4102   ภาษาไทยเพ่ือศิลปะการสื่อสาร   3(3-0-6) 
                   (The Thai Language for Communication Arts) 

    ศึกษาภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์สังคม  และมานุษยภาษาศาสตร์  เพ่ือประโยชน์แก่การสื่อสาร 
  ในปัจจุบัน 
    A study of the Thai language through socio-linguistic and anthropological linguistic  
   approaches for use in today’s communication. 
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*THA 4108     ภาษาตามบริบท สถานการณ์ และเจตนา         3(3-0-6) 
                    (Language in Context, Situation and Intention)                                                                             
                     ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบภาษา เจตนา และบริบทในการสื่อสารของมนุษย์ วิเคราะห์สาเหตุ   
                    ปัจจัย เงื่อนไขท่ีมีผลต่อความเข้าใจความหมายและการตีความจุดประสงค์ของการสื่อสารตามหลัก 
                    แนวคิดทางวัจนปฏิบัติศาสตร์                                                                                                                          
                     To explore the relation between language form, intention and context in the  
                    communication of human being as well as analyze the origin, factors and condition  
                    which have impacts on the understanding of meaning and purpose of messages in the  
                    pragmatic perspective  
. 

กลุ่มเนื้อหาวิชาการใช้ภาษา 
 
THA 2101    ความรู้ทั่วไปในการเขียน    3(3-0-6) 
                 (Introduction to Writing) 

  ศึกษาการใช้ถ้อยค า ประโยค และอนุเฉท หลักเกณฑ์และรูปแบบในการเขียนข้อความประเภทต่าง ๆ 
  A study of the principles of formal writing and application of these principles to writing,    
 with emphasis on skills in the use of words, sentences, paragraphs, and forms of writing. 

   
THA 2102   การพัฒนาทักษะการเขียน    3(3-0-6) 
                (Writing Skill Development) 

ศึกษากลวิธีการเขียนเพ่ือให้บรรลุความมุ่งหมายในการเขียนประเภทต่างๆและเพ่ือให้ข้อเขียนน่าสนใจ
ยิ่งขึ้น 

A study of techniques of purposeful and impressive writing. 
    
THA 2104    ปัญหาการใช้ภาษาไทย      3(3-0-6) 
                 (Problems in Thai Usage) 

   วิเคราะห์ลักษณะและสาเหตุการใช้ภาษาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการสื่อความหมาย พร้อมทั้งศึกษาวิธีแก้ไข 
   An analysis of the types and causes of mistakes in usage of language in communication     
  as well as their solutions. 

 
THA 2105    ความรู้ทั่วไปในการอ่าน     3(3-0-6) 
                 (Introduction to Reading) 

   ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการอ่านในใจ การอ่านออกเสียงเพ่ือความมุ่งหมายต่าง ๆ วิธีอ่านให้รวดเร็ว  
  วิธีจ าแนกเนื้อหา การอ่านเพ่ือความเข้าใจในระดับต่าง ๆ ฝึกฝนใช้หลักเกณฑ์ที่ได้ศึกษาโดยการอ่าน     
  วรรณกรรมลักษณะต่าง ๆ 
   A study of the principles and methods of silent reading, vocal reading, speed reading,     
  comprehension, and classification, with practice reading selected literary works. 
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THA 2106   ร้อยกรอง     3(3-0-6) 
                (Thai Poetry) 

  ศึกษาความเป็นมา คุณค่า และประเภทต่าง ๆ ของร้อยกรอง เน้นลักษณะบังคับลีลา และความงาม    
 ตลอดจนการฝึกฝนแต่งร้อยกรอง 
  A study of Thai poetry : history, value, types and characteristics with emphasis on  
 verification, styles and aesthetic value, including practice in writing poems. 

 
*THA 2107   ความรู้ทั่วไปในการพูดและการฟัง                                                                     3(3-0-6) 
                 (Introduction to Speaking and Listening)               
           ศึกษาหลักการพูดประเภทต่าง ๆ และศึกษาหลักการฟัง ฝึกฝนการพูดและการฟัง 
  Study various types of speaking principle and listening principle. 
                  Practice speaking and listening. 
 
THA 3104    การเขียนเฉพาะกิจ      3(3-0-6) 
                 (Writing for Specific Purposes )           

     ศึกษารูปแบบภาษาและฝึกทักษะการเขียนเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะกิจ ตลอดจนการรณรงค์ การโฆษณา  
 และการประชาสัมพันธ์  
     The study and practice of the forms of writing for specific purposes as well as for   
 campaigns, advertisement and public relations. 

 
THA 3105   ศิลปะและกลวิธีการเขียน     3(3-0-6) 
                 (Art and Techniques of Writing) 

  ศึกษาศิลปะการใช้ภาษา การใช้ค า ส านวนโวหาร การเรียบเรียงประโยค ย่อหน้า  ฝึกฝนการเขียน 
 ค าจ ากัดความ การเขียนชี้แจง การเขียนแย้ง และการเขียนโน้มน้าวใจ 
  A study of the art of language through words, idioms, sentences and paragraphs, with   
 emphasis on the practice of writing definitions, descriptions, controversies and persuasive    
 texts. 

          
THA 3106    การอ่านเพ่ือการวิเคราะห์      3(3-0-6) 
                 (Analytical Reading)  

   ฝึกฝนทักษะในการอ่านให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยอ่านวรรณกรรมทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง  
  เพ่ือให้สามารถแยกประเภท รูปแบบ กลวิธี ท่วงท านองแต่ง ตลอดจนสามารถวิเคราะห์วรรณกรรมได้ 
   A practice in reading prose and poetry with emphasis on the understanding  
  of classification, techniques and styles for literary analysis. 
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THA 3107   การเขียนวรรณกรรมส าหรับเด็ก    3(3-0-6) 
                (Writing of Children Literature)  

ศึกษาความเป็นมาของหนังสือเด็ก ถ้อยค าภาษาท่ีเหมาะกับวัยและศักยภาพของเด็กความรู้พ้ืนฐาน
เกี่ยวกับจิตวิทยาการเรียนรู้และพัฒนาการด้านการใช้ภาษาของเด็กหลักเกณฑ์การเขียนวรรณกรรมส าหรับ
เด็ก ฝึกฝนการเขียนวรรณกรรมส าหรับเด็กประเภทต่าง ๆ 

A study of the history of children literature, appropriate words, fundamental 
psychology, child language acquisition and principles of children literature with emphasis 
on practice of writing prose and poetry for children.  

    
* THA 3112  การอ่านสารคดี     3(3-0-6) 
                 (Non-Fiction Reading))  

ศึกษาสารคดีในด้านลักษณะเฉพาะ รูปแบบ กลวิธี การแต่ง และวิวัฒนาการ 
A study of Thai non-fiction : characteristic, style, technique, and development. 

   
* THA 3113  การอ่านวินิจสารในสื่อออนไลน์  3(3-0-6) 
                 (Message Diagnostic Reading in Online Media)   

     ศึกษาหลักการอ่านโดยเน้นทักษะการอ่านสารชนิดต่าง ๆ ในสื่อออนไลน์ เพ่ือวิเคราะห์ข้อความ  
จับใจความ และตีความเจตนารมณ์ของผู้สื่อสารตามกระบวนการวินิจสารเพื่อประเมินค่าสารในสื่อออนไลน์                
     Study reading principles which emphasize on reading skills of various messages    
in online media in order to analyze, comprehend and interpret sender’s intention 
according to message diagnostic procedures in online media.  

                  
* THA 3114    การพูดเฉพาะกิจ     3(3-0-6) 
                   (Speaking for Specific Purposes)                                                                                                                                                                  

            ศึกษารูปแบบ องค์ประกอบและประเภทของการพูดเฉพาะกิจ รวมถึงกลวิธีการพูดเฉพาะกิจ     
                   ที่มีเนื้อสาระ และบริบทที่ต่างกัน                                                                                                                                                                                                        
                       To study the forms, components, and genres of speaking for specific purposes         
                   including of speaking for specific purposes in way of different content and context 
  
* THA 3115    การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในวรรณกรรมแปล     3(3-0-6)                     
                    (Cross culture communication in translated  Literature)   

    ศึกษาวิเคราะห์ภาษาไทยที่ใช้ในวรรณกรรมแปลและเรียนรู้วัฒนธรรมข้ามชาติที่ปรากฏใน 
วรรณกรรมคัดสรร                                                                                                                             
    Study and analyze Thai language used in translated literatures and learn cross 
cultures appearing in selected works.  
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THA 4103    การเขียนสารคดี      3(3-0-6) 
                (Non-Fiction Writing) 

  ศึกษาหลักเกณฑ์การเขียนสารคดี และฝึกฝนการเขียนสารคดีประเภทบทความ เรื่องเล่าส่วนบุคคล     
 ชีวประวัติ อัตชีวประวัติ ความเรียงที่เป็นเรื่องเข้มข้นและความเรียงที่เป็นเรื่องเบาสมอง 
  A study and practice of writing non-fiction, with emphasis on articles, personal 
narration, biographies, autobiographies, serious and light essays.   

    
THA 4104   การเขียนแบบสร้างสรรค์     3(3-0-6) 
                (Creative Writing)  

  ศึกษาหลักเกณฑ์การเขียนแบบสร้างสรรค์ โดยเน้นฝึกฝนการเขียนสั้น 
  A study of the techniques of creative writing, with emphasis on short story techniques. 

   
THA 4105    การเขียนวรรณกรรมส าหรับวัยรุ่น     3(3-0-6)    
                 (Writing of Literature for Adolescents) 

  ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับจิตวิทยาการเรียนรู้ และพัฒนาการด้านการใช้ภาษาของวัยรุ่น ถ้อยค า                
 ภาษาท่ีเหมาะกับวัยรุ่น หลักเกณฑ์การเขียนวรรณกรรมส าหรับวัยรุ่น เน้น ฝึกฝนการเขียนวรรณกรรม   

                 ดังกล่าว 
  A study of adolescent psychology and language acquisition as well as appropriate and    
 principles of adolescent language  with practice in writing such works. 

 
*THA 4106   ภาษากับความคิด     3(3-0-6) 
                 (Language  and Thought) 
                     ศึกษาลักษณะของความคิดและความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการคิดและภาษา  
                 ศึกษาวิธีการส่งสารและรับสาร 

           A study of pattem of thought, the relationships between the process of thought                 
       and  language, and the methods of communication. 

 
กลุ่มเนื้อหาวิชาวรรณคดีไทย 
 
FOL 3202   วรรณกรรมท้องถิ่น                                                                     3(3-0-6) 
  (Regional Literature) 

    ศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่นต่าง ๆ ทั้ง 4 ภาค ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมท้องถิ่นกับวรรณคดีไทย           
การวิเคราะห์วรรณกรรม เลือกศึกษาวรรณกรรมบางเรื่องอย่างละเอียด  
    A study of local folk tales, relationship between local folk tales and Thai literature,     
the analysis of literature from selected works studied in detail. 
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THA 2201   วรรณคดีสุโขทัย            3(3-0-6) 
                 (Thai Literature of the Sukhothai Period) 

    ศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในอาณาจักรสุโขทัยและอาณาจักรใกล้เคียงลักษณะของวรรณคดี
สุโขทัยและวรรณคดีนอกอาณาจักรสุโขทัยในสมัยเดียวกัน ผู้แต่ง คุณค่า อิทธิพลของวรรณคดีในสมัยนี้ 
ที่มีต่อวรรณคดีในสมัยหลัง และที่มีต่อสังคมไทย 
    A study of  the historical background and the literature of Sukhothai and its neighbors; 
characteristics, authors, value and their influences on later works and societies. 
 

THA 2202   วรรณคดีอยุธยา    3(3-0-6) 
                (Thai Literature of the Ayudhaya Period) 

    ศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ลักษณะทั่วไป ผู้แต่ง คุณค่า แนวนิยมในการแต่ง อิทธิพลของสังคม 
ที่มีต่อวรรณคดีในสมัยอยุธยา (พ.ศ. 1893 –  2310) และอิทธิพลของวรรณคดีในสมัยนี้ที่มีต่อวรรณคดี 
ในสมัยหลัง 
    A study of the historical background and the literature of Ayutthaya period; 
characteristics, authors, value, writing convention, and its influence on later works. 

 
THA 2203   วรรณกรรมศาสนา     3(3-0-6) 
                 (Religious Literature) 

ศึกษาวรรณกรรมต่าง ๆ ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง ที่ได้รับอิทธิพลจากคัมภีร์ หลักธรรม ค าสอน  
ความเชื่อ เรื่องราวและประเพณีทางศาสนา ตั้งแต่ครั้งสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน โดยเน้นคุณค่าด้านเนื้อหา  
ภาษาและจริยธรรม  

A study of literary works  both prose and poetry reflecting the influences of  religious 
scripture, principle, doctrine, belief, event and tradition from the Sukhothai period to the 
present with emphasis on content values, languages and ethics. 

         
THA 2204   วรรณคดีวิจักษณ์    3(3-0-6)   
                 (Literary Appreciation) 

บทบาทหน้าที่ของวรรณคดี  กระบวนการสร้าง-เสพวรรณคดี ประเภทของวรรณคดี การวิจักษณ์วรรณคดี
ตามหลักของวรรณศิลป์  การพิเคราะห์รสวรรณคดี  ลีลาภาษา  น้ าเสียง  คุณค่าความงามของวรรณคดี 
ด้านเสียงและความหมาย และองค์ประกอบของวรรณคดี 

The role and function of literature in society and literary circle ;  process of creation 
and reception of literature ;  literary genres ; literary arts, literary tastes , styles of 
language, tone, aesthetic value of voice and meaning ; interpretation of meaning and 
structural analysis. 
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* THA 2205  พัฒนาการวรรณคดีไทย    3(3-0-6) 
                 (Development of Thai Literature) 

ศึกษาประวัติวรรณคดีไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรีและรัตนโกสินทร์ เน้นพัฒนาการ 
                 ด้านรูปแบบ เนือ้หาและแนวคิด                                                         

           Study History of Thai literature since Sukhothai, Ayutthaya, Thonburi until   
       Rattanakosin  Period emphasizing backgrounds and changes in terms of format, content  
       and concept.  

 
THA 3201   วรรณคดีสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น    3(3-0-6)   
                (Thai Literature of the Bangkok Period 1) 

    ศึกษาวิวัฒนาการของวรรณคดีไทยตั้งแต่สมัยธนบุรีจนถึงรัชกาลที่ 4  ศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
และสังคมที่มีอิทธิพลต่อวรรณคดีสมัยนี้ 
    A study of the evolution of Thai literature from the period of King Thonburi to King 
Rama IV, including historical and social influence on Thai literature during this time. 

 
THA 3202   วรรณคดีสมัยรัตนโกสินทร์ระยะที่ 2              3(3-0-6)       
                 (Thai Literature of the Bangkok Period 2 

    ศึกษาลักษณะทั่วไป ความเป็นมา แนวการเขียน และรูปแบบของวรรณคดีในยุครัชกาลที่ 5 – รัชกาลที่ 7 
ตลอดจนเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ และสังคมที่มีอิทธิพลต่อวรรณคดี  
    A study of the characteristics, history and style of Thai literature from the period of King 
Rama V to King Rama VII, including historical and social influences on Thai literature during 
this time. 

 
THA 3203   วรรณกรรมนิราศ     3(3-0-6) 
                 (Niras) 

    ศึกษาความเป็นมา รูปแบบของวรรณกรรมประเภทนิราศ ท่วงท านอง และกลวิธีแต่ง สุนทรียภาพ  
และวิวัฒนาการ ศึกษาอิทธิพลของนิราศสมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นที่มีต่อสมัยหลัง 
     A study of Niras with emphasis on history, types, style, technique, aesthetic value, evolution 
and the influences of Niras of the Ayutthaya and early Bangkok period on later poets. 

         
THA 3205   วรรณกรรมการแสดง     3(3-0-6) 
                 (Performance Literature) 

    ศึกษาวรรณกรรมการแสดงประเภทต่าง ๆ ของไทยในด้านความมุ่งหมาย รูปแบบ ลักษณะเฉพาะ และ
วิวัฒนาการ 
    A study of various types of Thai performance with an emphasis on purpose, style, 
characteristic and development. 
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THA 3206   วรรณกรรมค าสอน    3(3-0-6) 
                 (Didactic Literature) 

     ศึกษาค าสอนที่ปรากฏในวรรณกรรมสมัยต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบ แนวคิด วิธีการ ค่านิยม และความเชื่อ 
ในสังคมไทย 
     A study of didactic literature of different periods with emphasis on style, idea, 
technique, value and belief in Thai society. 

     
THA 3211   วรรณคดีวิจารณ์      3(3-0-6) 
                (Literary Criticism) 

ศึกษาความรู้พื้นฐานเพ่ือการวิจารณ์และเกณฑ์การวิจารณ์ ตลอดจนฝึกฝนการวิจารณ์  
A study of the fundamental theory of literary criticism, with emphasis on the practice 

of criticism of selected prose and poetry. 
   
THA 3212   วรรณกรรมเอกของไทย     3(3-0-6)                  
               (Thai Masterpieces) 

ศึกษาวรรณกรรมไทยซึ่งมีคุณค่าเด่นอย่างละเอียด 
Profound studies of selected Thai Masterpieces.   

      
*THA 3214  วรรณกรรมเฉพาะบุคคล       3(3-0-6) 

      (Literary Works of Different Authors)                                                                                    
                  ศึกษาลักษณะเด่น อิทธิพลของวรรณกรรมรายบุคคลและกรณีศึกษา 
                  Approaches, features in different authors, and study 
 
THA 4201   วรรณกรรมปัจจุบัน     3(3-0-6) 
                (Contemporary Literature) 

พัฒนาการของวรรณกรรมปัจจุบัน บริบททางสังคมวัฒนธรรม กระแสนิยมทางความคิด และ 
ปัจจัยต่าง ๆ  ที่มีผลกระทบต่อการสร้างสรรค์และเสพรับวรรณกรรม  ตลอดจนวงวรรณกรรมโดยภาพรวม                    
ศึกษาวิเคราะห์คุณค่าของวรรณกรรมส าคัญบางเรื่อง 

Development of contemporary Thai literature ; the social and cultural contexts ; the 
movement of literary thoughts and factors which make impacts on the literary creation 
and reception including the literary circle ; value analysis of some significant and 
outstanding literary works. 

            
THA 4202   วรรณคดีเปรียบเทียบ    3(3-0-6) 
                 (Comparative Literature) 

ศึกษาหลักวรรณคดีเปรียบเทียบในแง่ของบ่อเกิด อิทธิพล สัมพันธภาพ และศาสตร์   ต่าง ๆ ที่ปรากฏ 
ในวรรณคดี 

A study of the principles of comparative literature, with an emphasis on origins, 
influences, and relationships between literature and various studies. 
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THA 4204   วรรณกรรมหลีกหนี      3(3-0-6) 
                (Escape Literature)  

ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบ  เนื้อหา แนวคิด  และอิทธิพลต่อสังคมของวรรณกรรมหลีกหนีจาก 
ความเป็นจริง ประเภทนิทาน เรื่องลึกลับ เรื่องโลดโผนผจญภัย นิยายสืบสวน และนิยายวทิยาศาสตร์ 

A study of the escape literature, emphasizing folktales, mysteries, adventures, 
detective stories, and science fiction, with emphasis on the form, content, viewpoint, and 
influence on culture and society. 

 
THA 4205   นวนิยายและเรื่องสั้น     3(3-0-6) 
                (Novels and Short Stories) 

ศึกษาและวิเคราะห์นวนิยายและเรื่องสั้นไทยประเภทต่าง ๆ ในด้านโครงสร้าง เนื้อหา  
แนวคิด กลวิธีการแต่ง และวรรณศิลป์ จากนวนิยายและเรื่องสั้นบางเรื่องอย่างละเอียด                       
ตลอดจนบริบททางสังคมที่มีผลกระทบต่อพัฒนาการของนวนิยายและเรื่องสั้นไทย 

A study and analysis of different types of Thai novels and short stories with an 
emphasis on structure, content, theme, technique and literary arts from selected novels 
and short stories with the social contexts that have influenced the development of Thai 
novels and short stories. 

                         
THA 4212   วรรณคดีส าหรับวัยรุ่น    3(3-0-6) 
                 (Literature for Adolescents) 

ศึกษาและวิเคราะห์วรรณคดีส าหรับวัยรุ่นในด้านวิวัฒนาการเชิงวรรณศิลป์ รูปแบบ แก่นเรื่อง โครงเรื่อง           
ตัวละคร กลวิธีแต่ง จริยธรรม และอิทธิพลที่ได้รับจากและที่มีต่อสังคม 

A study and analysis of literature for adolescents in terms of artistic development, 
form, theme, plot, character, technique, moral and influence on and from the society. 

                    
กลุ่มเนื้อหาวิชาภาษาและวรรณกรรมที่สัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรม 
   
FOL 4204   วรรณกรรมภาคเหนือ    3(3-0-6) 
                 (Northern Thai Literature) 

ศึกษาวรรณกรรมภาคเหนือ อิทธิพลต่าง ๆ ที่มีต่อวรรณกรรมภาคเหนือ ประเภทของวรรณกรรม         
และฉันทลักษณ์ในวรรณกรรมภาคเหนือ ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมภาคเหนือกับวรรณคดีไทย 

A study of northern Thai literature, some influences on this literature, its types and 
prosody, including the relationship between northern Thai literature and classic Thai 
literature. 
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FOL 4205   วรรณกรรมภาคอีสาน    3(3-0-6) 
                 (North-Eastern Thai Literature) 

ศึกษาวรรณกรรมภาคอีสาน อิทธิพลต่าง ๆ ที่มีต่อวรรณกรรมภาคอีสาน ประเภทของวรรณกรรมและ   
ฉันทลักษณ์ในวรรณกรรมภาคอีสาน ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมภาคอีสานและวรรณกรรมภาคเหนือ    
กับวรรณคดีไทย 

A study of northeastern Thai literature, some influences on this literature, its types and 
prosody, including the relationship between northeastern Thai literature and classic Thai 
literature. 

