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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 
 

ชื่อสถาบัน   มหาวิทยาลัยนเรศวร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  ภาควิชาภาษาไทย  คณะมนุษยศาสตร์ 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสชื่อและหลักสูตร 
 ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

  ภาษาอังกฤษ      : Bachelor of Arts Program in Thai  
 

2. ชื่อปริญญา  
 ชื่อเต็ม (ไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Arts (Thai) 
 ชื่อย่อ (ไทย)  : ศศ.บ. (ภาษาไทย) 
 ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.A. (Thai) 
 
3. วิชาเอก 
 ไม่มี 
 
4. จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 
 จ านวน 135 หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ  หลักสูตรระดับ 2 ปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
  5.2 ภาษาที่ใช้  ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
 5.3 การรับเข้าศึกษา  รับนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติที่มีพ้ืนฐานการใช้ภาษาไทยเพื่อ 
การสื่อสารได้ดี  
 5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 

 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

    6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ / อนุมัติหลักสูตร    
               6.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 ปรับปรุง
จากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556                                                                                         
           6.2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 เริ่มเปิดสอนในภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2561 
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6.3 คณะกรรมการของมหาวิทยาลัยเห็นชอบ / อนุมัติหลักสูตร 
- คณะท างานกลั่นกรองหลักสูตรและงานด้านวิชาการมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้ความเห็นชอบในการ
ประชุมครั้งที่......4/2561...............เมื่อวันที่.....15........เดือน.......กุมภาพันธ์.......พ.ศ......2561..............  
- คณะกรรมการสภาวิชาการ ให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่....4/2561..........เมื่อวันที่....3.........
เดือน........เมษายน.........พ.ศ.......2561........  
- สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่..................เมื่อวันที่..............เดือน............. 
พ.ศ.....................  
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรและมาตรฐาน                                                     
     หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2563 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา       
8.1  งานราชการหรือเอกชนที่เก่ียวข้องกับงานเอกสาร งานพัฒนาบุคคล เช่น งานธุรการ  

สารบรรณ เลขานุการ ฝ่ายพัฒนาบุคคล ฝ่ายฝึกอบรม นักประชาสัมพันธ์ เป็นต้น                                        
 8.2  งานด้านธุรกิจการพิมพ์ เช่น ประจ ากองบรรณาธิการ พิสูจน์อักษร เป็นต้น                                                                                                                                        
 8.3 งานสื่อสารมวลชน  เช่น นักข่าว ผู้ประกาศวิทยุ โทรทัศน์ เป็นต้น                                                      
 8.4 งานด้านการเขียนทั้งบันเทิงคดี และสารคดี เช่น นวนิยาย เรื่องสั้น บทกวี สารคดี
ประเภทต่าง ๆ                                                                                                                                          
 8.5 นักวิชาการด้านภาษาไทย (นักวิจัยหรือผู้ช่วยวิจัย) ครู อาจารย์   
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9. ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
ล าดับ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่งทาง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ

การศึกษา 
สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ประเทศ ปีที่ส าเร็จ 

การศึกษา 
ภาระการสอน 

(จ านวน ชม./สัปดาห์/
ปีการศึกษา) 

ปัจจุบนั เมื่อเปิด
หลักสูตรนี ้

1 นางสาวสุวรรณี ทองรอด อาจารย ์ ศศ.ด. 
อ.ม. 
ศศ.บ. 

คติชนวิทยา 
ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2558 
2543 
2538 

8 8 

2 น.ท.วัฒนชัย หมั่นยิ่ง รองศาสตราจารย ์ ปร.ด. 
อ.ม. 
ศศ.บ. 

ภาษาไทย 
ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2555 
2533 
2524 

12 12 

3 นางวรารัชต์  มหามนตร ี ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ อ.ม. 
อ.บ. 

ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ไทย 
ไทย 

2544 
2539 

12 12 

4 นายภาคภมูิ สุขเจริญ อาจารย ์ ศศ.ด. 
ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

คติชนวิทยา 
ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2557 
2546 
2542 

12 12 

5 นางสาวคณติา  หอมทรัพย ์ อาจารย ์ อ.ม. 
ศศ.บ. 

ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ไทย 
ไทย 

2556 
2552 

12 12 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน                                                                             
ในที่ตั้ง ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผน 
     หลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
         จากการเปลี่ยนแปลงในสังคมอย่างรวดเร็วด้านเศรษฐกิจภายในประเทศ รัฐบาลจึงวาง

แผนการปฏิรูปประเทศโดยก าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมถึงนโยบาย Thailand 4.0 อัน
เป็นผลมาจากการเข้าสู่เวทีโลกของประเทศไทยที่มีการแข่งขันอย่างสูงยิ่ง จึงจ าเป็นต้องเตรียมพร้อมบัณฑิตให้
ก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเท่าทัน แต่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน
ภาษาไทย ซึ่งถือเป็นเครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพในการสื่อสาร สาขาวิชาภาษาไทยจึงต้องปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์การผลิตบัณฑิตให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว              

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  
         พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมของไทยในกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกเป็นประเด็น  

ท้าทายในการธ ารงรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย หลักสูตรวิชาภาษาไทยจึงต้องผลิตบัณฑิตให้ตระหนักถึง
คุณค่าของภาษาไทย วัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมของชาติ เพ่ือน าไปสู่การสงวนความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันในประชาคมโลกอย่างมีเอกลักษณ์และศักดิ์ศรี  

 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ  
     ของสถาบัน 
 
 12.1 ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตร                            

ดังที่ได้กล่าวในข้อ 11.1 และ 11.2 สาขาวิชาภาษาไทยมีบทบาทส าคัญในการธ ารงรักษา     
อัตลักษณ์ความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการสืบทอดวัฒนธรรมไทย ในฐานะเครื่องมือสื่อ สารอันทรง
ประสิทธิภาพในสังคม อันจะน าไปสู่การพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมสู่ความเป็นสากล คณะมนุษยศาสตร์ มี
บทบาทและหน้าที่ในการสร้างก าลังคนให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ก าลังคนมาสร้างและพัฒนาประเทศให้ก้าว
ไกลและทันสมัย ให้มีความรู้ความสามารถทางด้านการใช้ภาษาไทยอย่างเป็นเจ้าของภาษา มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ และมีความมั่นใจที่จะก้าวสู่โลกแห่งงานอาชีพต่างๆ ทั้งระดับท้องถิ่น และระดับชาติ หรือใน
วงวิชาการต่าง ๆ ดังนั้นคณะจึงพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยนี้ขึ้นมา ซึ่งได้บรรจุ
รายวิชาที่หลากหลายทักษะและแขนงวิชาที่จะช่วยเสริมสร้างความรู้ความสามารถในการสื่อสาร ทั้งด้านทักษะ
การฟัง พูด อ่าน และเขียน ทั้งในบริบทวิชาการและวงการอาชีพต่างๆ กระตุ้นให้เกิดการตระหนักในคุณค่า
ทางวรรณศิลป์และสุนทรียศาสตร์ของวรรณคดี วรรณกรรมไทย นอกจากนี้ ยังฝึกฝนการคิดวิเคราะห์โดยใช้
หลักการใช้ภาษาไทยและหลักการตีความตามแนววรรณศิลป์ พร้อมกับสร้างเสริมความรู้ความสามารถในเชิง
เทคโนโลยีและสารสนเทศ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  
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 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน                                                                   
        12.2.1  พันธกิจของมหาวิทยาลัย   