 
FOL 4206   วรรณกรรมภาคใต้     3(3-0-6) 
                 (Southern Thai Literature)  

ศึกษาภูมิหลังวรรณกรรมภาคใต้ อิทธิพลต่าง ๆ ที่มีต่อวรรณกรรมภาคใต้ ประเภทของวรรณกรรม 
และฉันทลักษณ์ ศึกษาเชิงวิเคราะห์ รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมภาคใต้กับวรรณคดีไทย 
  A study of  the background of southern Thai literature, some influences on this 
literature, its types and prosody, including the relationship between southern Thai 
literature and classic Thai literature. 

            
FOL 4207   วรรณกรรมพ้ืนบ้านภาคกลาง    3(3-0-6) 
                 (Central Thai Folk Literature)  

ศึกษาวรรณกรรมประเภทกลอนสวด (กาพย์) กลอนนิทานของภาคกลาง ซึ่งมีที่มาจากนิทานพ้ืนบ้าน 
วิเคราะห์โครงเรื่อง สารัตถะ ฉันทลักษณ์ และแนวการเขียนวรรณกรรมพ้ืนบ้านเหล่านั้น                     
เลือกศึกษาโดยละเอียดบางเรื่อง 

A study of the devout poems (Kap), central Thai tales in verse originating from  
folk tales, with analysis of the plot, theme, prosody, and style of these folk literature.  
A comprehensive study of some selected works is included. 

    
FOL 4208   วิเคราะห์วรรณกรรมท้องถิ่นเชิงเปรียบเทียบ                                      3(3-0-6) 
                 (Comparative Analysis of Regional Literature) 

วิเคราะห์เปรียบเทียบวรรณกรรมท้องถิ่นภาคต่าง ๆ ทั้งมุขปาฐะและลายลักษณ์ เปรียบเทียบโครงเรื่อง  
แก่นเรื่อง สารประ โลกทัศน์ต่อสังคม ;  ศึกษาก าเนิด และการแพร่กระจายของนิทานพ้ืนบ้าน                       
การใช้ทฤษฎีรูปแบบนิยม ทฤษฎีโครงสร้างนิยม และทฤษฎีบทบาทหน้าที่ทางสังคม 

A comparative study of the oral and written folk literature of the different regions, 
comparison of its plots, themes, benefits, and worldviews;  to study origin and diffusion   
of folk literature by names of using folklore theories. By means of using formalism 
structuralism and structural-functionalism. 
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THA 4203   ชาดกกับวรรณกรรมไทย      3(3-0-6) 

(The Jataka and Thai Literary Works)    
ศึกษาชาดกตั้งแต่ประวัติความเป็นมา ความมุ่งหมาย ประเภทและเนื้อหาของชาดก รวมทั้งอิทธิพล 

ที่มีต่อวรรณกรรมและสังคมไทย 
A study of the Jataka literature : origin, content, purpose, language patterns, and its 

influence on Thai literature and society. 
 
*THA 4107   ภาษาในบริบทสังคมและวัฒนธรรมไทย          3(3-0-6) 
                  (Thai Language in Thai Sociocultural Contexts) 
                   แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาไทยกับบริบททางสังคม   
                  วัฒนธรรมไทยในแง่มุมต่างๆ ปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อการใช้ภาษาไทย  

         Fundamental concepts of language and culture, relationship between the Thai  
       language  and Thai socio-cultural contexts in various aspects, social factors affecting Thai   
       language usage. 

 
THA 4210   วรรณคดกีับสังคมไทย       3(3-0-6) 
                 (Literature and Thai Society) 

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับชีวิตและสังคม เพ่ือให้เห็นอิทธิพลต่อกันในด้านต่าง ๆ เช่น  
ความเชื่อ แนวคิด ค่านิยมในสังคม ฯลฯ เลือกศึกษาวรรณกรรมบางเรื่องโดยละเอียด 

A study of the relationship of literature life and society in order to reveal such  
influences on each other as belief, idea, and social values, with a close study of selected 
literary works. 

    
THA 4211   อิทธิพลของวรรณกรรมต่างประเทศที่มีต่อวรรณกรรมไทย                         3(3-0-6)   
                (Influence of Foreign Literary Works on Thai Literature) 

ศึกษาอิทธิพลวรรณกรรมตะวันออกและตะวันตกที่มีต่อวรรณกรรมไทย ประวัติการเก่ียวข้อง                  
สาเหตุของการรับอิทธิพล ลักษณะอิทธิพลและลักษณะวรรณกรรมไทยภายหลังการรับอิทธิพล 

A study of the history and influences of Eastern and Western literary works on Thai 
literature, the causes and characteristics of these influences, and the characteristics of Thai 
literature as a result of those influences.  

 
*THA 4213   วรรณกรรมกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม           3(3-0-6)  

       (Literature and Cultural Tourism)  
ศึกษาวรรณกรรมรูปแบบต่างๆ โดยเน้น โครงเรื่อง แก่นเรื่อง ตัวละคร เนื้อหาและอนุภาคท่ีเกี่ยวข้อง 

      กับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
A literary study of the plots, themes, characters, content, and motifs related to  

                 cultural tourism.   
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*THA 4214  วรรณกรรมกับภาพยนตร์          3(3-0-6)  
                 (Literature of Film) 

    วิเคราะห์ วิจารณ์ เปรียบเทียบ เนื้อหาและรูปแบบของวรรณกรรมที่มีการแปลและแปลง                 
เป็นภาพยนตร์                               
     Analyze, criticize and compare between content and format of those literatures 
which have been translated and adapted into films.  

 
*THA 4215   วรรณกรรมกับสิ่งแวดล้อม       3(3-0-6)  
                  (Literature  and  Environment) 

    ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสิ่งแวดล้อม ทัศนะของกวีที่มีต่อธรรมชาติ              
บทบาทของวรรณกรรมในเชิงอนุรักษ์                                                                                                                                           
     Study and analyze the relationship between literature and environment, poet’s 
attitude towards nature, the role of literature in conservative aspect.  
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  3.5  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อ – สกุล 
(นาย/นาง/นางสาว) 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 
(ผศ./รศ./ศ) 

 
วุฒิการศึกษา 

สาขาวชิา สถานศึกษา ประเทศ ปีที่
ส าเร็จ 

1. นางสาวพรทิพย ์ วนรัฐิกาล ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

ศศ.ม. 
ค.บ. 

จารึกภาษาไทย 
ภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาลยัครูสวนสุนันทา 

ไทย 
ไทย 

2537 
2533 

 
2. 

 
นายสหะโรจน ์
กิตติมหาเจริญ 

 
ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย ์

อ.ด. 
 

อ.ม. 
ศศ.บ. 

วรรณคดีและวรรณคดี
เปรียบเทียบ 
วรรณคดีเปรียบเทียบ 
วรรณคดีไทย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ไทย 
 

ไทย 
ไทย 

2551 
 

2545 
2542 

 
3. 

 
นางสุภาวด ี เจริญเศรษฐมห 

 

 
อาจารย ์

ปร.ด. 
ศศ.ม   
กศ.บ. 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
ไทยศึกษา 
ภาษาไทย   

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร- 
วิโรฒ 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2553 
2548 
2534 

 
    
4. 

 
 

นางสาวสุภัทรา 
บุญปัญญโรจน ์

    
 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. 
 
 

ศศ.ม 
รปศ.ม. 

 
วส.บ. 

Architectural Heritage 
Management and 
Tourism                          
ไทยศึกษา                       
บริหารโครงการนโยบาย  

การกระจายเสียงทางวิทยุ-
โทรทัศน ์      

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ไทย 
 
 

ไทย 
ไทย 

 
ไทย 

2558 
 

 
2545 
2544 

 
2538 

 
5. 

 
นางสาวณัฐวรรณ  ชั่งใจ 

 
ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย ์

ปร.ด. 
ศศ.ม. 
กศ.บ. 

 

ภาษาไทย 
ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร- 
วิโรฒ 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2560 
2552 
2544 

 
 
             3.6  อาจารยผ์ู้สอน 
 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อ – สกุล 
(นาย/นาง/นางสาว) 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 
(ผศ./รศ./ศ) 

วุฒิการศึกษา สาขาวชิา สถานศึกษา ประเทศ 
ปีที ่

ส าเร็จ 

1. นายอดุลย ์  ตะพัง รอง
ศาสตราจารย ์

ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

จารึกภาษาตะวันออก 
ภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ไทย 
ไทย 

2535 
2532 

2. 
 

นางสายวรุณ  สุนทโรทก 
 

      ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

 

อ.ด. 
อ.ม. 

ศศ.บ. 

ภาษาไทย 
วรรณคดีเปรียบเทียบ 
ภาษาไทย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2542 
2533 
2529 

3. นางสาวพรทิพย ์ วนรัฐิกาล ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ศศ.ม. 
ค.บ. 

จารึกภาษาไทย 
ภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาลยัครูสวนสุนันทา 

ไทย 
ไทย 

2537 
2533 

4. 

 
 

นายสถิตย ์ ไชยปญัญา      ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ph.D 
ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

Diploma 
Certificate 

 

Sanskrit 
สันสกฤต 
รัฐศาสตร์ 
Hindi 
Hindi 
 

Banaras Hindu University 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
Central Institute of Hindi 
Central Institute of Hindi 
 

India 
ไทย 
ไทย 
India 
India 

 

2542 
2539 
2533 
2540 
2538 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อ – สกุล 
(นาย/นาง/นางสาว) 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 
(ผศ./รศ./ศ) 

วุฒิ
การศึกษา 

สาขาวชิา สถานศึกษา ประเทศ 
ปีที ่

ส าเร็จ 

5. 

 
นางสุภาวด ี เจริญเศรษฐมห 

 

อาจารย ์ ปร.ด. 
ศศ.ม 
กศ.บ. 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
ไทยศึกษา 
ภาษาไทย  

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร- 
วิโรฒ 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2553 
2548 
2534 

6. 

 
 
 

นางสาวสุภัทรา 
บุญปัญญโรจน ์

 
 
 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. 
 

 
ศศ.ม 

รปศ.ม. 
 

วส.บ. 

Architectural Heritage 
Management and 
Tourism                    
ไทยศึกษา                       
บริหารโครงการนโยบาย 

การกระจายเสียงทางวิทยุ-
โทรทัศน์       

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ไทย 
 

 
ไทย 
ไทย 

 
ไทย 

2558 
 
 

2545 
2544 

 
2538 

7. 

 

 
นางสรตี  ปรีชาปัญญากุล ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

อ.ด. 
 

อ.ม. 
ศษ.บ. 
ศศ.บ. 

วรรณคดีและวรรณคดี
เปรียบเทียบ 
ภาษาไทย (วรรณคดีไทย) 
การสอนภาษาไทย 
สารสนเทศศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมา- 
ธิราช 

ไทย 
 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2550 
 

2542 
2538 
2546 

8. 

 
 

นางสาวณัฐวรรณ  ชั่งใจ 

 
ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย ์

ปร.ด. 
ศศ.ม. 
กศ.บ. 

ภาษาไทย 
ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร- 
วิโรฒ 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2560 
2552 
2544 

9. 

 
นายสหะโรจน ์
กิตติมหาเจริญ 

 
ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย ์

อ.ด. 
 

อ.ม. 
ศศ.บ. 

วรรณคดีและวรรณคดี
เปรียบเทียบ 
วรรณคดีเปรียบเทียบ 
วรรณคดีไทย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ไทย 
 

ไทย 
ไทย 

2551 
 

2545 
2542 

10. 

 
 

นายธีระนันท ์ วิชัยดิษฐ 
 

        
        
       อาจารย ์

ปร.ด. 
ศศ.ม. 
ศศ.บ. 
ศศ.บ.

ประกาศ 
นียบัตร 

ไทยศึกษา 
โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ 
รัฐศาสตร์ 
สังคมวิทยาและมานษุยวิทยา
วิชาชีพคร ู
 

มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภฎั 
สวนดุสิต 

ไทย        
ไทย 

   ไทย        
ไทย 
ไทย       

 

2557 
2554   
2551 
2549 
2552 

 

11. 
นายพัฒนเดช  กอวัฒนา        อาจารย ์

  
อ.ม.   

ศศ.บ. 
ไทยศึกษา 
ปรัชญา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ไทย 
ไทย 

2553 
2548 

12. 
นายสิริศิระ  โชคทวีกิจ        อาจารย ์ ศศ.ม. 

ศศ.บ. 
ภาษาศาสตร์ 
ภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ไทย 
ไทย 

2557 
2548 

13. 
นายธนโชติ  เกยีรติณภัทร อาจารย ์ ศศ.ม. 

ศศ.บ. 
จารึกศึกษา 
ภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ไทย 
ไทย 

2559 
2554 

14. 
นายปฏิญญา บุญมาเลิศ อาจารย ์ ศศ.ม. 

ศศ.บ. 
ภาษาไทย 
ภาษาไทย  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ไทย 
ไทย 

2555 
2550 

15. 
นางสาวรุ่งภัสสรณ์ 
ศรัทธาธนพัฒน ์

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. 
ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

ภาษาไทย  
ภาษาและวรรณกรรมล้านนา 
วรรณคดีไทย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2558 
2541 
2536 

16. 

 
  นางบุปผา  บญุทิพย ์

รองศาสตราจารย ์

กศ.ม. 
 

กศ.บ. 

ภาษาและวรรณคดีไทย 
 
ภาษาไทย 

วิทยาลยัวิชาการศึกษา 
ประสานมิตร 
วิทยาลยัวิชาการศึกษา 
ประสานมิตร 

ไทย 
 

ไทย 

2515 
 

2513 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อ – สกุล 
(นาย/นาง/นางสาว) 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 
(ผศ./รศ./ศ) 

วุฒิ
การศึกษา 

สาขาวชิา สถานศึกษา ประเทศ 
ปีที ่

ส าเร็จ 

17. 
 

นางสาวเสาวลกัษณ์ 
อนันตศานต์ 

รองศาสตราจารย ์
M.A. 
อ.ม. 

ศศ.บ. 

Folklore 
ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

Indiana University 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

U.S.A. 
ไทย 
ไทย 

2529 
2514 
2511 

 

3.7  อาจารย์พิเศษ 
 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อ – สกุล 
(นาย/นาง/นางสาว) 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 
(ผศ./รศ./ศ) 

วุฒิการศึกษา สาขาวชิา สถานศึกษา ประเทศ 
ปีที่

ส าเร็จ 

1. 

 
 
 

นางสาวนิตยา 
กาญจนะวรรณ 

รองศาสตราจารย ์

Ph.D. 
 

M.A. 
 

M.A. 
อ.ม. 
อ.บ. 

Applied Linguistics 
 
Linguistics 
 
English 
ภาษาไทย 
ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ 

The University of Texas 
at Austin  
The University of Texas 
at Austin 
Florida State University 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

U.S.A. 
 

U.S.A. 
 

U.S.A. 
ไทย 
ไทย 

2521 
 

2520 
 

2518 
2512 
2510 

2. 

 
 

นายอภิชาญ  ปานเจริญ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

M.A. 
ศน.บ. 

Pramanapatr 
Diploma 

ป.ธ.7 
พ.ม. 

Sanskrit Literature 
สังคมวิทยา  
Sanskrit 
Hindi 
ภาษาบาล ี
ครูมัธยม 

Banaras Hindu University 
มหามกฎุราชวิทยาลยั
Sanskrit  University 
Banaras Hindu University  
ปริยัติธรรมแผนกบาล ี
กระทรวงศึกษาธิการ 

India 
ไทย 
India 
India 
ไทย 
ไทย 

2515 
2518 
2513 
2515 
2516 
2518 

3. 
 

พันโทวิโรจน ์
ผดุงสุนทรารักษ์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ศศ.ม. 
อ.บ. 

จารึกภาษาไทย 
ภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ไทย 
ไทย 

2526 
2519 

 

4. 
   
นายทวีศักดิ ์ ปิ่นทอง รองศาสตราจารย ์

อ.ม. 
อ.บ. 

ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ไทย 
ไทย 

2534 
2522 

 

 
อาจารย์พิเศษเข้าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ คือ มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก มีความรู้

ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การสอนในรายวิชานั้นๆ ไม่น้อยกว่า 6  ปี  ซึ่งวิธีการอนุมัติ กระบวนการเลือกสรร 
และสัดส่วนต่อคณาจารย์ในหลักสูตรทั้งหลักสูตร เข้าเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 กล่าวว่า 
อาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิ ป.โท แต่ทั้งนี้คุณวุฒิขึ้นต่ า ป.ตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ท างานที่
เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมี ชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมี
อาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น  
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  (การฝึกงาน)  (ถ้ามี) 

4.1   มาตรฐานของผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
  ไม่มี 

                     4.2  ช่วงเวลา 
  ไม่มี 

                     4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 
                        ไม่มี 

 
5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย   
                             ไม่มี 
 
 

หมวดที่  4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
 

คณุลักษณะพเิศษ 
 

กลยทุธก์ารสอน/กจิกรรมของนักศกึษา 
 

ด้านคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบ 
มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะและ 
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

1. สอนให้นักศึกษาตระหนักในคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติที่ดีต่อ
ผู้อื่นมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม ด้วยวิธีการยกตัวอย่างประกอบในการเรียนการสอน 
2. ส่งเสริมให้นักศึกษามีกิจกรรมท างานเป็นกลุ่มท้ังในและนอกชั้น
เรียน เพ่ือสร้างวินัยในตนเอง ส่งเสริมให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ
ต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
 

ด้านองค์ความรู้ 
1. มีความรอบรู้ทางวิชาภาษาไทยและ
สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง และมีทักษะในการสื่อสาร
ด้วยภาษาไทย 
2. มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
สามารถประยุกต์ใช้ภาษาไทยได้ดี 
3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
1. ให้ความรู้ด้วยการบรรยาย และการจัดกิจกรรมต่างๆให้นักศึกษา 
ได้รับความรู้ด้านภาษาไทยและสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  
2. มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษาได้ค้นคว้าองค์ความรู้ต่างๆ และสามารถ
น าเสนอความรู้นั้นด้วยทักษะการสื่อสารด้วยภาษาไทย 
3. ส่งเสริมให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เนื้อหาที่เรียน และ
น าเสนอด้วยวิธีการเขียนและพูด 
4. ส่งเสริมให้นักศึกษาท างานกลุ่ม และสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 
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คณุลักษณะพเิศษ 
 

กลยทุธก์ารสอน/กจิกรรมของนักศกึษา 
 

ด้านบุคลิกภาพ 
มีบุคลิกภาพ มีโลกทัศน์กว้างไกล สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม 

1.ส่งเสริมให้นักศึกษามีกิจกรรมท างานเป็นกลุ่ม และสามารถน าเสนอ
ผลงานในชั้นเรียนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
2. มีการสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับการเข้าสังคม เทคนิคการเจรจา
สื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และการวางตัวที่ดีในการท างาน 
 

ด้านเจตคติที่ดีและภูมิใจในความเป็นไทย 
ภูมิใจในความเป็นไทยและมีเจตคติที่ดีต่อ
ประเทศไทยและวัฒนธรรมไทย 

สอนให้นักศึกษาตระหนักถึงความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและ     
มีเจตคติท่ีดีต่อประเทศไทยและวัฒนธรรมไทยด้วยวิธีการสอนและ
ยกตัวอย่างประกอบในชั้นเรียน  
 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

    2.1  ผลการเรียนรู้ 

    2.1.1  ผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

     2.1.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม (Ethics  and  Moral)                                                                                                                      

1.1  คุณลักษณะท่ีต้องการพัฒนา                                                                                                                                               

(1)  มีความซื่อสัตย์สุจริต                                                                                                                                         

(2)  มีจิตสาธารณะ                                                                                                                                                

(3)  เคารพในระเบียบและกฎเกณฑ์ขององค์กรและสังคม                                                                                       

(4)  มีค่านิยมที่เหมาะสมในการจรรโลงวัฒนธรรมไทย                                                                                                     

1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนา                                                                                                                        

(1)  อาจารย์ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง ให้ความส าคัญในด้านความซื่อสัตย์สุจริตและการมีวินัย                                       

(2)  ใช้การสอนแบบสื่อสารสองทาง คือ เปิดโอกาสให้นักศึกษามีการตั้งค าถาม หรือ  

   ตอบค าถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรมในชั้นเรียน                                                                                             
(3)  ปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม                                                                                       

1.3  การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้                                                                                

   (1)  สังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา                                                                            

   (2)  สังเกตพฤติกรรมการแต่งกายของนักศึกษา ประเมินการมีระเบียบวินัย  และตรงต่อเวลา                             

             ของนักศึกษา                                                                                                             
  (3)  สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาที่แสดงออกถึงค่านิยมและวัฒนธรรมไทย 

 

 



 - 76 - 

 

2.1.1.2  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้   (Knowledge)                                                                                                                               

1.1  คุณลักษณะท่ีต้องการพัฒนา                                                                                                 

(1)  เข้าใจหลักการและทฤษฎีพื้นฐาน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้                                                         

(2)  มีความรู้ความเข้าใจสังคมไทย และสังคมโลก                                                                             

(3)  การน าความรู้มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์/งานที่รับผิดชอบ                                              

(4)  การแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้และเหตุผล                                                                                               

1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนา                                                                                

(1)  มีสื่อการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ  

(2)  มีการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในทุกรายวิชา                                                    

(3)    ส่งเสริมให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1.3  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้                                                                                 

(1)  ผลจากคะแนนสอบปลายภาค                

(2)  การตอบค าถามและแสดงความคิดเห็นในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียน                

(3)  ผลการประเมินจากนักศึกษา                                                                                     

2.1.1.3  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  (Cognitive  Skills)                                                                                                                         

1.1  คุณลักษณะท่ีต้องการพัฒนา                                                                                                                                

(1)  การคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ บนหลักการของเหตุผล                                                                                      

(2)  การคิดเชิงมโนทัศน์                                                                                                                                         

(3)  มีความใฝ่รู้ ติดตามการเปลี่ยนแปลงเพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง                                                           

(4)  มุ่งศึกษาตลอดชีวิต 

1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนา                                                                                                                     

(1)  การสอนโดยใช้การคิดเชิงมโนทัศน์ การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล                                                 

(2)  การตอบข้อซักถาม การแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาในชั้นเรียน ในการแก้โจทย์ปัญหา 

          จนได้แนวทางไปสู่การแก้ปัญหา 

1.3  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้                                                                                 

(1)  พิจารณาจากผลการเรียนการสอน                                                                                                                           

(2)   พิจารณาจากการตอบค าถามและแสดงความคิดเห็นในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียน  
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2.1.1.4  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
          (Interpersonal  Skills  and  Responsibility) 

1.1  คุณลักษณะท่ีต้องการพัฒนา                                                                                       

(1)  รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนและยอมรับความแตกต่าง                                                                      

(2)  มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีความสามารถในการปรับตัว การควบคุมอารมณ์และความอดทน                                                                                                              

(3)  พัฒนาตนเองด้านการคิดในเชิงบวก                                                                                  

(4)  ด ารงตนอยู่ในสังคมที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข                                        

1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนา                                                                             

(1)  มีกิจกรรมเพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น                

(2)  มีการมอบหมายงานกลุ่มเพ่ือให้นักศึกษาท างานร่วมกับผู้อ่ืน               

(3)  แนะน าการท างานกลุ่ม โดยก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคน  

     อย่างชัดเจน  
1.3  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้                                                                                 

(1)  พิจารณาจากผลการท างานกลุ่ม ทั้งรายบุคคล รายกลุ่ม และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน       

(2)  พิจารณาจากการเสนอรายงานที่มีความรับผิดชอบเป็นกลุ่ม                    

2.1.1.5  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
          (Numerical  Analysis, Communication and Information Technology Skills) 

1.1  คุณลักษณะท่ีต้องการพัฒนา                                                                                     
(1)  มีทักษะในการคิดค านวณ                                                                                                           
(2)  มีทักษะการใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ                                                                                 
(3)  การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์                                                                
(4)  การรู้เท่าทันสื่อและข้อมูลข่าวสาร 

         1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนา                                                                             
(1)  ยกตัวอย่างและแนะน าการค านวณ และเทคนิคการใช้เครื่องคิดเลข                

(2)  ฝึกฝนให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ                  

  ทางอินเทอร์เน็ต                                                                                                                                              
(3)  ส่งเสริมให้นักศึกษาท ารายงานและน าเสนอผลงาน โดยเน้นการใช้เทคโนโลยี 

  รวมทัง้การสื่อสารโดยใช้ภาษาท่ีถูกต้องเหมาะสม  
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    1.3  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้                                                                                

(1)  พิจารณาจากความสามารถใช้ทักษะการค านวณเพ่ือช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล                                                                                                                 

(2)  การใช้ภาษาท่ีใช้เขียนรายงานและข้อสอบ                                                                                                                 

(3)  การอ้างอิงแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าของรายงาน                                                                                                                

(4)  การน าเสนอรายงานหน้าห้องเรียน   

 
2.1.2  ผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิชาเลือกเสรี  

2.1.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรมจริยธรรม (Ethics  and  Moral)                                                                                                                         

1.1  คุณลักษณะท่ีต้องการพัฒนา                                                                                                         
                    (1)  มีทัศนคติท่ีดีต่อการงานและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

          (2)  ซื่อสัตย์ สุจริต และมีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กร 
                         และสังคม 
         (3)  มีจิตส านึกและพฤติกรรมที่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและสังคมที่มีคุณธรรมมากกว่า 
                           ประโยชน์ส่วนตน 
          (4)  ภูมิใจในภาษาไทย ความเป็นไทย และมีเจตคติที่ดีต่อวัฒนธรรมไทย 

        1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนา                                                                             
            (1)  อาจารย์ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
       (2)  บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาด้านคุณธรรมและจริยธรรม อีกท้ังสอดแทรก 

      ประสบการณ์จริงเรื่องระเบียบ ธรรมเนียมปฏิบัติ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม 
     (3)  มอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย  

 1.3  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้                                                                                 

    (1)  ประเมินจากสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในชั้นเรียน            
 (2)  ประเมินจากสังเกตการเข้าชั้นเรียน ตรงต่อเวลาในการส่งงาน และประสิทธิผล 

                                      ของงานที่ได้รับมอบหมาย                

2.1.2.2  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้   (Knowledge)                                                                                                                                 

         1.1  คุณลักษณะท่ีต้องการพัฒนา                                                                                      
       (1)  มีความรอบรู้ในภาษาและวัฒนธรรมไทย 

          (2)  มีความรู้ที่เกิดจากบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
          (3)  มีความรู้และความสามารถพัฒนาความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยให้เพ่ิมพูนยิ่งขึ้น 
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 1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนา                                                                             
   (1)  บรรยายและฝึกฝนจากแบบฝึกหัด โดยใช้สื่อการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ       

  (2)  ส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน                 

(3)  ให้นักศึกษาตอบค าถาม อภิปราย และท ากิจกรรมในชั้นเรียน               

1.3  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้                                                                                 

(1)  ประเมินจากประสิทธิผลความถูกต้อง และความเหมาะสมของงานที่ได้รับมอบหมาย              

(2)  ประเมินจากประสิทธิผลของการตอบค าถามและกิจกรรมในชั้นเรียน               

(3)  ประเมินผลจากการสอบประจ าภาคการศึกษา  

              
2.1.2.3  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  (Cognitive  Skills)                                                                                                                         

1.1  คุณลักษณะท่ีต้องการพัฒนา                                                                                      
       (1)  สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินค่า 

          (2)  สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ให้เป็นหลักในการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 
              ไดอ้ย่างมีประสิทธิผล 

1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนา                                                                             
       (1)  บรรยายและฝึกฝนในชั้นเรียนให้เกิดการคิดวิเคราะห์อย่างถูกต้องและเหมาะสม                

  (2)  ส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน                

  (3)  ให้นักศึกษาตอบค าถาม แสดงความคิดเห็น และท ากิจกรรมในชั้นเรียน               

1.3  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้                                                                                 

(1)  ประเมินจากประสิทธิผลของการตอบค าถาม และการแสดงความคิดเห็น            
   (2)  ประเมินจากการท ากิจกรรมในชั้นเรียน 

2.1.2.4  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
          (Interpersonal  Skills  and  Responsibility) 

        1.1  คุณลักษณะที่ต้องการพัฒนา                                                                                      
     (1)  มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นและปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมขององค์กร 
               ได้เป็นอย่างด ี

1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนา                                                                             
   (1)  มอบหมายงานรายบุคคลและงานกลุ่ม  

(2)  จดักิจกรรมกลุ่ม เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่มผู้เรียน                  

(3)  สอดแทรกความรู้ในการเรียนการสอน เรื่องการปรับตัว และการมีมนุษยสัมพันธ์ทีดี่     
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1.3  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้                                                                                  

(1)  ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในชั้นเรียน               

(2)  ประเมินประสิทธิผลของงานที่ได้รับมอบหมาย                      

 
2.1.2.5  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

          (Numerical  Analysis, Communication and Information Technology Skills) 
         1.1 คุณลักษณะท่ีต้องการพัฒนา                                                                                       

(1)  สามารถใช้ภาษาไทย ในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการสรุปประเด็น 
                      ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(2)  สามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 
      (3)  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อ สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 

                         (4)  สามารถใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการศึกษาค้นคว้าวิจัยทั้งเชิงคุณภาพ 
                         และเชิงปริมาณ 

                                1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนา                                                                             
       (1)  บรรยายและฝึกฝนในห้องเรียน เพ่ือให้เกิดทักษะการสื่อสารที่ดี                

(2)  มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และน าเสนองาน              

(3)  น าเสนองานโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม               

    1.3  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้                                                                                 

(1)  ประเมินจากการทดสอบทักษะการสื่อสารในชั้นเรียน                
(2)  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

      และวิธีการน าเสนองาน          
(3)  ประเมินจากการสอบประจ าภาคการศึกษา              
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                                                    แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum  Mapping)    

          หมวดวชิาศึกษาท่ัวไป   คณะมนุษยศาสตร์ 
          ความรับผิดชอบหลัก                               ความรับผิดชอบรอง                        *  เว้นว่าง หมายถึงไม่เกี่ยวข้อง  

รายวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
        ผลการเรียนรู ้
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum  Mapping) 
                                                                               หมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิชาเลือกเสรี  คณะมนุษยศาสตร์ 
          ความรับผิดชอบหลัก                               ความรับผิดชอบรอง                        *  เว้นว่าง หมายถึงไม่เกี่ยวข้อง  
 

 
 
                 
รายวิชา 

 
1. คุณธรรมจริยธรรม 

 
2. ความรู้ 

 
3. ทักษะทางปัญญา 

 
4. ทกัษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

 

 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 1 2 3 4 
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

 1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค าแหงว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ข้อ 16              
(ดังรายละเอียดในภาคผนวก 6)   

 2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
         กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ประกอบด้วยการทวนสอบมาตรฐานของ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามผลการเรียนรู้ ในระดับรายวิชาและในระดับหลักสูตร   

  2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
มีการทวนสอบรายวิชา โดยมีขั้นตอนการทวนสอบ ดังนี้ 
2.1.1 ภาควิชา / สาขาวิชาแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบรายวิชา ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน  
2.1.2    ก าหนดรายวิชาที่จะทวนสอบ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 25 ของจ านวนวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษานั้น 
2.1.3    ด าเนินการทวนสอบ  
2.1.4    สรุปผลและรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
2.1.5    อาจารย๋ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรายงานผลการด าเนินงานในมคอ.7 เพ่ือการปรับปรุงในปีต่อไป 
โดยมีวิธีการทวนสอบ ดังนี้ 

2.1.5.1 การสังเกตพฤติกรรม  
2.1.5.2 การสัมภาษณ์ 
2.1.5.3 การสอบ 
2.1.5.4 การตรวจสอบการให้คะแนน  
2.1.5.5 การทวนสอบความสอดคล้องของข้อสอบกับกลยุทธ์การสอนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
2.1.5.6 การทวนสอบการตัดเกรด 

  2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
หลักสูตรก าหนดมาตรการในการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา     
เพ่ือน ามาใช้ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและตามนโยบายของมหาวิทยาลัยรามค าแหง ดังนี้ 

2.2.1  ประเมินภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ได้แก่ การส ารวจจ านวนบัณฑิตท่ีได้งานท าในแต่ละรุ่น 
ระยะเวลาการหางาน ตลอดจนทั้งความคิดเห็นต่อความรู้ความสามารถ คุณภาพและความม่ันใจของบัณฑิต
ในการประกอบอาชีพ อัตราเงินเดือน และการท างานที่ตรงกับสาขาวิชาชีพที่ส าเร็จการศึกษา 
2.2.2  การทวนสอบจากผู้ประกอบการผู้ใช้บัณฑิต ประเมินความพึงพอใจในคุณภาพและความรับผิดชอบ
ของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาและท างานในสถานประกอบการนั้น 
2.2.3  การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน ประเมินระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความสามารถ  
        และคุณสมบัติด้านอื่นของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาแล้วเข้าไปศึกษาต่อในสถานศึกษาแห่งนั้น 

 3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค าแหงว่าด้วยการศึกษาระดับ 

 ปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ข้อ 20  และข้อ 21  (ดังรายละเอียดในภาคผนวก 6)   
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

  1. การปฐมนิเทศอาจารย์ที่รับเข้าใหม่ 
   1)  จดัประชุมหรือจัดอบรมอาจารย์ เพื่อให้อาจารย์ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา  

                      เป้าหมายของหลักสูตร และผลการเรียนรู้ที่มุ่งหวัง โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดของหลักสูตร 
                      และการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของคณะและของมหาวิทยาลัย 

   2)  การจัดหาคู่มือการปฏิบัติงานอาจารย์ ให้เข้าใจบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ จรรยาบรรณ 
              ระเบยีบของมหาวิทยาลัยรามค าแหง การจัดท าหลักสูตร การประมวล และการเป็นอาจารย์ 
                           ที่ปรึกษา 
  2.   การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 
    2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

1)  การเข้าร่วมสังเกตการณ์และฝึกปฏิบัติการสอน โดยใช้ระบบแนะน า/ระบบพ่ีเลี้ยงให้แก่ 
      อาจารย์ใหม่ แนะน าการเรียนการสอน เทคนิคการสอนและวิธีการประเมินผลจากอาจารย์ผู้มี 
      ประสบการณ์เพ่ือศึกษากลยุทธ์การวัดผลและประเมินผล 

  2)  เพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และเพ่ิมพูนทักษะการวัดผล 
                การประเมินผลที่ถูกต้องและเหมาะสม 

      3)  การพัฒนาทักษะการใช้สื่อต่างๆ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษา โดยสนับสนุนให้เข้าร่วม 
                           สัมมนา อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการผลิตสื่อการสอนและการใช้เทคโนโลยีต่างๆเพ่ือการศึกษา 

       4)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนให้  
      เข้าร่วมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

    2.2  การพัฒนาและส่งเสริมทางวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ ใหแ้ก่อาจารย์ 
      1)   สนับสนุนให้อาจารย์ลาศึกษาต่อเพ่ือเพ่ิมพูนคุณวุฒิให้ถึงระดับปริญญาเอกท่ีตรงตามสาขาวิชา 

         หรือสาขาที่ความสัมพันธ์กับสาขาวิชาภาษาไทย โดยสนับสนุนให้มีการวิจัยวิทยานิพนธ์ด้าน 
              ภาษาไทย หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทย                  
                   2)   สนับสนุนให้อาจารย์ประจ าท าการวิจัย ผลิตผลงานทางวิชาการ และสนับสนุนให้เข้าร่วมประขุม 

      ทางวิชาการ เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ในสาขาวิชาและในการวิจัย โดยการเข้าร่วมสัมมนาอบรม                  
                           ดูงานและประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ  
                     3)   ส่งเสริมอาจารย์ให้ขอต าแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการของกระทรวงศึกษาธิการ 

       4)   ก าหนดภาระหน้าที่ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ทั้งการสอน การวิจัย  
               การให้บริการทางวิชาการ และมีระบบการพัฒนาจูงใจให้อาจารย์สนใจให้บริการทางวิชาการตาม 
               ความถนัด ด้วยการก าหนดให้เป็นกฎเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1.  การก ากับมาตรฐาน 
 1.1  บริหารและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รวมทั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้มีจ านวนและคุณสมบัติตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

 1.2  ก ากับให้อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายละเอียดของรายวิชาหรือแผนการเรียนรู้ (มคอ.3) ก่อนเปิดภาคเรียนให้ครบทุก

รายวิชา 

1.3  ก ากับให้อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา(มคอ.5) หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน   

ให้ครบทุกรายวิชา 
1.4   จัดให้มีระบบการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของผู้สอนและแจ้งให้ผู้สอนทราบเพ่ือปรับปรุงและ 

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา 
1.5   ประเมินหลักสูตรทุก 4 ปีการศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายใน 

       และภายนอกมหาวิทยาลัย 
1.6   ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ สกอ. ก าหนด  

 

2. บัณฑิต 
หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน คือ  

1) คุณธรรม จรยิธรรม 2) ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ทักษะ   
การวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  โดยพิจารณาจากข้อมูลป้อนกลับจากหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง
หลายดา้น ประกอบด้วย สถานประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า  

นอกจากนั้นหลักสูตรฯ ได้ส ารวจความพึงพอใจความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจ าทุกปีเพ่ือเป็นข้อมูล
ส าหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน และรายงานผลการส ารวจให้กับคณะรับทราบ 
 

3. นักศึกษา  

 หลักสูตรเปิดโอกาสให้ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค าแหง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2560  ขอ้ 5 และขอ้ 6 สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร ดังนั้นหลักสูตรจึงให้ความส าคัญกับการเตรียมความพร้อมของ
นักศึกษา เพ่ือให้เข้าเรียนในหลักสูตรได้จนส าเร็จการศึกษา โดยการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทางการเรียน 
และมีกิจกรรมทั้งด้านวิชาการและกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในรูปแบบต่างๆ ในการด าเนินงานค านึงถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับ
นักศึกษา ได้แก่ อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจต่อหลักสูตรโดยมีกระบวนการดังนี้ 

 3.1  กระบวนการรับนักศึกษา 

หลักสูตรวิชาก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค าแหง         
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560  ขอ้ 7 (ดังรายละเอียดในภาคผนวก 6) 
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3.2  การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

 หลักสูตรมีระบบและกลไกเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติงานโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมวางแผน           
เพ่ือวางกลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตร 

3.3  การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา 

หลักสูตรฯมีระบบและกลไกเกี่ยวกับการดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาเพ่ือให้มีแนวโน้ม
อัตราการคงอยู่ และอัตราการส าเร็จการศึกษาในระดับที่สูง ดังนี้ 

3.3.1    การก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพ่ือก าหนดระบบและกลไก        
การดูแลให้ค าปรึกษาทางด้านวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 

3.3.2   การดูแลนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาใช้คู่มือที่ปรึกษาของส านักคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือใช้
แนวทางในการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาโดยมีอาจารย์ในหลักสูตรวิชาฯเป็นกรรมการอาจารย์ที่
ปรึกษาและในกรณีท่ีนักศึกษาในความดูแลมีปัญหาที่เกินความสามารถของอาจารย์ที่ปรึกษาจะให้
ค าปรึกษาได้อาจารย์จะส่งต่อไปยังฝ่ายพัฒนานักศึกษาของคณะและมหาวิทยาลัยต่อไป 

3.3.3    การนัดให้ค าปรึกษา มหาวิทยาลัยก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาดูแลนักศึกษาตามรหัส ดังนั้นนักศึกษา
จึงอาจขอพบอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิชาหรืออาจารย์ที่สอนวิชาที่ตนเองเรียนโดยอาจารย์ประจ า
หลักสูตรจะติดประกาศวันเวลาให้นักศึกษาเข้าพบสัปดาห์ละ 5 ชั่วโมง 

เนื่องจากมหาวิทยาลัยรามค าแหงเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา นักศึกษาสามารถเข้าชั้นเรียนหรือศึกษาด้วย
ตนเองได้ นักศึกษาที่มาเรียนที่มหาวิทยาลัยสามารถเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาได้ตามตารางที่ก าหนดส่วนนักศึกษาที่ศึกษา
ด้วยตนเองผ่านสื่อต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสามารถติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาผ่านระบบ Online เพ่ือขอค าปรึกษาในเรื่อง
เกี่ยวกับการเรียนการสอน หรือช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องอ่ืนๆของนักศึกษาต่อไป 

3.4  ความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

นักศึกษาสามารถยื่นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตาม
ช่องทางต่างๆ ที่หลักสูตรก าหนด และประธานหลักสูตรน าข้อร้องเรียนเสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริหารประจ าหลักสูตร 
หรือเขียนค าร้องที่งานบริการการศึกษาเพ่ือให้เสนอผู้บริหารพิจารณาแก้ไขและแจ้งผลการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้              
ผู้ร้องเรียนทราบ 

 

4. อาจารย์ 

4.1 ระบบและกลไกการรับอาจารย์ใหม่ มีดังนี้ 

4.1.1 ก าหนดคุณสมบัติ คุณวุฒิ ผลการศึกษา ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ให้สอดคล้องกับ  

         ความต้องการของหลักสูตรตามอัตราที่ได้รับจัดสรร 

4.1.2   เสนอข้อก าหนดเงื่อนไขคุณวุฒิและคุณสมบัติให้คณะกรรมประจ าคณะพิจารณาให้ความเห็นชอบ   

เพ่ือเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาและอนุมัติเพ่ือด าเนินการคัดเลือกบุคลากรต่อไป 
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4.2 ระบบกลไกการบริหารและการพัฒนาอาจารย์ 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการวางแผนส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรและมีระบบส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ในด้านต่างๆ ดังนี้ 

4.2.1 ส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับอาจารย์เพ่ือวางแผนด้านอัตราก าลังและวางแผนพัฒนาคุณสมบัติอาจารย์  
ให้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ของงานนโยบายและแผนของคณะ 

4.2.2 จัดโครงการอบรมส าหรับอาจารย์ใหม่ เพื่อให้มีความรู้ในด้านเทคนิควิธีการสอน การวัดผล 
ประเมินผล ตลอดจนจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

4.2.3 จัดโครงการอบรมด้านการวิจัย การท าผลงานทางวิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ประจ า
ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพที่สูงขึ้น เพ่ือส่งผลต่อคุณภาพของหลักสูตร 