               มหาวิทยาลัยนเรศวร ต้องเร่งปรับเปลี่ยนไปเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าอันดับ 1 ใน 10 ของ
ประเทศเพ่ือปฏิบัติภารกิจหลักที่ส าคัญ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ที่มีการ
ประกันคุณภาพทางการศึกษา เพ่ือจัดการระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร์แบบบูรณาการมุ่งขับเคลื่อน 
University 4.0 และคุณลักษณะของบัณฑิตในศตวรรษที่  21 ตลอดจนมีการประเมินแผนและโครงการต่างๆ 
ที่เป็นระบบโดยมุ่งกระจายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรในภูมิ ภาค เน้นการ
จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับศาสตร์อ่ืนๆ  ได้แก่ ประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยว และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
มุ่งจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองในท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่ 9 ภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ พิษณุโลก พิจิตร สุโขทัย 
ก าแพงเพชร เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ ตาก นครสวรรค์ อุทัยธานี และพะเยา โดยการจัดการเรียนการสอน ใน
สาขาวิชาต่างๆ ทั้งกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มวิทยาศาสตร์
สุขภาพ ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศชาติ รวมทั้งมหาวิทยาลัยนเรศวร  จะต้อง
เคลื่อนเข้าไปให้บริการในชุมชนให้ได้อย่างทั่วถึง เพ่ือให้บริการทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดย
มีพันธกิจที่ส าคัญ ดังนี้ 

 1) ด้านการผลิตบัณฑิต  
   มหาวิทยาลัยนเรศวรมีภารกิจหลักที่ต้องท าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 

เพราะเป็นปัจจัยส าคัญในการชักน าให้เกิดความเจริญยิ่งยืนนานและการหลีกเลี่ยงภาวะชะงักงันเส้นทางการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวรจะต้องมุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตให้มีงานท า และสามารถ
ไปท างานได้ทุกแห่งในโลก การผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาโท – เอก จะด าเนินการโดยการมีหุ้นส่วน 
(Partnership) หรือสร้างเครือข่าย (Networking) ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ เพ่ือ
เป็นการพัฒนาศักยภาพและความพร้อมด้านอาจารย์ของเราควบคู่ไปกับมาตรฐานทางวิชาการด้วย นอกจากนี้
จะต้องปรับตัวให้มีพลวัตและความหลากหลายมากขึ้นในอนาคต ทั้งในเชิงวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาก าลังคนทุก
ระดับอย่างต่อเนื่อง ทั้งเพ่ือพัฒนาทักษะและภูมิปัญญาในงานอาชีพ ในฐานะแรงงานทางเศรษฐกิจของประเทศ 
และเพ่ือพัฒนาจิตส านึกและยุติธรรมในฐานะมนุษย์และพลเมืองดีของสังคมไทยและสังคมโลก กลุ่มเป้าหมาย
อุดมศึกษาต้องมีความหลากหลายยิ่งขึ้น ครอบคลุมทั้งกลุ่มเป้าหมายก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและกลุ่มเป้าหมาย
ในตลาดแรงงาน นอกจากนี้ยังต้องมีการปรับตัวเกี่ยวกับเรื่องวิธีการและเนื้อหาสาระอีกด้วย  

 
 2)  ด้านการวิจัย  
                 มหาวิทยาลัยนเรศวรมุ่งการวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะการวิจัยประยุกต์  เพ่ือการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมที่มีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น เช่น การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เพ่ืออุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่ใช้
ทุนปัญญามากกว่าทุนแรงงานหรือทุนวัตถุดิบ การวิจัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและการฟ้ืนฟู 
และการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม การวิจัยเชิงอุตสาหกรรม การวิจัยและพัฒนาระบบบริการด้านสาธ ารณสุข 
เป็นต้น ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยนเรศวรจะให้ความส าคัญสูงขึ้นแก่การวิจัยพ้ืนฐานควบคู่ไปกับการวิจัย
ประยุกต์ โดยมุ่งให้การพัฒนาการวิจัยพื้นฐานในสาขาต่าง ๆ เป็นฐานน าไปสู่การวิจัยประยุกต์ที่มีประสิทธิภาพ
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และการเรียนการสอนที่มีประสิทธิผล และสร้างความสามารถในการพ่ึงพาตนเองด้านความรู้ของประเทศไทย
ได้อย่างแท้จริงในระยะยาว โดยจะต้องสร้างผู้น าในการท าวิจัย ด าเนินการในลักษณะหุ้นส่วน (Partnership) 
หรือการสร้างเครือข่าย (Networking) กับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือให้น าไปสู่ความ
เป็นสากลได้เร็วขึ้นด้วย 
 

3)  ด้านการบริการวิชาการ                                                                            
           มหาวิทยาลัยนเรศวรมุ่งเน้นการบริการทางวิชาการในรูปแบบที่หลากหลายขึ้น การให้บริการบาง
ประเภทควรจะเน้นแหล่งเงินทุนที่ส าคัญยิ่งขึ้นของสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะการให้บริการวิชาการแก่
กลุ่มเป้าหมายที่มีก าลังซื้อสูง เช่น ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม รวมทั้งควรได้มีการพิจารณาเกี่ยวกับการลงทุน
และด าเนินการร่วมกับภาคเอกชนในการบริการวิชาการบางประเภท โดยเฉพาะการจัดตั้งหน่วยทดสอบ
มาตรฐานในสาขาต่าง ๆ เพ่ือให้บริการทั่วไป เป็นต้น การด าเนินการอาจจะต้องใช้ระบบหุ้นส่วน 
(Partnership) และการสร้างเครือข่าย (Networking) เข้ามาช่วยในการสร้างจุดแข็งและการยอมรับของสังคม
โดยทั่วไป  ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ  ควรมีการบูรณาการกับศาสตร์อ่ืนๆ และมี
นวัตกรรมหรือผลงานที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนหรือสังคม   
 
 4)  ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม                                                             

     มหาวิทยาลัยนเรศวรตระหนักดีว่าภารกิจด้านนี้กว้างขวางยิ่งขึ้นในอนาคต เนื่องจากแนวโน้มการ
ผสมผสานทางวัฒนธรรม และการมีส่วนร่วมในประชาคมโลกในด้านเศรษฐกิจมากขึ้น ท าให้การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมของสังคมไทยเป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างมีดุลยภาพ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ไม่ควรถูกจ ากัดอยู่แต่ในการอนุรักษ์มรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมไทยเท่านั้น แต่ควรหมายรวมถึงการศึกษา
ให้เข้าใจความเป็นไทยอย่างถ่องแท้ เพ่ือน าไปสู่การสงวนความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันใน
ประชาคมโลกอย่างมีเอกลักษณ์และศักดิ์ศรี การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นกับ
บุคคล องค์กร และสังคมอีกด้วย 
 

12.2.2  พันธกิจของคณะมนุษยศาสตร์                                                                                                
คณะมนุษยศาสตร์มีพันธกิจส าคัญ 6 ประการ ดังต่อไปนี้ 
1) ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม 
2) ศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่ด้านมนุษยศาสตร์เพ่ือประโยชน์ทางวิชาการ 
3) บริการทางวิชาการเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาสังคม 
4) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สร้างสรรค์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 
5) ส่งเสริมการเรียนรู้ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ 
6) สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
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  12.2.3 ความสอดคล้องของหลักสูตรต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะมนุษยศาสตร์  
  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยและของคณะ
มนุษยศาสตร์ ซึ่งมีเป้าประสงค์ที่จะผลิตบัณฑิต สร้างผลงานวิชาการ มุ่งบริการวิชาการสู่สังคมและการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม  โดยเน้นการพ่ึงพาตนเอง และการสร้างเครือข่ายทั้งในระดับภูมิภาค ระดับชาติและ
นานาชาติเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันในทุกระดับ  ดังนี้ 

12.2.3.1 ความสอดคล้องของหลักสูตรต่อพันธกิจมหาวิทยาลัย 
          1) ด้านการผลิตบัณฑิต   

หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ใช้ภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ อีก 1 ภาษา เพ่ือสร้างบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  มี
ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้  มีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา 
 2) ด้านการวิจัย                                                                                                          
 หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการท าวิจัยพ้ืนฐานได้  แสวงหาองค์ความรู้
ใหม่ได้โดยใช้ภาษาไทยอย่างมีประสิทธิผล เป็นพ้ืนฐานน าไปสู่การวิจัยในระดับสูง ต่อยอดด้านองค์ความรู้จาก
การวิจัยให้แก่ประเทศไทย  มีทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม นอกจากนี้ยังสร้างศักยภาพในตนเองได้
อย่างแท้จริง  

3) ด้านการบริการวิชาการ                                                                                                    
หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถทางวิชาการด้านการใช้ภาษาไทยและวิชาชีพที่

เกี่ยวเนื่องกับการใช้ภาษาไทย เพ่ือตอบสนองความต้องการในตลาดแรงงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน มีทักษะ
ด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีมและภาวะผู้น า โดยฝึกให้นิสิตจัดกิจกรรมวิชาการเสริมทั้งในและนอก
หลักสูตร 
 4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม    
           หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความตระหนักรู้ถึงคุณค่าแห่งศิลปวัฒนธรรมของชาติโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งวัฒนธรรมด้านภาษาไทยที่แสดงเอกลักษณ์ความเป็นไทย มีทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม  ต่าง
กระบวนทัศน์ แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังสร้างบัณฑิตให้เห็นความงามของภาษาไทยที่
ผ่านการรังสรรค์เพ่ือเป็นภูมิปัญญาของชาติไทย 
 
  12.2.3.2 ความสอดคล้องของหลักสูตรต่อพันธกิจของคณะมนุษยศาสตร์ 
 1) หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม  
 2) หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิตที่ศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่ด้านมนุษยศาสตร์เพ่ือประโยชน์ทาง
วิชาการ 
 3) หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะและความสามารถทางภาษาไทยและภาษาอ่ืน ๆ อย่างน้อย 
1 ภาษา เพ่ือเป็นบริการทางวิชาการและประโยชน์ในการพัฒนาสังคม 

4) หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิตที่ตระหนักรู้ถึงคุณค่าอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สร้างสรรค์ และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมไทยทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 

5) หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย ส่งเสริมการเรียนรู้ และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ 
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6) หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการบูรณาการกับศาสตร์อ่ืนๆ สามารถสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
 
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เช่น รายวิชาที่เปิด
สอนเพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/สาขาวิชาอื่น)  
 

13.1  กลุ่มวิชา / รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา 
อ่ืน/หลักสูตรอื่น   

  รหัส         ชื่อวิชา                         หน่วยกิต /คาบเรียน 
  205111       การอ่านเบื้องต้น     3(3-0-6) 
  205121       การเขียนเบื้องต้น    3(2-2-5) 

205122      การเขียนย่อหน้า     3(2-2-5) 
  205131       การฟังและการพูดเบื้องต้น   3(2-2-5 
  205141        ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 
  206213        ภาษาจีนพ้ืนฐาน 1    3(2-2-5) 
  206214        ภาษาจีนพ้ืนฐาน 2    3(2-2-5) 
  206315        ภาษาจีนพ้ืนฐาน 3    3(2-2-5) 
  206316        ภาษาจีนพ้ืนฐาน 4    3(2-2-5) 
  206321        ฟัง-พูดภาษาจีนพ้ืนฐาน 1    3(2-2-5) 
  206322        ฟัง-พูดภาษาจีนพ้ืนฐาน 2    3(2-2-5) 
  207101        ภาษาญี่ปุ่น 1     3(2-2-5) 
  207102        ภาษาญี่ปุ่น 2     3(2-2-5) 
  207121        การพูดและการฟังภาษาญี่ปุ่น 1   3(2-2-5) 
  207122        การพูดและการฟังภาษาญี่ปุ่น 2   3(2-2-5) 
  207201        ภาษาญี่ปุ่น 3     3(2-2-5) 
  207221        การพูดและการฟังภาษาญี่ปุ่น 3   3(2-2-5) 