4.2.4 ก าหนดให้อาจารย์ประจ าจัดท าแผนเพื่อพัฒนาตนเองในด้านการศึกษาต่อ การสร้างผลงาน
วิชาการ/การวิจัย และควบคุมก ากับให้อาจารย์ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ อีกทั้งเพ่ือให้สอดรับ 
กับมาตรฐานปี พ.ศ. 2558 
 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1  กระบวนการการออกแบบหลักสูตร มีกระบวนการดังนี้  

5.1.1 การส ารวจสถานการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  

5.1.2 การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและภาวะการมีงานท าของบัณฑิต  

5.1.3 การส ารวจความพึงพอใจของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันต่อหลักสูตร เพื่อน าผลมาใช้ในการออกแบบ
และปรับปรุงหลักสูตรตลอดจนถึงการจัดท ารายงานวิชาให้ทันสมัย 

 5.2   การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการเรียนการสอนของ
หลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนประชุมร่วมกันเพ่ือก าหนดผู้สอน    
ในแต่ละรายวิชา โดยมีเกณฑ์การก าหนดผู้สอนโดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถในเนื้อหาวิชา ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ในการสอน  ตลอดจนผลงานวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง 

 5.3   การประเมินผู้เรียน มีระบบกลไกการประเมินผลการเรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยมีระบบ/ขั้นตอนการประเมินผู้เรียนซึ่งปรากฏอยู่ในคู่มือแนวทางการประเมินผู้เรียนตาม       
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมีกลไกคือ คู่มือแนวทางการประเมินผู้เรียนตาม       
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่ท าหน้าที่ก ากับดูแล 
และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ      
พ.ศ. 2552 

 หลักสูตรได้น าระบบ-กลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตร 
เพ่ือก ากับดูแลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 มีการก าหนดเกณฑ์การประเมิน ซึ่งระบุไว้ในรายละเอียดของรายวิชา(มคอ.3) ที่เปิดสอนอย่างชัดเจน 
ก่อนเปิดภาคการศึกษา 
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 หลักสูตรก าหนดให้มีการประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  เพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์และใช้ใน
การปรับปรุงการเรียนการสอนหลักสูตรมีการก าหนดเกณฑ์การประเมินโดยระบุไว้ในรายละเอียดของรายวิชา(มคอ.3) 
หลังเสร็จสิ้นและจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา หรือ (มคอ.5) หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ภายใต้การก ากับ 
ติดตาม และตรวจสอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 หลักสูตร ใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยและคณะจัดสรรให้ ได้แก่ ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ต ารา
เรียนอิเล็กทรอนิกส์ e- Books   e- Learning หนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ ถ่ายทอดสด การเรียนการสอนจากห้องเรียน 
สื่อการเรียนการสอนส าหรับผู้พิการทางหู และสัญญาณ Wifiเครื่องมืออุปกรณ์การเรียนการสอน เป็นต้น 

หลักสูตรจัดให้มีการประชุมเพ่ือให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านก าหนดสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้หลักสูตรยังส ารวจความต้องการสื่อสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอนจากอาจารย์และนักศึกษา  จากนั้นน าเสนอต่อคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ด าเนินการ 

 
7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  (Key  Performance  Indicators) 
 

  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 2560 2561 2562 2563 2564 
1.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม
ในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

     

2. มคอ.2 สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

3. จัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดท า มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 45 วัน หลังสอบให้ครบทุก
รายวิชาที่เปิดสอน ในกรณีที่มีการสอบซ่อมให้จัดท า มคอ.5 และ 
มคอ.6 ดังนี้ ภาค 1 จัดท าหลังสอบซ่อม 1 ภาค 2 จัดท าหลังสอบ
ภาค 2 (ไม่รวมสอบภาคซ่อม) และภาคฤดูร้อนจัดท าหลังสอบ 
ภาคฤดูร้อน 

     

5. จัดท า มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดการสอบภาคฤดูร้อน       
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 2560 2561 2562 2563 2564 
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อย 
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์ 
การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมิน 
การด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

-     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาอาจารย์
ด้านการเรียนการสอน หรือด้านที่เก่ียวข้องอย่างน้อย 1 ครั้ง/ 
ปีการศึกษา 

     

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาด้านวิชาการหรือวิชาชีพหรือด้านที่เก่ียวข้องไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 ต่อปี 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี 
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - -   

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่  
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - - -  

รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี 9 10 10 11 12 
ตัวบ่งชี้บังคับ  1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

จ านวนตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ข้อ) 8 8 8 9 10 
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

 ช่วงก่อนการสอนให้มีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยมีทีมผู้สอนหรืออาจารย์ในสาขาวิชา และ/หรือ  
ให้มีการปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส่วนช่วงหลังการสอนให้มีการวิเคราะห์ผล   
การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา และการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา ส่วน
กระบวนการน าผลการประเมินไปปรับปรุง ท าโดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง และก าหนดให้
ประธานหลักสูตร ประธานสาขาวิชา และทีมผู้สอนน าไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป 

1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

 การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถท าโดยการ 

 - ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา 

- การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร ประธานสาขาวิชา และ/หรือทีมผู้สอน 

 - ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่ 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 การประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยส ารวจข้อมูลจาก 

  - นักศึกษาปีสุดท้าย 

- บัณฑิตใหม่ 

  - ผู้ว่าจ้าง 

  - ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

  รวมทั้งส ารวจสัมฤทธิผลของบัณฑิต 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 ต้องผ่านเกณฑ์ประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 รวมทั้งการผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายใน (IQA) 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

4.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

     ก าหนดให้มีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบประกัน
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยรามค าแหง โดยกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา   
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละรายวิชาด าเนินการ ดังนี้ 
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  4.1.1   ให้นักศึกษาประเมินการสอนในระดับรายวิชา 

  4.1.2   วิเคราะห์กระจายของระดับคะแนนในกลุ่ม 

  4.1.3   ตรวจสอบผลการให้คะแนนกับข้อสอบ รายงาน โครงงาน และอ่ืนๆ ที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 

4.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

จัดให้มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรหลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา            
เพ่ือน าผลที่ได้รับมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรครบวงจร ดังนี้ 

  4.2.1   ส ารวจภาวการณ์ได้งานท าของบัณฑิต 

4.2.2   ส ารวจความเห็นของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อประเมินความพึงพอใจบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาและ  

        เข้าท างานในสถานประกอบการนั้นๆ ภายในปีแรกหลังจากบัณฑิตส าเร็จการศึกษา 

4.2.3   ส ารวจความคิดเห็นของสถานศึกษาท่ีบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ เพ่ือประเมินความพึงพอใจในด้าน                       

                             ความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอื่นๆ ของบัณฑิตที่จะจบการศึกษาและเข้าศึกษาต่อใน 

                   ระดับปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ 

4.2.4   ส ารวจความพึงพอใจของบัณฑิตท่ีไปประกอบอาชีพ ในแง่ความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชา 

         ที่เรียน รวมทั้งสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่ก าหนดในหลักสูตรที่เก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต   

         และเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 

 

                                            --------------------------------------------------- 
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ภาคผนวก 
 

ภาคผนวก  1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร 
     สู่รายวิชา  (Curriculum  Mapping) 

ภาคผนวก  2  ผลงานทางวิชาการและภาระการสอนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย 

ภาคผนวก  3  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
ภาคผนวก  4  ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ 2555  
                          กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2560 
ภาคผนวก  5 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค าแหงว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ 2560 
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ภาคผนวก  1   
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้

จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
(Curriculum  Mapping) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                            แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum  Mapping)    
                                                                                  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป     คณะมนุษยศาสตร์ 
          ความรับผิดชอบหลัก                               ความรับผิดชอบรอง                        *  เว้นว่าง หมายถึงไม่เกี่ยวข้อง  

รายวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
        ผลการเรียนรู ้
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กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์  (หน่วยกติ) 
  AGR 1003 3                     
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รายวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์  (หน่วยกิต) 
  BIO  1001 3                     
  CMS 1003 3                     
  PHY 1001 3                     
  SCI  1003 3                     
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  (หน่วยกิต) 
  INT  1005 3                     
  MTH 1003 3                     
**STA 1003 3                     
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (หน่วยกิต) 
  ART 1003   2                     
  MSA 1003   2                     
  LIS   1001   2                     
**HIS  1001 3                     
**HIS 1002  3                     
**HIS 1201  3                     
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รายวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (หน่วยกิต) 
  PHI 1000 3                     
  PHI 1001 3                     
  PHI 1003 3                     
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  (หน่วยกิต) 
**LAW 1004 3                     
  POL 1100 3                     
**ECO 1003 3                     
**PSY 1001 3                     
**RAM1000 3                     
**SOC 1003 3                     
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ(หน่วยกิต) 
**ENG  1001 3                     
**ENG  1002 3                     
**ENG  2001 3                     
**ENG  2002 3                     
**ENG  2101 3                     
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รายวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

**ENG  2102 3                     
**ENG  2401 3                     

**FRE 1011(FRE 1001) 3                     
**FRE 1012(FRE 1002) 3                     
**FRE 2011(FRE 2001) 3                     
**FRE 2012(FRE 2002) 3                     
**GER 1011(GER1001) 3                     
**GER 1012(GER1002) 3                     
**GER 2011(GER2001) 3                     
**GER 2012(GER2002) 3                     
**SPN 1011(SPN1001) 3                     
**SPN 1012(SPN1002) 3                     
**SPN 2011(SPN2001) 3                     
**SPN 2012(SPN2002) 3                     
**RUS 1011(RUS1001) 3                     
**RUS 1012(RUS1002) 3                     
**RUS 2011(RUS2001) 3                     
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รายวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

**RUS 2012(RUS2002) 3                     
**GRK 1011(GRK1001) 3                     
**GRK 1012(GRK1002) 3                     
**GRK 2011(GRK2001) 3                     
**GRK 2012(GRK2002) 3                     
**CHI  1001 3                     
**CHI  1002 3                     
**CHI  2001 3                     
**CHI  2002 3                     
**JPN1011(JPN1001) 3                     
**JPN1012(JPN1002) 3                     
**JPN2011(JPN2001) 3                     
**JPN2012(JPN2002) 3                     
 MAL 1001 3                     
 MAL 1002 3                     
 MAL 2001 3                     
 MAL 2002 3                     
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รายวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

  KHM 1001 3                     
  KHM 1002 3                     
  KHM 2001 3                     
  KHM 2002 3                     
**MMR 1011 
(MMR 1001) 

3 
                    

**MMR 1012 
(MMR 1002) 

3 
                    

**MMR 2011 
(MMR 2001) 

3 
                    

**MMR 2012 
(MMR 2002) 

3 
                    

  LAO  1001 3                     
  LAO  1002 3                     
  LAO  2001 3                     
  LAO  2002 3                     

 



 - 100 - 

 

รายวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

  VNM 1001 3                     
  VNM 1002 3                     
  VNM 2001 3                     
  VNM 2002 3                     
  KOR  1001 3                     
  KOR  1002 3                     
  KOR  2001 3                     
  KOR  2002 3                     
**HIN  1001 3                     
**HIN  1002 3                     
**HIN  2001 3                     
**HIN  2002 3                     
  ARA  1001 3                     
  ARA  1002 3                     
  ARA  2001 3                     
  ARA  2002 3                     
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รายวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

**POR1011(POR1001) 3                     
**POR1012(POR1002) 3                     
**POR2011(POR2001) 3                     
**POR2012(POR2002) 3                     
**SKT 1001 (SKT2001) 3                     
**SKT 1002(SKT3101) 3                     
 *SKT 2001 3                     
 *SKT 2002 3                     
**PAL 1001(PAL2101) 3                     
**PAL 1002(PAL3101) 3                     
ภาษาไทย                      
  THA 1001 3                     
  THA 1002 3                     
  THA 1003 3                     
 (หมายเหตุ : THA 1003 ไม่เปิดส าหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์) 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum  Mapping) 

                                                                                หมวดวชิาเฉพาะและหมวดวิชาเลือกเสรี   คณะมนุษยศาสตร์ 
          ความรับผิดชอบหลัก                               ความรับผิดชอบรอง                        *  เว้นว่าง หมายถึงไม่เกี่ยวข้อง  
 

 
 
                 
รายวิชา 

 
1. คุณธรรมจริยธรรม 

 
2. ความรู้ 

 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

 
4. ทกัษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

 

 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 1 2 3 4 
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             รายวิชา 

 
1. คุณธรรมจริยธรรม 

 
2. ความรู้ 

 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

 
4. ทักษะ

ความสัมพนัธ์
ระหว่าง

บุคคลและ
ความ

รับผิดชอบ 

 

 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 1 2 3 4 

  THA 2101                3               

  THA 2102                3               

  THA 2103                3               

  THA 2104                3               

  THA 2105                3               

  THA 2106                3               

*THA 2107                3               

*THA 2108                3               

  THA 3101                3               
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              รายวิชา 

 
1. คุณธรรมจริยธรรม 

 
2. ความรู้ 

 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

 
4. ทักษะ

ความสัมพนัธ์
ระหว่าง

บุคคลและ
ความ

รับผิดชอบ 

 

 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 1 2 3 4 

  THA 3102               3               

  THA 3103               3               

  THA 3104               3               

  THA 3105               3               

  THA 3106               3               

  THA 3107               3               

*THA 3108               3               

*THA 3109               3               

*THA 3110               3               
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              รายวิชา 

 
1. คุณธรรมจริยธรรม 

 
2. ความรู้ 

 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

 
4. ทักษะ

ความสัมพนัธ์
ระหว่าง

บุคคลและ
ความ

รับผิดชอบ 

 

 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 1 2 3 4 

 *THA 3111               3               

 *THA 3112               3               

 *THA 3113               3               

 *THA 3114               3               

 *THA 3115               3               

   THA 4101               3               

**THA 4102              3               

   THA 4103               3               

   THA 4104               3               
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              รายวิชา 

 
1. คุณธรรมจริยธรรม 

 
2. ความรู้ 

 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

 
4. ทักษะ

ความสัมพนัธ์
ระหว่าง

บุคคลและ
ความ

รับผิดชอบ 

 

 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 1 2 3 4 

  THA 4105               3                  

*THA 4106               3               

*THA 4107               3               

*THA 4108               3               

  THA 2201               3               

  THA 2202               3               

  THA 2203               3               

  THA 2204               3               

*THA 2205               3               
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              รายวิชา 

 
1. คุณธรรมจริยธรรม 

 
2. ความรู้ 

 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

 
4. ทักษะ

ความสัมพนัธ์
ระหว่าง

บุคคลและ
ความ

รับผิดชอบ 

 

 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 1 2 3 4 

  THA 3201                3               

  THA 3202                3               

  THA 3203                3               

  THA 3205                3               

  THA 3206                3               

  THA 3211                3               

  THA 3212                3               

*THA 3214                3               

  THA 4201                3               
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              รายวิชา 

 
1. คุณธรรมจริยธรรม 

 
2. ความรู้ 

 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

 
4. ทักษะ

ความสัมพนัธ์
ระหว่าง

บุคคลและ
ความ

รับผิดชอบ 

 

 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 1 2 3 4 

  THA 4202                3               

  THA 4203                3               

  THA 4204                3               

  THA 4205                3               

  THA 4210                3               

  THA 4211                3               

  THA 4212                3               

*THA 4213               3               

*THA 4214               3               
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              รายวิชา 

 
1. คุณธรรมจริยธรรม 

 
2. ความรู้ 

 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

 
4. ทักษะ

ความสัมพนัธ์
ระหว่าง

บุคคลและ
ความ

รับผิดชอบ 

 

 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 1 2 3 4 

*THA 4215                3               

  FOL 3202                 3               

  FOL 4204                 3               

  FOL 4205                 3               

  FOL 4206                 3               

  FOL 4207                 3               

  FOL 4208                 3               

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 2 
ผลงานทางวิชาการและภาระการสอน 

ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
สาขาวิชาภาษาไทย 



 
 

ภาคผนวก 2 
ผลงานทางวิชาการและภาระการสอนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
 
       กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ประกอบด้วย 
 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อ – สกุล 
(นาย/นาง/นางสาว) 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 
(ผศ./รศ./ศ) 

วุฒิการ 
ศึกษา 

สาขาวชิา สถานศึกษา ประเทศ 
ปีที่

ส าเร็จ 

1. นางสาวพรทิพย ์ วนรัฐิกาล 
ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย ์
ศศ.ม. 
ค.บ. 

จารึกภาษาไทย 
ภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาลยัครูสวนสุนันทา 

ไทย 
ไทย 

2537 
2533 

2. นายสหะโรจน์  กิตติมหาเจริญ  
ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย ์

 อ.ด. 
 
 อ.ม. 
ศศ.บ. 

วรรณคดีและวรรณคดี
เปรียบเทียบ 
วรรณคดีเปรียบเทียบ 
วรรณคดีไทย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ไทย 
 

ไทย 
ไทย 

2551 
 
2545 
2542 

3. นางสุภาวด ี เจริญเศรษฐมห 
 

อาจารย ์

ปร.ด.   
ศศ.ม  
กศ.บ.   

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
ไทยศึกษา 
ภาษาไทย  

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร- 
วิโรฒ 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2553 
2548 
2534 

4. นางสาวสุภัทรา  
บุญปัญญโรจน ์

 ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. 
 
 
ศศ.ม 
รปศ.ม. 
 
วส.บ. 

Architectural Heritage 
Management and 
Tourism)                   
ไทยศึกษา                       
บริหารโครงการนโยบาย   

การกระจายเสียงทางวิทยุ-
โทรทัศน ์      

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ไทย 
 
 

ไทย 
ไทย 

 
ไทย 

2558 
 
 
2545 
2544 
 
2538 

5. นางสาวณัฐวรรณ  ชั่งใจ 
ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย ์

ปร.ด. 
ศศ.ม. 
กศ.บ. 

ภาษาไทย 
ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร- 
วิโรฒ 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2560 
2552 
2544 
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1. นางสาวพรทิพย์    วนรัฐิกาล 

 
ต าแหน่งทางวิชาการ  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 
ประวัติการศึกษา 
 ศศ.ม.(จารึกภาษาไทย)   มหาวิทยาลัยศิลปากร    พ.ศ. 2537 
 ค.บ. (ภาษาไทย)   วิทยาลัยครูสวนสุนันทา      พ.ศ. 2533 
 
ผลงานทางวิชาการ 
ต าราเรียน  
พรทิพย์  วนรัฐิกาล. (2555). ศิลปะและกลวิธีการเขียน (THA 3105) กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 

 ISBN 978-616-513-2435.  
 
บทความทางวิชาการ 
พรทิพย์  วนรัฐิกาล. (2557). “นางเลือดขาว”ต านานเมืองพัทลุง ฉบับหมื่นจบเจริญการ มองผ่านกลวิธีการน าเสนอเรื่อง. 

วารสารโครงการวิชาการตะวันออก เรื่อง นานาภาษาในจารึกและเอกสารโบราณไทย ปีที่ 7  ฉบับที่ 1 
(กรกฎาคม 2557.) หน้า 121 – 143. และเผยแพร่บทความทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์รวมบทความวิชาการด้วย         
การจัดท าในรูปแบบซีดีรอม(CD-ROM) เรื่อง “มุมมองจากจารึกและเอกสารโบราณ”พ.ศ.2557. 

 
พรทิพย์  วนรัฐิกาล. (2559). การสร้างระบบเขียนในภาษาไทยถิ่นใต้. เอกสารประกอบการเสวนาทางวิชาการ บทบาท

ของท้องถิ่นต่อการมีส่วนร่วมในการจัดท ารายการวิทยุภาษาไทยถิ่น 3 ภาค และพจนานุกรมภาษาไทยถิ่น 3 ภาค 
ฉบับราชบัณฑิตยสภา ในโครงการรู้ รัก ภาษาไทย ครั้งที่ 3 ภาคใต้ เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2559. 
ณ โรงแรมเดอะทวินโลตัส  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
พรทิพย์  วนรัฐิกาล. (2560). “แนวทางการเรียนการสอนวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”  
    เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง วรรณกรรมทักษิณศึกษา : อดีต ปัจจุบัน อนาคต  
   พัฒนาสังคมไทย  ร่วมกับ  ENITS  สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย 
   คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560. 
 
บทรายการวิทยุ 
พรทิพย์  วนรัฐิกาล. (2559). บทรายการวิทยุเสนอผ่านคณะกรรมการราชบัณฑิตยสภาผู้จัดท าบทความภาษาไทยถิ่นใต้  

หัวข้อเรื่อง “พระผุด” “วัดพระนางสร้าง” “อ่าหวาย” “ชาวเล” “ประเพณีแต่งงานของบาบ๋าในจังหวัดภูเก็ต
และจังหวัดพังงา”  “ชิโน-โปรตุกิส : สถาปัตยกรรมแบบอาณานิคม” เพ่ือเผยแพร่ในรายการวิทยุ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
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หนังสือของราชบัณฑิตยสภาที่มีส่วนร่วมในการเขียนในปี พ.ศ 2555 - 2559  
 

ราชบัณฑิตยสภา. พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมท้องถิ่นไทยภาคใต้ เรื่อง สุภาษิตสอนหญิงค ากาพย์. กรุงเทพฯ :               
ราชบัณฑิตยสภา. 

ราชบัณฑิตยสภา. พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมท้องถิ่นไทยภาคใต้ เรื่อง ภาษิตลุงสอนหลาน. กรุงเทพฯ :  
  ราชบัณฑิตยสภา. 
ราชบัณฑิตยสภา. พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมท้องถิ่นไทยภาคใต้ เรื่อง ประวัตินางเลือดขาว ต านานเมืองพัทลุง. 

กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสภา. 
 