209111  ภาษาศาสตร์พ้ืนฐาน    3(2-2-5) 
  209112   เสียงและระบบเสียงในภาษา    3(2-2-5) 
  209113  ค าและระบบไวยากรณ์    3(2-2-5) 
  209114   ระบบความหมาย    3(2-2-5) 
  209115  ภาษาศาสตร์และการสอนภาษา   3(2-2-5) 
  209116  ภาษาศาสตร์และการสื่อสาร   3(2-2-5) 
  218101        ภาษาพม่า 1     3(2-2-5) 
  218102        ภาษาพม่า 2     3(2-2-5) 
  218131        การสนทนาภาษาพม่า 1    3(2-2-5) 
  218141        การอ่านภาษาพม่า 1    3(2-2-5) 
  218201        ภาษาพม่าเชิงสังคมและวัฒนธรรม   3(2-2-5) 
  218251        การเขียนภาษาพม่า 1    3(2-2-5) 
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  219101        ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 1    3(2-2-5) 
  219102        ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 2    3(2-2-5) 
  219103        ภาษาฝรั่งเศส 1      3(1-4-4) 
  219104        ภาษาฝรั่งเศส 2     3(1-4-4) 
  219121        การฟัง-การพูดภาษาฝรั่งเศส 1   2(1-2-3) 
  219222        การฟัง-การพูดภาษาฝรั่งเศส 2   2(1-2-3) 
  219231        การอ่าน-การเขียนภาษาฝรั่งเศส 1   2(1-2-3) 
                     221281  ภาษาเกาหลีระดับต้น 1    3(2-2-5) 

221282  ภาษาเกาหลีระดับต้น 2    3(2-2-5) 
221331  การฟังและการพูดภาษาเกาหลี 1   3(2-2-5) 
221332  การฟังและการพูดภาษาเกาหลี 2   3(2-2-5) 
221381  ภาษาเกาหลีระดับกลาง 1    3(2-2-5) 
221382  ภาษาเกาหลีระดับกลาง 2    3(2-2-5) 

                     229101  ภาษาอินโดนีเซีย 1    3(2-2-5) 
229102  ภาษาอินโดนีเซีย 2    3(2-2-5) 
229201  การฟัง-การพูดภาษาอินโดนีเซีย 1   3(2-2-5) 
229202  การอ่านภาษาอินโดนีเซีย 1   3(2-2-5) 
229301  การเขียนภาษาอินโดนีเซีย 1   3(2-2-5) 
229302  ภาษา สังคมและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย  3(2-2-5) 

  778201  ภาษาเวียดนาม 1    3(2-2-5) 
778202   ภาษาเวียดนาม 2     3(2-2-5) 
778311  การสนทนาภาษาเวียดนาม   3(2-2-5) 
778321  การอ่านภาษาเวียดนาม    3(2-2-5) 
778331  การเขียนภาษาเวียดนาม    3(2-2-5) 
778341  ภาษาเวียดนามเฉพาะกิจ - ท่องเที่ยว  3(2-2-5) 

  780101  ภาษาเขมร 1     3(2-2-5) 
780102   ภาษาเขมร 2      3(2-2-5) 
780211  การฟัง-การพูดภาษาเขมร    3(2-2-5) 
780221  การอ่าน-การเขียนภาษาเขมร   3(2-2-5) 
780311  การสนทนาภาษาเขมร    3(2-2-5) 
780321  การเขียนความเรียงภาษาเขมร   3(2-2-5) 

  784101   ปรัชญาเบื้องต้น     3(3-0-6) 
784102  ปรัชญาตะวันออก    3(3-0-6) 
784103   ปรัชญาตะวันตก     3(3-0-6) 
784104   การใช้เหตุผล     3(3-0-6) 
784105  ปรัชญากับศาสนา    3(3-0-6) 
784106   จริยศาสตร์     3(3-0-6) 
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13.2  กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
ต้องมาเรียน  