กรรมการของราชบัณฑิตยสภาที่อยู่ระหว่างการประขุม (2559 - 2560)  

1.   พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมท้องถิ่นไทยภาคใต้ เรื่อง นายดัน. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสภา. 
2.   พจนานุกรมค าศัพท์ท้องถิ่นไทยภาคใต้. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสภา. 
3.   บทรายการวิทยุเสนอผ่านคณะกรรมการราชบัณฑิตยสภาผู้จัดท าบทความภาษาไทยถิ่นใต้  
     เพ่ือเผยแพร่ในรายการวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสภา. 

 
 
ภาระงานสอน  (ระดับปริญญาตรี) 
   
รหัสวิชา  ชื่อวิชา                           หน่วย/ชม     ผู้สอน 
THA 1001   ลักษณะและการใช้ภาษาไทย           3/3                ผศ. พรทิพย์ วนรัฐิกาล และคณะ                                                                                                      
THA 3105   ศิลปะและกลวิธีการเขียน                                         3/2                ผศ. พรทิพย์ วนรัฐิกาล และคณะ                                                                                                      
THA 3107   การเขียนวรรณกรรมส าหรับเด็ก        3/2                ผศ. พรทิพย์ วนรัฐิกาล และคณะ                                                                                                      
THA 3201   วรรณคดีสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น         3/2                ผศ. พรทิพย์ วนรัฐิกาล และคณะ                                                                                                      
THA 4104   การเขียนแบบสร้างสรรค์                    3/2                ผศ. พรทิพย์ วนรัฐิกาล และคณะ                                                                                                      
 
  
ภาระงานสอน  (ระดับปริญญาโท) 
  
รหัสวิชา  ชื่อวิชา               หน่วย/ชม              ผู้สอน  
TRA 6012    ทักษะภาษาไทยระดับสูงส าหรับนักแปล        3/3                ผศ. พรทิพย์ วนรัฐิกาล และคณะ                                                                                                      
RAM 6003   บัณฑิตศึกษา                                                  3/2                ผศ. พรทิพย์ วนรัฐิกาล และคณะ                                                                                                      
(หัวข้อ : การเขียนเอกสารวิชาการให้มีประสิทธิภาพ)  
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2. นายสหะโรจน์   กิตติมหาเจริญ  

ต าแหน่งทางวิชาการ  

พนักงานมหาวิทยาลัย   ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ประวัติการศึกษา  

อ.ด. (วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย      พ.ศ.2551  

อ.ม. (วรรณคดีเปรียบเทียบ)             จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย       พ.ศ.2545 

ศศ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2) (วรรณคดีไทย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     พ.ศ.2542 

ผลงานทางวิชาการ  

บทความทางวิชาการ  

สหะโรจน์ กิตติมหาเจริญ. ดรรชนีนางของอิงอร:  พ้ืนที่กับการสร้างตัวตน การรื้อฟ้ืนและการสร้างความทรงจ า          
ปาจารยสาร ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 (มีนาคม - พฤษภาคม 2556.) หน้า 86 – 93. 

สหะโรจน์ กิตติมหาเจริญ. ปริศนา “ข้างหลังภาพ” ของนพพร ปาจารยสาร ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 (มิถุนายน - สิงหาคม 2556) 
ฉบับ 50 ปี สังคมศาสตร์ปริทัศน์. หน้า 42 – 49. 

สหะโรจน์ กิตติมหาเจริญ. เส้นทางเดินนักวรรณคดีศึกษาของ ส.ธรรมยศ วารสารล าปางหลวง ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2557.)  หน้า 50 – 62. 

สหะโรจน์ กิตติมหาเจริญ. นิราศตามเสด็จ เสด็จพระราชด าเนิรประพาสราชนิเวศน์มฤคทายวัน พระพุทธศักราช 2467 : 
ตามเสด็จที่ประทับชายทะเลในรัชกาลที่ 6 วารสารสารภาษาและวรรณคดีไทย  ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 (ธันวาคม 
2558.)  หน้า 123 -155. 

สหะโรจน์ กิตติมหาเจริญ. “นางยี่เกชาย สิ่งช ารุดในยุครัฐนิยม: เรื่องเล่าชีวิตนางยี่เกชายผ่านวรรณกรรม” ในหนังสือ 
เพศหลากเฉดสี: พหุวัฒนธรรมทางเพศในสังคมไทย. นฤพนธ์ ด้วงวิเศษและปีเตอร์ เอ.แจ็คสัน (บรรณาธิการ). 
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 2556. หน้า 152-175. 

สหะโรจน์ กิตติมหาเจริญ. จากอัศวินสู่สุภาพบุรุษ: จากวิคตอเรียนสู่สยาม ในศาสตร์แห่งวรรณคดีคือตรีศิลป์: ทฤษฎี 
สุนทรียะ สังคม หนังสือรวมบทความของบรรดาสานุศิษย์ รองศาสตราจารย์ ดร. ตรีศิลป์ บุญขจร เนื่องในวาระ
เกษียณอายุราชการ กันยายน 2555. หน้า 233 – 256.   
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งานวิจัย  

สหะโรจน์ กิตติมหาเจริญ. "โลกของนางยี่เกชายยุคก่อนและหลังจอมพลป.พิบูลสงคราม" งานวิจัยย่อยในโครงการวิจัย 
พหุวัฒนธรรมกับความหลากหลายทางเพศ ทุนวิจัยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยา      
สิรินธร, 2556.   

ภาระงานสอน (ระดับปริญญาตรี)  

รหัสวิชา                     ชื่อวิชา                                หน่วยกิต/ชั่วโมง                  ผู้สอน  

THA 1003   การเตรียมเพ่ือการพูดและการเขียน                3/3               ผศ.ดร. สหะโรจน์ และคณะ  

THA 1004   ความรู้ทั่วไปทางภาษาและวรรณคดีไทย           3/3               ผศ.ดร. สหะโรจน์ และคณะ  

THA 3209   วรรณกรรมกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส      3/2         ผศ.ดร. สหะโรจน์  กิตติมหาเจริญ 

THA 4201   วรรณกรรมปัจจุบัน                                    3/2         ผศ.ดร. สหะโรจน์  กิตติมหาเจริญ 

THA 4208  วรรณกรรมพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ  3/2         ผศ.ดร. สหะโรจน์  กิตติมหาเจริญ   

THA 4209   วรรณกรรมพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว    3/2         ผศ.ดร. สหะโรจน์  กิตติมหาเจริญ  

THA 4211   อิทธิพลวรรณกรรมต่างประเทศที่มีต่อวรรณกรรมไทย   3/2         ผศ.ดร. สหะโรจน์  กิตติมหาเจริญ  

THA 4212   วรรณคดีวัยรุ่น                                             3/2         ผศ.ดร. สหะโรจน์  กิตติมหาเจริญ  

ภาระงานสอน (ระดับปริญญาโท)  

รหัสวิชา              ชื่อวิชา                                      หน่วยกิต/ชั่วโมง             ผู้สอน  

THS 7101  พัฒนาการวรรณกรรมไทย                    3/3  ผศ.ดร. สหะโรจน์ และคณะ  

THS 7109  สัมมนาวรรณกรรมไทย                        3/3  ผศ.ดร. สหะโรจน์ และคณะ 

TRA 6012  ทักษะภาษาไทยระดับสูงส าหรับนักแปล     3/3  ผศ.ดร. สหะโรจน์ และคณะ 
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3. นางสุภาวดี    เจริญเศรษฐมห 

 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

พนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่ง อาจารย์ 
 
ประวัติการศึกษา 

ปร.ด.  (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)   มหาวิทยาลัยรามค าแหง    พ.ศ.2553 
ศศ.ม  (ไทยศึกษา)      มหาวิทยาลัยรามค าแหง    พ.ศ.2548 
กศ.บ.  (ภาษาไทย)      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    พ.ศ.2534 

 
 
ผลงานวิชาการ   
ต าราเรียน  
สุภาวดี  เจริญเศรษฐมห. (2557). คติชนวิทยาประยุกต์. (FOL 4401)  กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง,  

ISBN 978-616-318-900-4  
 
บทความ 
สุภาวดี เจริญเศรษฐมห.(2558).บทบาทคติชนในการจัดการทรัพยากรบุคคล. วารสารรามค าแหง 
 ฉบับมนุษยศาสตร์, 34 (1 มกราคม - มิถุนายน), หน้า 65-85.  
 
 
ภาระงานสอน 
รหัสวิชา       ชื่อวิชา                                     หน่วย/ชม           ผู้สอน 
THA 1003    การเตรียมเพ่ือการพูดและการเขียน     3/3 รศ.เสาวลักษณ์  ผศ.ดร.สหะโรจน์ 
                                                                                     อ.ดร.สุภาวดี    อ.ดร.สุภัทรา 
THA 3106    การอ่านเพ่ือการวิเคราะห์      3/2 อ.ดร.สุภาวดี    เจริญเศรษฐมห 
THA 3206    วรรณกรรมค าสอน                3/2 อ.ดร.สุภาวดี    เจริญเศรษฐมห 
THA 4206    วรรณกรรมพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 3/2 อ.ดร.สุภาวดี    เจริญเศรษฐมห  
FOL 4208    วิเคราะห์วรรณกรรมท้องถิ่นเชิงเปรียบเทียบ    3/2 อ.ดร.สุภาวดี    เจริญเศรษฐมห 
FOL 4401    คติชนวิทยาประยุกต์                 3/2 อ.ดร.สุภาวดี    เจริญเศรษฐมห 
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4. นางสาวสุภัทรา    บุญปัญญโรจน์  

ต าแหน่งทางวิชาการ   
พนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

ประวัติการศึกษา  
ปร.ด. (Architectural Heritage Management and Tourism)  มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2558 
ศศ.ม. (ไทยศึกษา)  มหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. 2545 
รปศ.ม. (บริหารโครงการและนโยบาย) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.2544 
วส.บ. (สาขาการกระจายเสียงทางวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2538 
 

ผลงานวิชาการ 
บทความวิจัย   

สุภัทรา บุญปัญญโรจน์และเสาวลักษณ์ อนันตศานต์. (2560). การวิเคราะห์ด้านมืดของตัวละครในนิทาน. 
วารสารรามค าแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 (ก.ค.- ธ.ค. 2560). หน้า 175-191 

 
บทความวิชาการ 

Supatra Boonpanyarote. (2015). Ideas of love in Thai tradition- reading heritage. Veridian 
Journal, International (Humanities, Social Sciences and arts) Volume 8 Number 4 
(January –June 2015). Bangkok: Silpakorn University. pp. 72-84. 

 
งานวิจัย   

สุภัทรา บุญปัญญโรจน์และคณะ. (2560). โครงการศึกษาแนวทางการปรับปรุงแผนงาน/โครงการพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด: กรณีศึกษาการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการท่องเที่ยวภาคกลาง : การน าเรื่องเล่าไปใช้ประโยชน์ทางการ
ท่องเที่ยว. กรุงเทพฯ: สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (เผยแพร่โดยการจัดส่งเอกสารงานวิจัย 
200 ชุดพร้อม CD ให้กับหน่วยงานราชการในเขตภาคกลางและมีการจัดประชุมปฏิบัติการให้กับหัวหน้า
หน่วยงานราชการในภาคกลาง เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมเมืองทองธานี) 

 
หนังสือวิชาการ 

Supatra Boonpanyarote and Ross King. (2017). Heritages and Dialectics: The Ambiguities of Love 
in Thai Heritage. in Heritage and Identity in Contemporary Thailand: Memory, Place and 
Power. Singapore: National University of Singapore Press.   pp. 68-93.      
ISBN 978-981-472-227-8. 
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การน าเสนอบทความวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) 

Supatra Boonpanyarote. (2017). Love of Community in Thailand Society and the Eroding Effect 
of Class and Fighting for Protection of Community: Reading Heritage. in International 
Social Sciences and Humanities Berlin Conference (IARSP 2017). 18-21 May 2017. 
Germany: Humboldt University of Berlin. PP 1-7. 

 
สุภัทรา บุญปัญญโรจน์. (2560). การบวชคลองบางซื่อ: ตัวอย่างประเพณีประดิษฐ์จากทุนทางวัฒนธรรมใน  

สังคมไทยเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือของชุมชนในการอนุรักษ์และพัฒนาคูคลองในกรุงเทพมหานคร. 

โครงการประชุมเสนอผลงานวิชาการและวิจัยสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครั้งที่ 11.          

วันที่ 21 กันยายน 2560. กรุงเทพฯ:  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง. หน้า 1-10. 

ต าราเรียน             

สุภัทรา บุญปัญญโรจน์. (2558). คติชนส าหรับเด็ก. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง.                              
ISBN 978-616-318-763-5                                                                                                        

สุภัทรา บุญปัญญโรจน์และเสาวลักษณ์ อนันตศานต์. (2558). คติชนกับศาสนา. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยรามค าแหง. หมายเลข ISBN 978-616-318-930-1.                                    

สุภัทรา บุญปัญญโรจน์และเสาวลักษณ์ อนันตศานต์. (2560). ระบบความเชื่อและศาสนาพื้นบ้าน. กรุงเทพฯ : 
ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง. หมายเลข ISBN 978-616-414-346-3. 

ภาระงานสอน (ระดับปริญญาตรี)  

รหัสวิชา   ชื่อวิชา             หน่วย/ชม.    ผู้สอน  

FOL 3301    คติชนส าหรับเด็ก        3/2  สุภัทรา บุญปัญญโรจน์                                          
FOL 4203    นิทานพืน้บ้าน             3/2  สุภัทรา บุญปัญญโรจน์                                
FOL 4204    วรรณกรรมภาคเหนือ     3/2  สุภัทรา บุญปัญญโรจน์                                          
THA 1003    การเตรียมเพ่ือการพูดและเขียน   3/3  เสาวลักษณ์ อนันตศาสนต์ และคณะ                                    
THA 4103    การเขียนสารคดี       3/2     สุภัทรา บุญปัญญโรจน์                                                
THA 4105    การเขียนวรรณกรรมส าหรับวัยรุ่น     3/2     สุภัทรา บุญปัญญโรจน์  
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ภาระงานสอน (ระดับปริญญาโท/ ร่วมสอน)  

รหัสวิชา     ชื่อวิชา               หน่วย/ชม.    ผู้สอน  

THS 6500   ทฤษฎีคติชนวิทยาและวิธีการศึกษา     3/3  เสาวลักษณ์ อนันตศาสนต์ และคณะ                   
THS 6501   วิถีชีวิตพ้ืนบ้านไทยกับวัฒนธรรมวัตถุ    3/3  เสาวลักษณ์ อนันตศาสนต์ และคณะ                   
THS 6503   เรื่องเล่าพ้ืนบ้านไทย                        3/3  เสาวลักษณ์ อนันตศาสนต์ และคณะ                    
THS 6505   ระบบความเชื่อพ้ืนบ้านไทย               3/3  เสาวลักษณ์ อนันตศาสนต์ และคณะ                    
THS 6507   การปฏิบัติงานสนามทางคติชนวิทยา    3/3  เสาวลักษณ์ อนันตศาสนต์ และคณะ                           
THS 7507   สัมมนาคติชนวิทยา                        3/3  เสาวลักษณ์ อนันตศาสนต์ และคณะ                       
THA 6102   ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                 3/3  เสาวลักษณ์ อนันตศาสนต์ และคณะ                              
THA 6201   ภาษาเฉพาะกิจ                            3/3        เสาวลักษณ์ อนันตศาสนต์ และคณะ                                
THA 6203   การพูดเพ่ือการสื่อสาร                    3/3  เสาวลักษณ์ อนันตศาสนต์ และคณะ                                 
THA 7304   ศิลปะการพูด                              3/3  เสาวลักษณ์ อนันตศาสนต์ และคณะ                             
THA 7305  การเขียนสร้างสรรค์ระดับสูง            3/3          เสาวลักษณ์ อนันตศาสนต์ และคณะ  
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5. นางสาวณัฐวรรณ   ชั่งใจ 

 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 พนักงานมหาวิทยาลัย   ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราอาจารย์ 
 
ประวัติการศึกษา          

ปร.ด. (ภาษาไทย)            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์          พ.ศ. 2560 
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ภาระงานสอน  (ระดับปริญญาตรี)  
 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา                   หน่วย/ชม         ผู้สอน 
THA 1001 ลักษณะและการใช้ภาษาไทย             3/3  ณัฐวรรณ ชั่งใจ และคณะ 
THA 3205   วรรณกรรมการแสดง                        3/2  ณัฐวรรณ ชั่งใจ 

THA 3209 วรรณกรรมเจ้าพระยาพระคลัง (หน)      3/2  ณัฐวรรณ ชั่งใจ        
THA 4101 วิวัฒนาการของภาษาไทย                   3/2  ณัฐวรรณ ชั่งใจ 

THA 4102       ภาษาไทยเพ่ือศิลปะการสื่อสาร             3/2  ณัฐวรรณ ชั่งใจ        
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ภาคผนวก  3   
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลกัสูตร 
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ภาคผนวก  4   
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทย 
หลักสูตร พ.ศ.2555 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 
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                           ตารางเปรียบเทียบหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาไทย หลักสูตร พ.ศ.2555   
     กบัหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560  
 
1. ตารางเปรียบเทียบ มคอ.1 สาขาวชิาภาษาไทย กบัหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาไทย 
    หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560  
 

มคอ.1  สาขาวชิาภาษาไทย 
 

รายวชิาในหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษาไทย 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

1. กลุ่มเน้ือหาวชิาเฉพาะด้านหรือวชิาเอกไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกติ 
   1.1 กลุ่มเน้ือหาวชิาเฉพาะด้านหรือวชิาบังคบัไม่น้อยกว่า   
         20 - 40  หน่วยกติ 
         1) กลุ่มเน้ือหาวชิาหลกัภาษาไทยและภาษาศาสตร์ 
         ตอ้งมีเน้ือหาวชิาอยางนอ้ยดงัตอ่ไปน้ี   
                ลกัษณะภาษาไทย   
                ภาษาศาสตร์เบ้ืองตน้ 
 

     1. กลุ่มวชิาเฉพาะด้าน (วชิาเอก)   72    หน่วยกติ 
           1.1  วชิาเอกบังคบั   36   หน่วยกติ 
                  กลุ่มเน้ือหาวชิาหลกัภาษาไทยและภาษาศาสตร์ 
  *THA 2108    ภาษาศาสตร์ภาษาไทย                          3(3-0-6) 
    THA3102     การวเิคราะห์โครงสร้างภาษาไทย         3(3-0-6)    
**THA 4102    ภาษาไทยเพื่อศิลปะการส่ือสาร            3(3-0-6)                   

2)  กลุ่มเน้ือหาวชิาการใช้ภาษา 
ตอ้งมีเน้ือหาวชิาอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี   

               ทกัษะการใชภ้าษาไทยดา้นต่างๆ     
               การคิดและการใชเ้หตุผล 

                  กลุ่มเน้ือหาวชิาการใช้ภาษา  
  THA 2101   ความรู้ทัว่ไปในการเขียน                        3(3-0-6)         
  THA 2105   ความรู้ทัว่ไปในการอ่าน                         3(3-0-6)             
*THA 2107   ความรู้ทัว่ไปในการพดูและการฟัง         3(3-0-6)         
*THA 4106   ภาษากบัความคิด                                    3(3-0-6)  
        

         3)  กลุ่มเน้ือหาวชิาวรรณคดไีทย 
ตอ้งมีเน้ือหาวชิาอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี   
    วรรณคดีศึกษา หรือ วรรณคดีวจิารณ์ หรือ วรรณคดีวจิกัษ ์
    วรรณคดีเอก 
    วรรณกรรมร่วมสมยั  
 

                 กลุ่มเน้ือหาวชิาวรรณคดไีทย 
THA 3211  วรรณคดีวจิารณ์                                       3(3-0-6)              
THA 3212  วรรณกรรมเอกของไทย                           3(3-0-6)                
THA 4201  วรรณกรรมปัจจุบนั                                  3(3-0-6)         

          4)  กลุ่มเน้ือหาวชิาภาษาและวรรณกรรมทีสั่มพนัธ์ 
กบัสังคมและวฒันธรรม  

ตอ้งมีเน้ือหาวชิาอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี   
      ภาษากบัสงัคม 
      ภาษากบัวฒันธรรม 
     วรรณกรรมกบัสงัคมและวฒันธรรม 
 

                กลุ่มเน้ือหาวชิาภาษาและวรรณกรรมทีสั่มพนัธ์ 
กบัสังคมและวฒันธรรม  
*THA 4107  ภาษาในบริบทสงัคมและวฒันธรรมไทย  3(3-0-6)                                           
 THA 4210   วรรณคดีกบัสงัคมไทย                              3(3-0-6)         
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มคอ.1  สาขาวชิาภาษาไทย 
 

รายวชิาในหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษาไทย 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

1.2 กลุ่มเน้ือหาวชิาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า 20-40 หน่วยกติ  
ไดแ้ก่ 

1)  กลุ่มเน้ือหาวชิาหลกัภาษาไทยและภาษาศาสตร์ 
            ตอ้งมีเน้ือหาวชิาอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
                   ภาษาบาลี สนัสกฤต เขมรในภาษาไทย หรือ 
                   ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  หรือ  
                   ประวติัและความหมายของค า หรือ 
                   ภาษาศาสตร์เฉพาะดา้น 
                   ภาษาถ่ิน 
                   ววิฒันนาการของแบบเรียนภาษาไทย   
 