รหัส     ชื่อวิชา               หน่วยกิต /คาบเรียน 
 208111 การพูดในที่ชุมชน       3(2-2-5)  
                     208113 ศิลปะการเขียน     3(2-2-5) 
 208121  วรรณกรรมเอกของไทย    3(2-2-5)  
 208114 การสรุปความ      3(2-2-5) 
 208251  การอ่านเชิงวิจารณ์     3(2-2-5)  
 208252    ปัญหาการใช้ภาษาไทย     3(2-2-5) 
 
 นอกจากนี้บางหลักสูตร/บางคณะ อาจก าหนดให้นิสิตเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งที่เปิดสอนในสาขาวิชา
ภาษาไทย ได้เรียนเป็นวิชาเลือกเสรี เพ่ือให้นิสิตในบางหลักสูตร/คณะ ได้มีโอกาสฝึกฝนการใช้ภาษาไทยให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
 13.3  การบริหารจัดการ  

คณะหรือสาขาวิชาอ่ืนที่ประสงค์จะก าหนดให้รายวิชาใด ในหลักสูตรภาษาไทยเป็นส่วนหนึ่งของ
หลักสูตร ต้องท าหนังสือขอความร่วมมือหรือขออนุมัติการบรรจุรายวิชาดังกล่าวจากคณะมนุษยศาสตร์ซึ่งเป็น
คณะเจ้าของหลักสูตร ในระหว่างการจัดท าหลักสูตรโดยคณะหรือสาขาวิชานั้น ๆ        
           ส าหรับขั้นตอนการเปิดรายวิชานั้น  คณะหรือสาขาวิชาอ่ืนที่ก าหนดให้รายวิชาในหลักสูตรสาขาวิชา
ภาษาไทยเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร ต้องท าหนังสือขออนุมัติการจัดการเรียนการสอนมายังคณะมนุษยศาสตร์
ซึ่งเป็นคณะเจ้าของหลักสูตร  ส าหรับอาจารย์ผู้สอนให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เช่น รายวิชาที่ใช้
รหัสของหลักสูตรต่าง ๆ ของสาขาวิชาภาษาไทย (ได้แก่รหัส 208 xxx) ให้อาจารย์ของสาขาวิชาภาษาไทย 
คณะมนุษยศาสตร์เป็นผู้สอนเท่านั้น ยกเว้นสาขาวิชาภาษาไทยยินยอมให้คณะหรือสาขาวิชาอ่ืน ๆ นั้น เป็นผู้
จัดหาผู้สอนเอง ส าหรับการประเมินผล ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย กล่าวคือคณะมนุษยศาสตร์คือ
ผู้อนุมัติผลการเรียนทุกรายวิชาที่เป็นของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดการ
เรียนการสอนให้กับนิสิตคณะอ่ืน ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย กล่าวคือคณะที่เป็นต้นสังกัดของนิสิต 
เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าสอนหรือค่าสอนเกินเกณฑ์ภาระงาน เป็นต้น 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 1.1 ปรัชญา 
              ภาษาและวรรณคดีไทย คือ คลังแห่งปัญญา ขุมแห่งอารยธรรมและรากฐานแห่งจริยธรรม 