    1.2   วชิาเอกเลือก   36    หน่วยกติ 
ใหเ้ลือกเรียนกระบวนวชิาจากกลุ่มวชิาต่างๆ ดงัน้ี 
              กลุ่มเน้ือหาวชิาหลกัภาษาไทยและภาษาศาสตร์ 
  THA 2103  ววิฒันาการหนงัสือแบบเรียนภาษาไทย  3(3-0-6) 
  THA 3101  ภาษาบาลีสนัสกฤตในภาษาไทย             3(3-0-6 )  
  THA 3103  ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย                3(3-0-6)                             
*THA 3108  ภาษาถ่ินของไทย                                     3(3-0-6) 
*THA 3109  ระบบเสียงในภาษาไทย                           3(3-0-6)             
*THA 3110  อกัขรวธีิและการใชค้  าในภาษาไทย         3(3-0-6)         
*THA 3111  ค าและความหมายในภาษาไทย                3(3-0-6)  
  THA 4101   ววิฒันาการของภาษาไทย                       3(3-0-6)                 
*THA4108   ภาษาตามบริบท สถานการณ์ และเจตนา 
                                                                                      3(3-0-6)              

 
                
              2) กลุ่มเน้ือหาวชิาการใช้ภาษา 
             ตอ้งมีเน้ือหาวชิาอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี   
                    การใชภ้าษาเฉพาะแบบ 
                    การใชภ้าษาเพ่ือจุดมุ่งหมายเฉพาะ 
                    การส่ือสารภาษาขา้มวฒันธรรม (เช่น การแปล) 

            
              กลุ่มเน้ือหาวชิาการใช้ภาษา 
  THA 2102   การพฒันาทกัษะการเขียน                      3(3-0-6)         
  THA 2104   ปัญหาการใชภ้าษาไทย                           3(3-0-6) 
  THA 2106   ร้อยกรอง                                                3(3-0-6)  
  THA 3104   การเขียนเฉพาะกิจ                                  3(3-0-6)  
  THA 3105   ศิลปะและกลวธีิการเขียน                       3(3-0-6)         
  THA 3106   การอ่านเพ่ือการวเิคราะห์                        3(3-0-6)         
  THA 3107   การเขียนวรรณกรรมส าหรับเด็ก             3(3-0-6) 
*THA 3112   การอ่านสารคดี                                        3(3-0-6)   
*THA 3113   การอ่านวนิิจสารในส่ือออนไลน ์            3(3-0-6) 
*THA 3114   การพดูเฉพาะกิจ                                      3(3-0-6)   
*THA 3115   การส่ือสารขา้มวฒันธรรมในวรรณกรรมแปล 
                                                    3(3-0-6)      
THA 4103   การเขียนสารคดี                                        3(3-0-6)  
THA 4104   การเขียนแบบสร้างสรรค ์                         3(3-0-6)   
THA 4105   การเขียนวรรณกรรมส าหรับวยัรุ่น           3(3-0-6)  
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มคอ.1  สาขาวชิาภาษาไทย 
 

รายวชิาในหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษาไทย 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

              3)  กลุ่มเน้ือหาวชิาวรรณคดไีทย 
             ตอ้งมีเน้ือหาวชิาอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี   
                      พฒันาการวรรณคดี 
                      วรรณคดีเฉพาะประเภท (เช่น นิราศ, ยอพรเกียรติ) 
                      การประพนัธ์ 
                      การอ่านท านองเสนาะ 
                      วรรณคดีเปรียบเทียบ 

           กลุ่มเน้ือหาวชิาวรรณคดไีทย 
  FOL 3202   วรรณกรรมทอ้งถ่ิน                                 3(3-0-6)         
  THA 2201  วรรณคดีสุโขทยั                                      3(3-0-6)   
  THA 2202  วรรณคดีอยธุยา                                       3(3-0-6)  
  THA2203   วรรณกรรมศาสนา                                  3(3-0-6) 
  THA 2204   วรรณคดีวจิกัษณ์                                    3(3-0-6)         
*THA 2205   พฒันาการวรรณคดีไทย                         3(3-0-6)         
  THA 3201  วรรณคดีสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้       3(3-0-6)                      
  THA 3202  วรรณคดีสมยัรัตนโกสินทร์ระยะท่ี 2      3(3-0-6)                     
  THA 3203  วรรณกรรมนิราศ                                    3(3-0-6)                      
  THA 3205  วรรณกรรมการแสดง                             3(3-0-6)                                
  THA 3206  วรรณกรรมค าสอน                                 3(3-0-6)                     
*THA 3214  วรรณกรรมเฉพาะบุคคล                         3(3-0-6)                     
  THA 4202  วรรณคดีเปรียบเทียบ                              3(3-0-6)   
  THA 4204  วรรณกรรมหลีกหนี                                3(3-0-6) 
  THA 4205  นวนิยายและเร่ืองสั้น                              3(3-0-6)                                  
  THA 4212  วรรณคดีส าหรับวยัรุ่น                            3(3-0-6) 

 

              4) กลุ่มเน้ือหาวชิาภาษาและวรรณกรรมทีสั่มพนัธ์ 
กบัสังคมและวฒันธรรม 

     ตอ้งมีเน้ือหาวชิาอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี   
                     คติชนในภาษาและวรรณกรรม 
                    ภูมิปัญญากบัวธีิชีวติไทย 
                    วรรณกรรมกบัศิลปะแขนงต่างๆ 

 

              กลุ่มเน้ือหาวชิาภาษาและวรรณกรรมทีสั่มพนัธ์ 
กบัสังคมและวฒันธรรม 
  FOL 4204  วรรณกรรมภาคเหนือ                              3(3-0-6) 
  FOL 4205  วรรณกรรมภาคอีสาน                              3(3-0-6)          
  FOL 4206  วรรณกรรมภาคใต ้                                  3(3-0-6)                         
  FOL 4207  วรรณกรรมพ้ืนบา้นภาคกลาง                  3(3-0-6) 
  FOL 4208  วเิคราะห์วรรณกรรมทอ้งถ่ินเชิงเปรียบเทียบ 
                                                                                     3(3-0-6)     
  THA 4203  ชาดกกบัวรรณกรรมไทย                        3(3-0-6)                                                    
  THA 4211  อิทธิพลของวรรณกรรมต่างประเทศท่ีมี 
                     ต่อวรรณกรรมไทย                                  3(3-0-6) 
*THA 4213  วรรณกรรมกบัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
                                                                                    3(3-0-6) 
*THA 4214  วรรณกรรมกบัภาพยนตร์                       3(3-0-6)  
*THA 4215  วรรณกรรมกบัส่ิงแวดลอ้ม                    3(3-0-6) 
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2.  ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลกัสูตร พ.ศ.2555 กบัหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560  

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิตสาขาวชิาภาษาไทย 
(หลกัสูตร พ.ศ. 2555) 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิตสาขาวชิาภาษาไทย 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

จ านวนหน่วยกติตลอดหลกัสูตร   144   หน่วยกติ 
ประกอบดว้ย 

(1) วชิาศึกษาทัว่ไป      42      หน่วยกิต 
(2) วชิาเอก                   63      หน่วยกิต 
(3) วชิาโท                    24      หน่วยกิต 
(4)   วชิาเลือกเสรี           15      หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกติตลอดหลกัสูตร     139     หน่วยกติ 
ประกอบดว้ย 
  (1)  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป                  40        หน่วยกิต 
  (2)  หมวดวชิาเฉพาะ                           90        หน่วยกิต 
             กลุ่มวชิาเฉพาะดา้น (วชิาเอก)   72       หน่วยกิต 
                     วชิาเอกบงัคบั                    36       หน่วยกิต 
                     วชิาเอกเลือก                      36      หน่วยกิต 
             กลุ่มวชิาอ่ืน (วิชาโท)                 18      หน่วยกิต 
  (3)  หมวดวชิาเลือกเสรี                          9       หน่วยกิต  

หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป          42     หน่วยกติ หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป          40      หน่วยกติ 
1. กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์   3  หน่วยกติ 
ใหเ้ลือกเรียนวชิาในขอ้ 1.1 หรือ 1.2    
จ านวน  1  กระบวนวชิา 

1.1 วชิาคณิตศาสตร์ เลือกเรียน  3  หน่วยกติ 
INT 1005     ระบบคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้                        3 (3-0-6) 

1. กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์   3  หน่วยกติ 
ใหเ้ลือกเรียนวชิาในขอ้ 1.1 หรือ 1.2    
จ านวน  1  กระบวนวชิา 

1.1 วชิาคณิตศาสตร์ เลือกเรียน  3  หน่วยกติ 
    INT 1005     ระบบคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้               3 (3-0-6) 

MTH 1003   คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน                                   3 (3-0-6)     MTH 1003   คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน                          3 (3-0-6) 
STA 1003    สถิติเบ้ืองตน้                                              3 (3-0-6) **STA 1003    สถิติเบ้ืองตน้                                     3 (3-0-6) 
หรือเลือกเรียนกระบวนวชิาในหมวด INT, MTH, STAท่ีนบัเป็น
วชิาพ้ืนฐานได ้

หรือเลือกเรียนกระบวนวชิาในหมวด INT, MTH, STA 
ท่ีนบัเป็นวชิาพ้ืนฐานได ้

     1.2 วชิาวทิยาศาสตร์ เลือกเรียน   3   หน่วยกติ       1.2  วชิาวทิยาศาสตร์ เลือกเรียน   3   หน่วยกติ        
AGR 1003    การเกษตรเบ้ืองตน้                                     3 (3-0-9) AGR 1003    การเกษตรเบ้ืองตน้                                3 (3-0-6) 

**BIO 1001    ชีววทิยาเบ้ืองตน้                                         3 (3-0-9) BIO 1001     ชีววทิยาเบ้ืองตน้                                    3 (3-0-6) 
CMS 1003    เคมีเบ้ืองตน้                                                3(3-0-9) CMS 1003    เคมีเบ้ืองตน้                                           3(3-0-6) 
GLY 1003    ธรณีวทิยา เบ้ืองตน้                                     3 (3-0-6) - - ยกเลิกการสอนในหลกัสูตรปรับปรุงน้ี 
MET 1003    อุตุนิยมวทิยาเบ้ืองตน้                                 3 (3-0-6) - - ยกเลิกการสอนในหลกัสูตรปรับปรุงน้ี 
*PHY 1001   ฟิสิกส์เบ้ืองตน้                                           3 (3-0-6) PHY 1001   ฟิสิกส์เบ้ืองตน้                                       3 (3-0-6) 
SCI 1003      วทิยาศาสตร์พ้ืนฐาน                                   3 (3-0-6) SCI 1003     วทิยาศาสตร์พ้ืนฐาน                              3 (3-0-6) 
หรือเลือกเรียนกระบวนวชิาในหมวด AGR, BIO, CMS, GLY, 
MET,PHY  ท่ีนบัเป็นวชิาพ้ืนฐานได ้

หรือเลือกเรียนกระบวนวชิาในหมวด BIO, CMS, PHY  
ท่ีนบัเป็นวชิาพ้ืนฐานได ้

2. กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์   15   หน่วยกติ                                         2. กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์   10   หน่วยกติ                       
ART 1003   ศิลปวจิกัษณ์                 เลือกเรียน 1 วชิา     2(2-0-4)    ART 1003   ศิลปวจิกัษณ์           เลือกเรียน 1 วชิา    2(2-0-4) 
MSA 1003  ดนตรีวจิกัษณ์                                                               MSA 1003  ดนตรีวจิกัษณ์                                                              
HIS 1001    อารยธรรมตะวนัตก                                     3(3-0-6) **HIS 1001    อารยธรรมตะวนัตก                              3(3-0-6) 
HIS 1002    อารยธรรมตะวนัออก            เลือกเรียน1 วชิา                                                  **HIS 1002    อารยธรรมตะวนัออก         เลือกเรียน1 วชิา             
HIS 1201    พ้ืนฐานวฒันธรรมไทย                                 3(3-0-6)   **HIS 1201    พ้ืนฐานวฒันธรรมไทย                                
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LIS 1001   สารสนเทศและเทคโนโลยเีพื่อการคน้ควา้    2(2-0-4) LIS 1001   สารสนเทศและเทคโนโลยเีพื่อการคน้ควา้  2(2-0-4) 
- 
- 
PHI 1003    ปรัชญาเบ้ืองตน้                                           3(3-0-6) 
- 
- 

PHI 1000  หลกัการด ารงชีวติในสงัคม                          3(3-0-6)                                                 
PHI 1001  วฒันธรรมและศาสนา                 เลือกเรียน 1 วชิา   
PHI 1003   ปรัชญาเบ้ืองตน้                              

GAS…  พลศึกษา                                                           2(2-4-4) 
/HED...                                                                           2(2-0-4)                               

-  
- 

3. กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์  6  หน่วยกติ                                                              3. กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์    9    หน่วยกติ                  
RAM 1000  ความรู้คู่คุณธรรม    (บงัคบัไม่นบัหน่วยกิต) **RAM 1000  ความรู้คู่คุณธรรม                                 3(3-0-9) 
SOC 1003  สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยาเบ้ืองตน้             3(3-0-6) 
                                                                                           

**SOC 1003   สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยาเบ้ืองตน้  3(3-0-6) 
                                                                                      

LAW 1004   ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั                                 
                     กฎหมายทัว่ไป  

**LAW 1004  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั                         
                         กฎหมายทัว่ไป                                               

POL 1100   รัฐศาสตร์ทัว่ไป                                  เลือก 1 วชิา     POL 1100    รัฐศาสตร์ทัว่ไป                        เลือก  1  วชิา    
ECO 1003   เศรษฐศาสตร์ทัว่ไป                               3(3-0-6) **ECO 1003   เศรษฐศาสตร์ทัว่ไป                      3(3-0-6) 

PSY 1001   จิตวทิยาทัว่ไป **PSY 1001    จิตวทิยาทัว่ไป 
4. กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ     12   หน่วยกติ    
ใหเ้ลือกเรียนภาษาใดภาษาหน่ึง  
ภาษาละ 4 กระบวนวชิาต่อเน่ืองกนั  
(กระบวนวชิาละ  3  หน่วยกิต)  ดงัน้ี 

4. กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ    12   หน่วยกติ   
ใหเ้ลือกเรียนวชิาในขอ้ 4.1 หรือ 4.2  ขอ้ใดขอ้หน่ึง ดงัน้ี 
     4.1. ใหเ้ลือกเรียนภาษาใดภาษาหน่ึง ภาษาละ 4  กระบวนวชิา
ต่อเน่ืองกนั (กระบวนวชิาละ  3  หน่วยกิต)  

ภาษาองักฤษ หน่วยกติ ภาษาองักฤษ หน่วยกติ 
ENG 1001 ประโยคภาษาองักฤษพ้ืนฐานและ

ศพัทจ์ าเป็นในชีวติประจ าวนั 
3(2-2-5) **ENG 1001 ประโยคภาษาองักฤษพ้ืนฐาน

แ ล ะ ศั พ ท์ จ า เ ป็ น ใ น
ชีวติประจ าวนั 

3(2-2-5) 

ENG1002 ประโยคภาษาองักฤษและศพัทท์ัว่ไป 3(2-2-5) **ENG 1002 ประโยคภาษาอังกฤษและศัพท์
ทัว่ไป  

3(2-2-5) 

 
ENG 2001 

และเลือกอีก 2 กระบวนวชิาจากการ
อ่านเอาความภาษาองักฤษ 

 
3(2-2-5) 

 
ENG 2001 

และเลือกอีก 2 กระบวนวชิา 
การอ่านเอาความภาษาองักฤษ 

 
3(2-2-5) 

ENG 2002 การอ่านตีความภาษาองักฤษ 3(2-2-5) **ENG 2002 การอ่านตีความภาษาองักฤษ 3(2-2-5) 
ENG 2101 การออกเสียงภาษาองักฤษ 3(2-2-5) **ENG 2101 การออกเสียงภาษาองักฤษ 3(2-2-5) 
ENG 2102 
 
ENG 2401 
 

การสนทนาภาษาองักฤษใน
ลกัษณะท่ีก าหนดให ้
การเขียนประโยคและอนุเฉท 
ภาษาองักฤษสั้น ๆ 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 
 

**ENG 2102 
 

**ENG 2401 
 

การสนทนาภาษาองักฤษ 
ในลกัษณะท่ีก าหนดให ้
การเขียนประโยคและ 
อนุเฉทภาษาองักฤษสั้น ๆ 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 
 

 

เลือกเรียน 1 วิชา  
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  ภาษาฝร่ังเศส หน่วยกติ ภาษาฝร่ังเศส หน่วยกติ   
FRE 1001 ภาษาฝร่ังเศสพ้ืนฐาน 1 3(2-2-5) **FRE 1011 

  (FRE 1001) 
   ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสาร 1 3(2-2-5) 

FRE 1002 ภาษาฝร่ังเศสพ้ืนฐาน 2 3(2-2-5) **FRE 1012 
  (FRE 1002) 

   ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสาร 2 3(2-2-5) 

FRE 2001 ภาษาฝร่ังเศสพ้ืนฐาน 3 3(2-2-5)  **FRE 2011 
(  (FRE 2001) 

   ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสาร 3 3(2-2-5) 

FRE 2002 ภาษาฝร่ังเศสพ้ืนฐาน 4 3(2-2-5) **FRE 2012 
  (FRE 2002) 

   ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสาร 4 3(2-2-5) 

  ภาษาเยอรมนั หน่วยกติ  ภาษาเยอรมนั หน่วยกติ 
GER 1001 ภาษาเยอรมนัพ้ืนฐาน 1 3(2-2-5) **GER 1011 

  (GER 1001) 
ภาษาเยอรมนัเพื่อการส่ือสาร 1 3(2-2-5) 

GER 1002 ภาษาเยอรมนัพ้ืนฐาน 2 3(2-2-5) **GER 1012 
  (GER 1002) 

ภาษาเยอรมนัเพื่อการส่ือสาร 2 3(2-2-5) 

GER 2001 ภาษาเยอรมนัพ้ืนฐาน 3 3(2-2-5) **GER 2011 
  (GER 2001) 

ภาษาเยอรมนัเพื่อการส่ือสาร 3 3(2-2-5) 

GER 2002 ภาษาเยอรมนัพ้ืนฐาน 4 3(2-2-5) **GER 2012 
  (GER 2002) 

ภาษาเยอรมนัเพื่อการส่ือสาร 4 3(2-2-5) 

ภาษาสเปน  หน่วยกติ ภาษาสเปน  หน่วยกติ 
SPN 1001 ภาษาสเปนพ้ืนฐาน 1 3(2-2-5) **SPN 1011  

  (SPN 1001) 
ภาษาสเปนเพื่อการส่ือสาร 1 3(2-2-5) 

SPN 1002 ภาษาสเปนพ้ืนฐาน 2 3(2-2-5) **SPN 1012 
  (SPN 1002) 

ภาษาสเปนเพื่อการส่ือสาร 2 3(2-2-5) 

SPN 2001 ภาษาสเปนพ้ืนฐาน 3 3(2-2-5) **SPN 2011 
  (SPN 2001) 

ภาษาสเปนเพื่อการส่ือสาร 3 3(2-2-5) 

SPN 2002 ภาษาสเปนพ้ืนฐาน 4 3(2-2-5) **SPN 2012 
  (SPN 2002) 

ภาษาสเปนเพื่อการส่ือสาร 4 3(2-2-5) 

ภาษารัสเซีย  หน่วยกติ ภาษารัสเซีย  หน่วยกติ 
RUS 1001 ภาษารัสเซียพ้ืนฐาน 1 3(2-2-5) **RUS 1011 

  (RUS 1001) 
ภาษารัสเซียเพื่อการส่ือสาร 1 3(2-2-5) 

RUS 1002 ภาษารัสเซียพ้ืนฐาน 2 3(2-2-5) **RUS 1012 
  (RUS 1002) 

ภาษารัสเซียเพื่อการส่ือสาร 2 3(2-2-5) 

RUS 2001 ภาษารัสเซียพ้ืนฐาน 3 3(2-2-5) **RUS 2011 
  (RUS 2001) 

ภาษารัสเซียเพื่อการส่ือสาร 3 3(2-2-5) 

RUS 2002 ภาษารัสเซียพ้ืนฐาน 4 3(2-2-5) **RUS 2012 
  (RUS 2002) 

ภาษารัสเซียเพื่อการส่ือสาร 4 3(2-2-5) 
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ภาษาญี่ปุ่ น  หน่วยกติ ภาษาญี่ปุ่ น  หน่วยกติ 
**JPN 1001 ภาษาญ่ีปุ่น 1 3(2-2-5) **JPN 1011 

  (JPN 1001) 
ภาษาญ่ีปุ่นชั้นตน้ 1 3(2-2-5) 

**JPN 1002 ภาษาญ่ีปุ่น 2 3(2-2-5) **JPN 1012 
  (JPN 1002) 

  ภาษาญ่ีปุ่นชั้นตน้ 2 3(2-2-5) 

**JPN 2001 ภาษาญ่ีปุ่น 3 3(2-2-5) **JPN 2011 
  (JPN 2001) 

  ภาษาญ่ีปุ่นชั้นตน้ 3 3(2-2-5) 

**JPN 2002 ภาษาญ่ีปุ่น 4 3(2-2-5) **JPN 2012 
  (JPN 20021) 

  ภาษาญ่ีปุ่นชั้นตน้ 4 3(2-2-5) 

ภาษาจนี  หน่วยกติ ภาษาจนี  หน่วยกติ 
CHI 1001 ภาษาจีน 1 3(2-2-5)   **CHI 1001   ภาษาจีน 1 3(2-2-5) 
CHI 1002 ภาษาจีน2   3(2-2-5)   **CHI 1002   ภาษาจีน 2   3(2-2-5) 
CHI 2001 ภาษาจีน 3 3(2-2-5)   **CHI 2001 ภาษาจีน 3 3(2-2-5) 
CHI 2002 ภาษาจีน 4 3(2-2-5)    CHI 2002 ภาษาจีน 4 3(2-2-5) 
ภาษามลายู  หน่วยกติ ภาษามลายู  หน่วยกติ 
MAL 1001 ภาษามลายพ้ืูนฐาน 1                                                  3(2-2-5) MAL 1001   ภาษามลายพ้ืูนฐาน 1                                                  3(2-2-5) 
MAL 1002 ภาษามลายพ้ืูนฐาน 2                                                 3(2-2-5) MAL 1002   ภาษามลายพ้ืูนฐาน 2                                                 3(2-2-5) 
MAL 2001 ภาษามลายพ้ืูนฐาน 3                                              3(2-2-5) MAL 2001   ภาษามลายพ้ืูนฐาน 3                                              3(2-2-5) 
MAL 2002 ภาษามลายพ้ืูนฐาน 4                                                  3(2-2-5) MAL 2002   ภาษามลายพ้ืูนฐาน 4                                                  3(2-2-5) 
ภาษากรีก  หน่วยกติ ภาษากรีก  หน่วยกติ 
GRK 1001 ภาษากรีกพ้ืนฐาน 1 3(2-2-5) **GRK 1011 

  (GRK 1001) 
ภาษากรีกเพื่อการส่ือสาร 1 3(2-2-5) 

GRK 1002 ภาษากรีกพ้ืนฐาน 2 3(2-2-5) **GRK 1012 
  (GRK 1002) 

ภาษากรีกเพื่อการส่ือสาร 2 3(2-2-5) 

GRK 2001 ภาษากรีกพ้ืนฐาน 3 3(2-2-5) **GRK 2011 
  (GRK 2001) 

ภาษากรีกเพื่อการส่ือสาร 3 3(2-2-5) 

GRK 2002 ภาษากรีกพ้ืนฐาน 4 3(2-2-5) **GRK 2012 
  (GRK 2002) 

ภาษากรีกเพื่อการส่ือสาร 4 3(2-2-5) 

ภาษาเขมร หน่วยกติ ภาษาเขมร หน่วยกติ 
KHM 1001 ภาษาเขมรพ้ืนฐาน 1                           3(2-2-5) KHM 1001 ภาษาเขมรพ้ืนฐาน 1                       3(2-2-5) 
KHM 1002 ภาษาเขมรพ้ืนฐาน 2                           3(2-2-5) KHM 1002 ภาษาเขมรพ้ืนฐาน 2                       3(2-2-5) 
KHM 2001 ภาษาเขมรพ้ืนฐาน 3                           3(2-2-5) KHM 2001 ภาษาเขมรพ้ืนฐาน 3                       3(2-2-5) 
KHM 2002 ภาษาเขมรพ้ืนฐาน 4                           3(2-2-5) KHM 2002 ภาษาเขมรพ้ืนฐาน 4                       3(2-2-5) 
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ภาษาพม่า  หน่วยกติ ภาษาเมยีนมา  หน่วยกติ 
MMR 1001 ภาษาพม่าพ้ืนฐาน 1             3(2-2-5) **MMR 1001 

 (MMR 1001) 
ภาษาเมียนมาพ้ืนฐาน 1             3(2-2-5) 

MMR 1002 ภาษาพม่าพ้ืนฐาน 2             3(2-2-5) **MMR 1002 
 (MMR 1002) 

ภาษาเมียนมาพ้ืนฐาน 2             3(2-2-5) 

MMR 2001 ภาษาพม่าพ้ืนฐาน 3             3(2-2-5) **MMR 2001 
 (MMR 2001) 

ภาษาเมียนมาพ้ืนฐาน 3             3(2-2-5) 

MMR 2002 ภาษาพม่าพ้ืนฐาน 4             3(2-2-5) **MMR 2002 
  (MMR 2002) 

ภาษาเมียนมาพ้ืนฐาน 4             3(2-2-5) 

ภาษาลาว      หน่วยกติ ภาษาลาว  หน่วยกติ 
LAO 1001 ภาษาลาวพ้ืนฐาน 1                3(2-2-5) LAO 1001 ภาษาลาวพ้ืนฐาน 1               3(2-2-5) 
LAO 1002 ภาษาลาวพ้ืนฐาน 2                3(2-2-5) LAO 1002 ภาษาลาวพ้ืนฐาน 2               3(2-2-5) 
LAO 2001 ภาษาลาวพ้ืนฐาน 3              3(2-2-5) LAO 2001 ภาษาลาวพ้ืนฐาน 3                3(2-2-5) 
LAO 2002 ภาษาลาวพ้ืนฐาน 4              3(2-2-5) LAO 2002 ภาษาลาวพ้ืนฐาน 4              3(2-2-5) 
ภาษาเวยีดนาม  หน่วยกติ ภาษาเวยีดนาม  หน่วยกติ 
VNM 1001 ภาษาเวยีดนามพ้ืนฐาน 1   3(2-2-5) VNM 1001 ภาษาเวยีดนามพ้ืนฐาน 1   3(2-2-5) 
VNM 1002 ภาษาเวยีดนามพ้ืนฐาน 2   3(2-2-5) VNM 1002 ภาษาเวยีดนามพ้ืนฐาน 2   3(2-2-5) 
VNM 2001 ภาษาเวยีดนามพ้ืนฐาน 3   3(2-2-5) VNM 2001 ภาษาเวยีดนามพ้ืนฐาน 3   3(2-2-5) 
VNM 2002 ภาษาเวยีดนามพ้ืนฐาน 4   3(2-2-5) VNM 2002 ภาษาเวยีดนามพ้ืนฐาน 4   3(2-2-5) 
ภาษาเกาหล ี  หน่วยกติ ภาษาเกาหล ี  หน่วยกติ 
KOR 1001 ภาษาเกาหลีพ้ืนฐาน 1            3(2-2-5) KOR 1001 ภาษาเกาหลีพ้ืนฐาน 1            3(2-2-5) 
KOR 1002 ภาษาเกาหลีพ้ืนฐาน 2            3(2-2-5) KOR 1002 ภาษาเกาหลีพ้ืนฐาน 2            3(2-2-5) 
KOR 2001 ภาษาเกาหลีพ้ืนฐาน 3            3(2-2-5) KOR 2001 ภาษาเกาหลีพ้ืนฐาน 3            3(2-2-5) 
KOR 2002 ภาษาเกาหลีพ้ืนฐาน 4            3(2-2-5) KOR 2002 ภาษาเกาหลีพ้ืนฐาน 4            3(2-2-5) 
ภาษาฮินด ี     หน่วยกติ ภาษาฮินด ี     หน่วยกติ 
HIN 1001 ภาษาฮินดีพ้ืนฐาน 1            3(2-2-5) **HIN 1001 ภาษาฮินดีพ้ืนฐาน 1            3(2-2-5) 
HIN 1002 ภาษาฮินดีพ้ืนฐาน 2            3(2-2-5) **HIN 1002 ภาษาฮินดีพ้ืนฐาน 2            3(2-2-5) 
HIN 2001 ภาษาฮินดีพ้ืนฐาน 3            3(2-2-5) **HIN 2001 ภาษาฮินดีพ้ืนฐาน 3            3(2-2-5) 
HIN 2002 ภาษาฮินดีพ้ืนฐาน 4            3(2-2-5) **HIN 2002 ภาษาฮินดีพ้ืนฐาน 4            3(2-2-5) 
ภาษาอาหรับ     หน่วยกติ ภาษาอาหรับ       หน่วยกติ 
ARA 1001   ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน 1    3(2-2-5) ARA 1001 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน 1    3(2-2-5) 
ARA 1002   ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน 2    3(2-2-5) ARA 1002 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน 2    3(2-2-5) 
ARA 2001   ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน 3    3(2-2-5) ARA 2001 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน 3    3(2-2-5) 
ARA 2002   ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน 4    3(2-2-5) ARA 2002 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน 4    3(2-2-5) 
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ภาษาโปรตุเกส หน่วยกติ ภาษาโปรตุเกส หน่วยกติ 
POR 1001 ภาษาโปรตุเกสพ้ืนฐาน 1    3(2-2-5) **POR 1011 

  (POR 1001) 
ภาษาโปรตุเกสเพื่อการส่ือสาร 1   3(2-2-5) 

POR 1002 ภาษาโปรตุเกสพ้ืนฐาน 2    3(2-2-5) **POR 1012 
  (POR 1002) 

ภาษาโปรตุเกสเพื่อการส่ือสาร 2   3(2-2-5) 

POR 2001 ภาษาโปรตุเกสพ้ืนฐาน 3    3(2-2-5) **POR 2011 
  (POR 2001) 

ภาษาโปรตุเกสเพื่อการส่ือสาร 3   3(2-2-5) 

POR 2002 ภาษาโปรตุเกสพ้ืนฐาน 4    3(2-2-5) **POR 2012 
  (POR 2002) 

ภาษาโปรตุเกสเพื่อการส่ือสาร 4   3(2-2-5) 

   ภาษาสันสกฤต  หน่วยกติ 
-    **SKT 1001 

  (SKT 2101) 
ภาษาสนัสกฤต 1 3(3-0-6) 

-    **SKT 1002 
  (SKT 3101) 

ภาษาสนัสกฤต 2 3(3-0-6) 

-     *SKT 2001 ภาษาสนัสกฤต 3 3(3-0-6) 
-     *SKT 2002 ภาษาสนัสกฤต 4 3(3-0-6) 
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     4.2  นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนกลุ่มภาษาต่างประเทศ 

ได ้ 2 ภาษา  ภาษาละ 6 หน่วยกิต โดยเลือกเรียนภาษาใดภาษาหน่ึง
จ านวน 2  กระบวนวิชา  (6 หน่วยกิต) ต่อเน่ืองกนั ดงัน้ี 

  ภาษาองักฤษ หน่วยกติ 
   **ENG 1001 ประโยคภาษาองักฤษพ้ืนฐานและ

ศพัทจ์ าเป็นในชีวติประจ าวนั 
3(2-2-5) 

   **ENG 1002 ประโยคภาษาองักฤษและศพัทท์ัว่ไป  3(2-2-5) 
    ภาษาฝร่ังเศส หน่วยกติ 

   **FRE 1011 
  (FRE 1001) 

ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสาร 1 3(2-2-5) 

   **FRE 1012 
  (FRE 1002) 

ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสาร 2 3(2-2-5) 

    ภาษาเยอรมนั  
   **GER 1011 

  (GER 1001) 
ภาษาเยอรมนัเพื่อการส่ือสาร 1 3(2-2-5) 

   **GER 1012 
  (GER 1002) 

ภาษาเยอรมนัเพื่อการส่ือสาร 2 3(2-2-5) 

   ภาษาสเปน หน่วยกติ 
   **SPN 1011 

  (SPN 1001) 
ภาษาสเปนเพื่อการส่ือสาร 1 3(2-2-5) 

   **SPN 1012 
  (SPN 1002) 

ภาษาสเปนเพื่อการส่ือสาร 2 3(2-2-5) 

   ภาษารัสเซีย  
   **RUS 1011 

  (RUS 1001) 
ภาษารัสเซียเพื่อการส่ือสาร 1 3(2-2-5) 

   **RUS 1012 
  (RUS 1002) 

ภาษารัสเซียเพื่อการส่ือสาร 2 3(2-2-5) 

    ภาษาญี่ปุ่ น หน่วยกติ 
   **JPN 1011 

  (JPN 1001) 
ภาษาญ่ีปุ่นชั้นตน้ 1 3(2-2-5) 

   **JPN 1012 
  (JPN 1002) 

ภาษาญ่ีปุ่นชั้นตน้ 2 3(2-2-5) 

  ภาษาจนี หน่วยกติ 
   **CHI 1001 ภาษาจีน 1 3(2-2-5) 
   **CHI 1002 ภาษาจีน 2   3(2-2-5) 
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   ภาษามลายู   หน่วยกติ 
   MAL 1001 ภาษามลายพ้ืูนฐาน 1                                                  3(2-2-5) 
   MAL 1002 ภาษามลายพ้ืูนฐาน 2                                                 3(2-2-5) 
   ภาษากรีก  หน่วยกติ 
   **GRK 1011 

 (GRK 1001) 
ภาษากรีกเพื่อการส่ือสาร 1 3(2-2-5) 

   **GRK 1012 
(GRK 1002) 

ภาษากรีกเพื่อการส่ือสาร 2 3(2-2-5) 

   ภาษาเขมร หน่วยกิต  
   KHM 1001 ภาษาเขมรพ้ืนฐาน 1                       3(2-2-5) 
   KHM 1002 ภาษาเขมรพ้ืนฐาน 2                       3(2-2-5) 
   ภาษาเมยีนมา  หน่วยกติ 
   **MMR 1011 

 (MMR 1001) 
ภาษาเมียนมาพ้ืนฐาน 1             3(2-2-5) 

   **MMR 1012 
(MMR 1002) 

ภาษาเมียนมาพ้ืนฐาน 2             3(2-2-5) 

   ภาษาลาว   หน่วยกติ 
   LAO 1001 ภาษาลาวพ้ืนฐาน 1              3(2-2-5) 
   LAO 1002 ภาษาลาวพ้ืนฐาน 2              3(2-2-5) 
  ภาษาเวยีดนาม หน่วยกติ 
   VNM 1001 ภาษาเวยีดนามพ้ืนฐาน 1   3(2-2-5) 
   VNM 1002 ภาษาเวยีดนามพ้ืนฐาน 2   3(2-2-5) 

    ภาษาเกาหล ี  
   KOR 1001 ภาษาเกาหลีพ้ืนฐาน 1            3(2-2-5) 
   KOR 1002 ภาษาเกาหลีพ้ืนฐาน 2            3(2-2-5) 
  ภาษาฮินด ี หน่วยกติ 
   **HIN 1001 ภาษาฮินดีพ้ืนฐาน 1 3(3-0-6) 
   **HIN 1002 ภาษาฮินดีพ้ืนฐาน 2 3(3-0-6) 
   ภาษาอาหรับ หน่วยกติ 
   ARA 1001 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน 1    3(2-2-5) 
   ARA 1002 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน 2    3(2-2-5) 
  ภาษาโปรตุเกส  
   **POR 1011 

  (POR 1001) 
ภาษาโปรตุเกสเพื่อการส่ือสาร 1   3(2-2-5) 

   **POR 1012 
  (POR 1002) 

ภาษาโปรตุเกสเพื่อการส่ือสาร 2   3(2-2-5) 
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   ภาษาสันสกฤต   หน่วยกติ 
   **SKT 1001 

  (SKT 2101) 
ภาษาสนัสกฤต 1 3(3-0-6) 

   **SKT 1002 
  (SKT 3101) 

ภาษาสนัสกฤต 2 3(3-0-6) 

   ภาษาบาล ี  หน่วยกติ 
   **PAL 1001 

  (PAL 2101) 
ภาษาบาลี 1 3(3-0-6) 

   **PAL 1002 
  (PAL 3101) 

ภาษาบาลี 2 3(3-0-6) 

 
5. กลุ่มวชิาภาษาไทย  6  หน่วยกติ                             หน่วยกติ 

 
5. กลุ่มวชิาภาษาไทย  6  หน่วยกติ                                  หน่วยกติ 

THA 1001   ลกัษณะและการใชภ้าษาไทย               3(3-0-6)     THA 1001   ลกัษณะและการใชภ้าษาไทย                       3(3-0-6) 
THA 1002   ความรู้ทัว่ไปทางวรรณคดีไทย             3(3-0-6)  
  

THA 1002   ความรู้ทัว่ไปทางวรรณคดีไทย                     3(3-0-6)  
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หมวดวชิาเอก  63 หน่วยกติ 
    วชิาเอกบังคบั  30  หน่วยกติ 
THA 2101  ความรู้ทัว่ไปในการเขียน                       3(3-0-6)         
THA 2102  การพฒันาทกัษะการเขียน                     3(3-0-6)         
THA 2105  ความรู้ทัว่ไปในการอ่าน                        3(3-0-6)         
THA 2106  ร้อยกรอง                                               3(3-0-6)         
THA 3101  ภาษาบาลีสนัสกฤตในภาษาไทย           3(3-0-6)         
THA 3102  การวเิคราะห์โครงสร้างภาษาไทย         3(3-0-6)         
THA 3106  การอ่านเพ่ือการวเิคราะห์                      3(3-0-6)         
THA 3211  วรรณคดีวจิารณ์                                    3(3-0-6)          
THA 4102  ภาษาไทยเพื่อศิลปะการส่ือสาร            3(3-0-6)                    
THA 4201  วรรณกรรมปัจจุบนั                              3(3-0-6)          
 

หมวดวชิาเฉพาะ   90   หน่วยกติ 
    กลุ่มวชิาเฉพาะด้าน (วชิาเอก)   72  หน่วยกติ 
    วชิาเอกบังคบั  36   หน่วยกติ 
  กลุ่มเน้ือหาวชิาหลกัภาษาไทยและภาษาศาสตร์ 
  *THA 2108  ภาษาศาสตร์ภาษาไทย                             3(3-0-6)         
    THA 3102  การวเิคราะห์โครงสร้างภาษาไทย           3(3-0-6)              
**THA 4102  ภาษาไทยเพื่อศิลปะการส่ือสาร               3(3-0-6)                  
 กลุ่มเน้ือหาวชิาการใช้ภาษา  

THA 2101  ความรู้ทัว่ไปในการเขียน                        3(3-0-6)         
   THA 2105  ความรู้ทัว่ไปในการอ่าน                          3(3-0-6)             
* THA 2107 ค วามรู้ทัว่ไปในการพดูและการฟัง          3(3-0-6)         
* THA 4106  ภาษากบัความคิด                                      3(3-0-6)         
 กลุ่มเน้ือหาวชิาวรรณคดไีทย 
  THA 3211  วรรณคดีวจิารณ์                                        3(3-0-6)              
  THA 3212  วรรณกรรมเอกของไทย                            3(3-0-6)                
  THA 4201  วรรณกรรมปัจจุบนั                                   3(3-0-6)         
 กลุ่มเน้ือหาวชิาภาษาและวรรณกรรมทีสั่มพนัธ์กบัสังคม 
 และวฒันธรรม  
*THA 4107  ภาษาในบริบทสงัคมและวฒันธรรมไทย    3(3-0-6)                                           
  THA 4210  วรรณคดีกบัสงัคมไทย                                3(3-0-6)         
                                                      

  วชิาเอกเลือก    33   หน่วยกติ 
ใหเ้ลือกเรียนกระบวนวชิาจากหมวดวชิาต่างๆในสาขาวิชา
ภาษาไทย (THA) (ยกเวน้กระบวนวชิา THA 1004)  
หรือรวมกบักระบวนวชิาต่างๆจากสาขาวชิาคติชนวทิยา 
(FOL)และหรือสาขาวชิาภาษาบาลีและสนัสกฤต  
(PAL, SKT) ดว้ยก็ได ้
หมวดวชิาภาษาและการใช้ภาษาไทย 
THA 2102  การพฒันาทกัษะการเขียน 
THA 2103  ววิฒันาการหนงัสือแบบเรียนภาษาไทย 
THA 2104  ปัญหาการใชภ้าษาไทย 
THA 2105  ความรู้ทัว่ไปในการอ่าน 
THA 3101  ภาษาบาลีสนัสกฤตในภาษาไทย 
THA 3103  ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 
 

   วชิาเอกเลือก  36    หน่วยกติ 
  ใหเ้ลือกเรียนกระบวนวชิาจากกลุ่มวชิาต่างๆ ดงัน้ี 
  กลุ่มเน้ือหาวชิาหลกัภาษาไทยและภาษาศาสตร์ 
  THA 2103  ววิฒันาการหนงัสือแบบเรียนภาษาไทย     3(3-0-6) 
  THA 3101  ภาษาบาลีสนัสกฤตในภาษาไทย                3(3-0-6 )  
  THA 3103  ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย                   3(3-0-6)                             
*THA 3108  ภาษาถ่ินของไทย                                        3(3-0-6) 
*THA 3109  ระบบเสียงในภาษาไทย                              3(3-0-6)             
*THA 3110  อกัขรวธีิและการใชค้  าในภาษาไทย            3(3-0-6)         
*THA 3111  ค าและความหมายในภาษาไทย                  3(3-0-6)  
  THA 4101  ววิฒันาการของภาษาไทย                          3(3-0-6)                 
*THA4108  ภาษาตามบริบท สถานการณ์ และเจตนา    3(3-0-6)         
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หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิตสาขาวชิาภาษาไทย 
(หลกัสูตร พ.ศ. 2555) 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิตสาขาวชิาภาษาไทย 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

THA 3104  การเขียนเฉพาะกิจ 
THA 3105  ศิลปะและกลวธีิการเขียน 
THA 3106  การอ่านเพ่ือการวเิคราะห์ 
THA 3107  การเขียนวรรณกรรมส าหรับเด็ก 
THA 4103  การเขียนสารคดี 
THA 4104การเขียนแบบสร้างสรรค ์
THA 4105การเขียนวรรณกรรมส าหรับวยัรุ่น 
 
หมวดวชิาภาษาศาสตร์ 
THA 3102  การวเิคราะห์โครงสร้างภาษาไทย 
THA 4101  ววิฒันาการของภาษาไทย 
THA 4102  ภาษาไทยเพื่อศิลปะการส่ือสาร 

 
หมวดวชิาวรรณคดไีทย 
THA 2201  วรรณคดีสุโขทยั 
THA 2202  วรรณคดีอยธุยา 
THA 2203  วรรณกรรมศาสนา 
THA 2106  ร้อยกรอง 
THA 2204  วรรณคดีวจิกัษณ์ 
THA 3201  วรรณคดีสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ 
THA 3202  วรรณคดีสมยัรัตนโกสินทร์ระยะท่ี 2 
THA 3203  วรรณกรรมนิราศ 
THA 3204  วรรณกรรมจินตนิมิต 
THA 3205  วรรณกรรมการแสดง 
THA 3206  วรรณกรรมค าสอน 
THA 3207  วรรณกรรมประเภทสารคดี 
THA 3208  วรรณกรรมเจา้พระยาพระคลงั (หน) 
THA 3209 วรรณกรรมกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส 
THA 3210  วรรณกรรมสุนทรภู่ 
THA 3211  วรรณคดีวจิารณ์ 
THA 3212  วรรณกรรมเอกของไทย 
THA 3213  วรรณคดีส าหรับเด็ก 
THA 4201  วรรณกรรมร่วมสมยั 
THA 4202  วรรณคดีเปรียบเทียบ 
 

กลุ่มเน้ือหาวชิาการใช้ภาษา 
THA 2102  การพฒันาทกัษะการเขียน                        3(3-0-6)         
THA 2104  ปัญหาการใชภ้าษาไทย                            3(3-0-6) 
THA 2106  ร้อยกรอง                                                 3(3-0-6)  
THA 3104  การเขียนเฉพาะกิจ                                   3(3-0-6)  
THA 3105  ศิลปะและกลวธีิการเขียน                        3(3-0-6)         
THA 3106  การอ่านเพ่ือการวเิคราะห์                        3(3-0-6)         
THA 3107  การเขียนวรรณกรรมส าหรับเด็ก             3(3-0-6) 
*THA 3112  การอ่านสารคดี                                     3(3-0-6)   
*THA 3113  การอ่านวนิิจสารในส่ือออนไลน์          3(3-0-6) 
*THA 3114  การพดูเฉพาะกิจ                                   3(3-0-6)   
*THA 3115  การส่ือสารขา้มวฒันธรรมในวรรณกรรมแปล     
                                                 3(3-0-6)                        
  THA 4103  การเขียนสารคดี                                     3(3-0-6)  
  THA 4104  การเขียนแบบสร้างสรรค ์                      3(3-0-6)   
  THA 4105  การเขียนวรรณกรรมส าหรับวยัรุ่น         3(3-0-6)             
           * THA 3113  การอ่านวนิิจสารในส่ือออนไลน* THA 3114  การพดูเฉพาะกิจ  
  กลุ่มเน้ือหาวชิาวรรณคดไีทย 
  FOL 3202  วรรณกรรมทอ้งถ่ิน                                 3(3-0-6)         
  THA 2201  วรรณคดีสุโขทยั                                     3(3-0-6)   
  THA 2202  วรรณคดีอยธุยา                                      3(3-0-6)  
  THA2203  วรรณกรรมศาสนา                                  3(3-0-6) 
  THA 2204  วรรณคดีวจิกัษณ์                                    3(3-0-6)         
*THA 2205 พฒันาการวรรณคดีไทย                          3(3-0-6)         
  THA 3201  วรรณคดีสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้      3(3-0-6)                      
  THA 3202  วรรณคดีสมยัรัตนโกสินทร์ระยะท่ี 2    3(3-0-6)                     
  THA 3203  วรรณกรรมนิราศ                                   3(3-0-6)                      
  THA 3205  วรรณกรรมการแสดง                            3(3-0-6)                                
  THA 3206  วรรณกรรมค าสอน                                3(3-0-6)                     
  THA 3214  วรรณกรรมเฉพาะบุคคล                       3(3-0-6)                     
  THA 4202  วรรณคดีเปรียบเทียบ                             3(3-0-6)   
  THA 4204  วรรณกรรมหลีกหนี                              3(3-0-6) 
  THA 4205  นวนิยายและเร่ืองสั้น                             3(3-0-6)                                  
  THA 4212  วรรณคดีส าหรับวยัรุ่น                          3(3-0-6) 
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หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิตสาขาวชิาภาษาไทย 
(หลกัสูตร พ.ศ. 2555) 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิตสาขาวชิาภาษาไทย 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
THA 4203  ชาดกกบัวรรณกรรมไทย 
THA 4204  วรรณกรรมหลีกหนี 
THA 4205  นวนิยายและเร่ืองสั้น 
THA 4206 วรรณกรรมพระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหลา้นภาลยั 
THA4207  วรรณกรรมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 
THA 4208  วรรณกรรมพระราชวรวงศเ์ธอ 
                    กรมหม่ืนพิทยาลงกรณ์ (น.ม.ส.) 
THA4209  วรรณกรรมพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลเ้จา้อยูห่วั 
THA 4210  วรรณคดีกบัสงัคมไทย 
THA4211   อิทธิพลของวรรณกรรมต่างประเทศ 
                   ท่ีมีต่อวรรณกรรมไทย 
THA 4212  วรรณคดีส าหรับวยัรุ่น 
 
 
 
 
 

 
    กลุ่มเน้ือหาวชิาภาษาและวรรณกรรมทีสั่มพนัธ์กบัสังคม 
    และวฒันธรรม 
FOL 4204 วรรณกรรมภาคเหนือ                            3(3-0-6) 
FOL 4205 วรรณกรรมภาคอีสาน                           3(3-0-6)          
FOL 4206 วรรณกรรมภาคใต ้                               3(3-0-6)                         
FOL 4207 วรรณกรรมพ้ืนบา้นภาคกลาง                3(3-0-6) 
FOL 4208 วเิคราะห์วรรณกรรมทอ้งถ่ินเชิงเปรียบเทียบ 
                                                                               3(3-0-6)     
THA 4203 ชาดกกบัวรรณกรรมไทย                     3(3-0-6)                                                    
THA 4211 อิทธิพลของวรรณกรรมต่างประเทศท่ีมี 
                   ต่อวรรณกรรมไทย                               3(3-0-6) 
*THA 4213 วรรณกรรมกบัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
                                                                               3(3-0-6) 
*THA 4214 วรรณกรรมกบัภาพยนตร์                   3(3-0-6)  
*THA 4215 วรรณกรรมกบัส่ิงแวดลอ้ม                 3(3-0-6) 
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หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิตสาขาวชิาภาษาไทย 

(หลกัสูตร พ.ศ. 2555) 
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิตสาขาวชิาภาษาไทย 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
หมวดวชิาโท    24    หน่วยกติ กลุ่มวชิาอ่ืน (วชิาโท)    18    หน่วยกติ 
ใหเ้ลือกเรียนวชิาโทสาขาใดสาขาหน่ึงในคณะมนุษยศาสตร์ท่ี
ไม่ซ ้ ากบัวชิาเอกหรือจะเลือกเรียนวชิาโทในคณะอ่ืน ๆ ของ
มหาวทิยาลยัรามค าแหงก็ได ้ 
ตามกฎเกณฑด์งัน้ี 

1. ส าหรับวชิาโทในคณะมนุษยศาสตร์ใหเ้ป็นไป 
ตามขอ้ก าหนดของสาขาวชิานั้น ๆ 

2. ส าหรับวชิาโทนอกคณะมนุษยศาสตร์ ใหเ้ป็นไป 
ตามกฎเกณฑว์ชิาโทของคณะนั้น ๆ และกรณีท่ีกฎเกณฑว์ชิา
โทในคณะดงักล่าวมีจ านวนหน่วยกิตไม่ถึง 24 หน่วยกิตให้
เป็นสิทธิของนกัศึกษาท่ีจะเลือกเรียนวชิาใดก็ไดใ้นสาขาวชิา
โทนั้นจนครบ 24 หน่วยกิต 

3. ส าหรับคณะท่ีไม่มีกฎเกณฑว์ชิาโทเพ่ือนกัศึกษา 
ต่างคณะ ใหถื้อกฏเกณฑว์ชิาโทของคณะมนุษยศาสตร์เป็น
หลกั 

ใหเ้ลือกเรียนวชิาโทสาขาใดสาขาหน่ึงในคณะมนุษยศาสตร์ท่ี
ไม่ซ ้ ากบัวชิาเอกหรือจะเลือกเรียนวชิาโทในคณะอ่ืน ๆ ของ
มหาวทิยาลยัรามค าแหงก็ได ้ 
ตามกฎเกณฑด์งัน้ี 

1. ส าหรับวชิาโทในคณะมนุษยศาสตร์ใหเ้ป็นไป 
ตามขอ้ก าหนดของสาขาวชิานั้น ๆ 

2. ส าหรับวชิาโทนอกคณะมนุษยศาสตร์ ใหถื้อ 
ตามกฎเกณฑว์ชิาโทของคณะนั้น ๆ และกรณีท่ีกฎเกณฑว์ชิา
โทในคณะดงักล่าวมีจ านวนหน่วยกิตไม่ถึง 18 หน่วยกิตให้
เป็น  สิทธิของนกัศึกษาท่ีจะเลือกเรียนวิชาใดก็ไดใ้นสาขาวชิา
โทนั้น จนครบ 18 หน่วยกิต 

3. ส าหรับคณะท่ีไม่มีกฎเกณฑว์ชิาโทเพ่ือนกัศึกษา 
ต่างคณะ ใหเ้ป็นสิทธ์ิของนกัศึกษาท่ีจะเลือกเรียนวชิาใดก็ได้
ในสาขาวชิานั้นจนครบ 18 หน่วยกิต 

4. กระบวนวชิาท่ีเลือกเรียนเป็นวชิาโทจะตอ้ง 
ไม่ซ ้ ากบักระบวนวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป วชิาเอกและ
วชิาเลือกเสรี 

4. กระบวนวชิาท่ีเลือกเรียนเป็นวชิาโทจะตอ้งไม่ซ ้ า 
กบักระบวนวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป วชิาเอกและ                  
วชิาเลือกเสรี 
 

หมวดวชิาเลือกเสรี   15   หน่วยกติ หมวดวชิาเลือกเสรี   9   หน่วยกติ 
นักศึกษาจะเลือกเรียนกระบวนวิชาใด ๆ ก็ได้ท่ีเปิดสอนใน
มหาวิทยาลยัรามค าแหงท่ีไม่ซ ้ ากับกระบวนวิชาท่ีเรียนเป็น
วิชาศึกษาทั่วไป วิชาเอก และวิชาโท จ านวนไม่น้อยกว่า 15  
หน่วยกิตหรือนกัศึกษาสามารถเลือกกระบวนวชิา RU 300 ฝึก
อาชีพ จ านวน 15 หน่วยกิตในหมวดวิชาสหกิจศึกษาแทน
หมวดวชิาเลือกเสรีได ้ทั้งน้ีนกัศึกษาจะตอ้งสอบผา่นกระบวน
วิชาต่าง ๆ ท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิตและมี
หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 100 ห น่ วยกิต  จึงสามารถ
ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา RU 300 ฝึกอาชีพในหมวด
วชิาสหกิจศึกษาไดแ้ละจะตอ้งผ่านการคดัเลือกตามเกณฑข์อง
มหาวทิยาลยัดว้ย 
 

   นกัศึกษาจะเลือกเรียนกระบวนวชิาใด ๆ ก็ไดท่ี้เปิดสอนใน
มหาวทิยาลยัรามค าแหงท่ีไม่ซ ้ ากบักระบวนวชิาท่ีเรียนเป็นวชิา
ศึกษาทัว่ไป วชิาเอก และวชิาโท จ านวนไม่นอ้ยกวา่   9   
หน่วยกิต 
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1. ตารางเปรียบเทียบวชิาโทภาษาไทย (ฉบับ พ.ศ.2555) กบั วชิาโทภาษาไทย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

วชิาโทภาษาไทย   
                                  (ฉบับ พ.ศ. 2555) 

วชิาโทภาษาไทย   
(ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
วชิาโทภาษาไทย   24      หน่วยกติ 
 1. วชิาโทบังคบั        12      หน่วยกติ                          
    THA 2101   ความรู้ทัว่ไปในการเขียน  
    THA 2105   ความรู้ทัว่ไปในการอ่าน    
**THA 2204   วรรณคดีวจิกัษณ์  
    THA 3102   การวเิคราะห์โครงสร้างภาษาไทย 
 
2. วชิาโทเลือก  12  หน่วยกติ  ใหเ้ลือกเรียนกระบวนวชิาจาก
หมวดวชิาต่างๆ ในสาขาวชิาภาษาไทย (THA) (ยกเวน้ 
THA1004) ท่ีไม่ซ ้ ากบักระบวนวชิาศึกษาทัว่ไป และวชิา
เลือกเสรี จ านวนไม่นอ้ยกวา่  12  หน่วยกิต  
 
 
 
หมวดวชิาภาษาและการใช้ภาษาไทย 
THA 2102  การพฒันาทกัษะการเขียน 
THA 2103  ววิฒันาการหนงัสือแบบเรียนภาษาไทย 
THA 2104  ปัญหาการใชภ้าษาไทย 
THA 3101  ภาษาบาลีสนัสกฤตในภาษาไทย 
THA 3103  ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 
THA 3104  การเขียนเฉพาะกิจ 
THA 3105  ศิลปะและกลวธีิการเขียน 
THA 3106  การอ่านเพ่ือการวเิคราะห์ 
THA 3107  การเขียนวรรณกรรมส าหรับเด็ก 
THA 4103  การเขียนสารคดี 
THA 4104  การเขียนแบบสร้างสรรค ์
THA 4105  การเขียนวรรณกรรมส าหรับวยัรุ่น 
 
 
 
 

 
วชิาโทภาษาไทย   18      หน่วยกติ 
 1. วชิาโทบังคบั          9      หน่วยกติ                         
  THA 2105   ความรู้ทัว่ไปในการอ่าน    
*THA 2108   ภาษาศาสตร์ภาษาไทย    
  THA 3211   วรรณคดีวจิารณ์    
 
2. วชิาโทเลือก  9  หน่วยกติ  ใหเ้ลือกเรียนกระบวนวชิา THA XXXX  
หรือ FOL XXXX ท่ีไม่ซ ้ ากบักระบวนวชิาศึกษาทัว่ไป และวชิาเลือกเสรี 
ใหค้รบ 9 หน่วยกิต (ยกเวน้ THA1003) โดยเลือกจากกลุ่มวชิาต่างๆ ดงัน้ี 
กลุ่มเน้ือหาวชิาหลกัภาษาไทยและภาษาศาสตร์ 
กลุ่มเน้ือหาวชิาการใชภ้าษา  
กลุ่มเน้ือหาวชิาวรรณคดีไทย 
กลุ่มเน้ือหาวชิาภาษาและวรรณกรรมท่ีสมัพนัธ์กบัสงัคมและวฒันธรรม 
 
กลุ่มเน้ือหาวชิาหลกัภาษาไทยและภาษาศาสตร์    *THA 2108  ภาษาศาสตร์ภาษาไทย     THA 3102  การวเิคราะห์โครงสร้างภาษาไทย    
    THA 2103  ววิฒันาการหนงัสือแบบเรียนภาษาไทย 
    THA 2108   ภาษาศาสตร์ภาษาไทย   
    THA 3101  ภาษาบาลีสนัสกฤตในภาษาไทย 
    THA 3102  การวเิคราะห์โครงสร้างภาษาไทย    
    THA 3103  ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย     
  *THA 3108  ภาษาถ่ินของไทย      
  *THA 3109  ระบบเสียงในภาษาไทย      
  *THA 3110  อกัขรวธีิและการใชค้  าในภาษาไทย   
  *THA 3111  ค าและความหมายในภาษาไทย     
    THA 4101  ววิฒันาการของภาษาไทย 
**THA 4102  ภาษาไทยเพื่อศิลปะการส่ือสาร 
  *THA 4108  ภาษาตามบริบท สถานการณ์ และเจตนา          
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วชิาโทภาษาไทย   

                                     (ฉบับ พ.ศ. 2555) 
วชิาโทภาษาไทย   

 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
หมวดวชิาภาษาศาสตร์ 
THA 4101  ววิฒันาการของภาษาไทย 
THA 4102  ภาษาไทยเพื่อศิลปะการส่ือสาร 
 
 
หมวดวชิาวรรณคดไีทย 
THA 2201  วรรณคดีสุโขทยั 
THA 2202  วรรณคดีอยธุยา 
THA 2203  วรรณกรรมศาสนา 
THA 2106  ร้อยกรอง 
THA 3201  วรรณคดีสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ 
THA 3202  วรรณคดีสมยัรัตนโกสินทร์ระยะท่ี 2 
THA 3203  วรรณกรรมนิราศ 
THA 3204  วรรณกรรมจินตนิมิต 
THA 3205  วรรณกรรมการแสดง 
THA 3206  วรรณกรรมค าสอน 
THA 3207  วรรณกรรมประเภทสารคดี 
THA 3208  วรรณกรรมเจา้พระยาพระคลงั (หน) 
THA 3209 วรรณกรรมกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส 
THA 3210  วรรณกรรมสุนทรภู่ 
THA 3211  วรรณคดีวจิารณ์ 
THA 3212  วรรณกรรมเอกของไทย 
THA 3213  วรรณคดีส าหรับเด็ก 
THA 4201  วรรณกรรมร่วมสมยั 
THA 4202  วรรณคดีเปรียบเทียบ 
THA 4203  ชาดกกบัวรรณกรรมไทย 
THA 4204  วรรณกรรมหลีกหนี 
THA 4205  นวนิยายและเร่ืองสั้น 
THA 4206 วรรณกรรมพระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหลา้นภาลยั 
THA4207  วรรณกรรมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 
THA 4208  วรรณกรรมพระราชวรวงศเ์ธอกรมหม่ืน 
พิทยาลงกรณ์ (น.ม.ส.) 
  3(3-0-6 

 
กลุ่มเน้ือหาวชิาการใช้ภาษา  
  THA 2101  ความรู้ทัว่ไปในการเขียน    
  THA 2102  การพฒันาทกัษะการเขียน   
  THA 2104  ปัญหาการใชภ้าษาไทย     
  THA 2105  ความรู้ทัว่ไปในการอ่าน 
  THA 2106  ร้อยกรอง        
*THA 2107  ความรู้ทัว่ไปในการพดูและการฟัง     
  THA 3104  การเขียนเฉพาะกิจ     
  THA 3105  ศิลปะและกลวธีิการเขียน    
  THA 3106  การอ่านเพ่ือการวเิคราะห์       
  THA 3107  การเขียนวรรณกรรมส าหรับเด็ก        
*THA 3112  การอ่านสารคดี      
*THA 3113  การอ่านวนิิจสารในส่ือออนไลน์ 
*THA 3114  การพดูเฉพาะกิจ    
*THA 3115  การส่ือสารขา้มวฒันธรรมในวรรณกรรมแปล      
  THA 4103  การเขียนสารคดี    
  THA 4104  การเขียนแบบสร้างสรรค ์     
  THA 4105  การเขียนวรรณกรรมส าหรับวยัรุ่น      
*THA 4106  ภาษากบัความคิด    
    
กลุ่มเน้ือหาวชิาวรรณคดไีทย   
  FOL 3202  วรรณกรรมทอ้งถ่ิน            THA 2201  วรรณคดีสุโขทยั   
  THA 2201  วรรณคดีสุโขทยั 
  THA 2202  วรรณคดีอยธุยา 
  THA 2203  วรรณกรรมศาสนา      
  THA 2204  วรรณคดีวจิกัษณ์      
*THA 2205  พฒันาการวรรณคดีไทย   
  THA 3201  วรรณคดีสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้             
  THA 3202  วรรณคดีสมยัรัตนโกสินทร์ระยะท่ี 2                  
  THA 3203  วรรณกรรมนิราศ      
  THA 3205  วรรณกรรมการแสดง       
  THA 3206  วรรณกรรมค าสอน   
  THA 3211  วรรณคดีวจิารณ์       
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วชิาโทภาษาไทย   

                                      (ฉบับ พ.ศ. 2555) 
วชิาโทภาษาไทย   

(ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 
THA4209  วรรณกรรมพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลเ้จา้อยูห่วั 
THA 4210  วรรณคดีกบัสงัคมไทย 
THA4211   อิทธิพลของวรรณกรรมต่างประเทศท่ีมีต่อ 
วรรณกรรมไทย 
THA 4212  วรรณคดีส าหรับวยัรุ่น 
 

 
THA 3212  วรรณกรรมเอกของไทย    
*THA 3214  วรรณกรรมเฉพาะบุคคล  
  THA 4201  วรรณกรรมปัจจุบนั    
  THA 4202  วรรณคดีเปรียบเทียบ      
  THA 4204  วรรณกรรมหลีกหนี       
  THA 4205  นวนิยายและเร่ืองสั้น    
  THA 4212  วรรณคดีส าหรับวยัรุ่น   
 
กลุ่มเน้ือหาวชิาภาษาและวรรณกรรมทีสั่มพนัธ์กบัสังคม 
และวฒันธรรม  
  FOL 4204  วรรณกรรมภาคเหนือ   
  FOL 4205  วรรณกรรมภาคอีสาน   
  FOL 4206  วรรณกรรมภาคใต ้   
  FOL 4207  วรรณกรรมพ้ืนบา้นภาคกลาง   
  FOL 4208  วเิคราะห์วรรณกรรมทอ้งถ่ินเชิงเปรียบเทียบ    
*THA 4107  ภาษาในบริบทสงัคมและวฒันธรรมไทย   
  THA 4203  ชาดกกบัวรรณกรรมไทย   
  THA 4210  วรรณคดีกบัสงัคมไทย   
  THA 4211  อิทธิพลของวรรณกรรมต่างประเทศ 
                      ท่ีมีตอ่วรรณกรรมไทย   
*THA 4213  วรรณกรรมกบัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม   
*THA 4214  วรรณกรรมกบัภาพยนตร์                                   
*THA 4215  วรรณกรรมกบัส่ิงแวดลอ้ม 
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ภาคผนวก  5 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 
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