1.2 ความส าคัญ                                                                                                                   
                  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ตอบสนองปรัชญาของการอุดมศึกษาและ
ปรัชญาสถาบันดังนี้ 
  ปรัชญาคณะมนุษยศาสตร์ : มนุษยศาสตร์โน้มน าให้มนุษย์เข้าใจแก่นแท้ของตนเอง เพ่ืออยู่
ร่วมกันอย่างสันติและเป็นอิสระจากอวิชชา 
  ปณิธานคณะมนุษยศาสตร์ :คณะมนุษยศาสตร์มุ่งม่ันสรรค์สร้างทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ
และศักยภาพท้ังด้านความรู้ สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างความเข้าใจอันดีในสังคมไทยและ
สังคมโลก เพ่ือพัฒนาอย่างสันติและยั่งยืน 
      สาขาวิชาภาษาไทย  เป็นศาสตร์ที่มุ่งพัฒนาความรู้ความสามารถในการใช้ทักษะทางภาษาไทย ทั้ง 
ฟัง พูด อ่าน เขียน เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารอย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพทั้งใน
ชีวิตประจ าวัน การประกอบอาชีพ หรือการศึกษาต่อ อีกทั้งสามารถใช้ภาษาไทยในการแสวงหาความรู้ เพ่ือ
พัฒนาตนเอง และพัฒนาสังคมอย่างมีประสิทธิผล โดยมีปณิธานที่จะจรรโลงภาษาและวรรณคดีไทย ให้คง
เอกลักษณ์แห่งวัฒนธรรม นอกจากนี้ สาขาวิชาภาษาไทยยังมุ่งผลิตบัณฑิตให้รู้คุณค่าแห่งสุนทรียะ และคุณค่า
แห่งศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมด้านภาษา เป็นผู้ซึมซับความงามของศิลปะการใช้
ภาษา ภาคภูมิใจในความงดงามแห่งวรรณคดีของชาติ ตลอดถึงวรรณกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจแก่น
แท้ในภูมิปัญญาของชาติ ร่วมภาคภูมิใจ อนุรักษ์ สืบสาน และสร้างสรรค์อัตลักษณ์ด้านภาษาไทยให้ด ารงอยู่
สืบไป บนพ้ืนฐานของความเข้าใจแก่นแท้ของตนเอง เข้าใจผู้อ่ืน สามารถอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง    
สันติสุข มีอิสระจากอวิชชา และด ารงไว้ซึ่งความจริง  ความดี และความงาม  เพ่ือให้บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ดีใน
ด้านต่าง ๆ  ที่กล่าวมาข้างต้น สาขาวิชาภาษาไทย จึงจัดกลุ่มองค์ความรู้ในสาขาวิชาไว้  4  กลุ่ม และทักษะ
สนับสนุนอีก 2 กลุ่ม ดังนี้     
        
  1.2.1 องค์ความรู้ในสาขาวิชา                                                                     
  1)  องค์ความรู้ด้านหลักภาษาไทยและภาษาศาสตร์                                             
       หลักภาษาไทยและภาษาศาสตร์เป็นศาสตร์พ้ืนฐานที่ส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็น
แก่นของภาษา  ที่จะท าให้บัณฑิตได้เข้าใจในประวัติความเป็นมาของภาษา และกฎเกณฑ์ทางไวยากรณ์ เพ่ือ
เป็นเครื่องมือส าคัญในการเรียนรู้ศาสตร์ด้านอื่นต่อไป 
  2)  องค์ความรู้ด้านการใช้ภาษาไทย                  
      การใช้ภาษาไทยเป็นองค์ความรู้ส าคัญท่ีจะพัฒนาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยให้เป็นผู้ช านาญการ
ในการใช้ภาษาท้ัง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน  ใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ าวันได้อย่าง
ราบรื่น และประกอบอาชีพได้อย่างมีสัมฤทธิผล     
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3)  องค์ความรู้ด้านวรรณคดีไทย 
       บัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยเป็นผู้มีความซาบซึ้ง และรอบรู้ในภูมิปัญญาของบรรพชนไทย
ที่สร้างสรรค์วรรณคดีไว้เป็นสมบัติอันล้ าค่าของชาติ  เพ่ือให้อนุชนได้ศึกษาถึงความงามด้านภาษา ที่สะท้อน
สภาพวิถีชีวิตอันรุ่งเรืองในอดีตอย่างชัดเจน งดงาม น่าภาคภูมิใจ องค์ความรู้ด้านนี้จะท าให้บัณฑิตซึมซับความ
เป็นไทยได้อย่างถึงแกน่ซึ่งแสดงออกมาในรูปแบบศิลปะการพูดและการเขียนได้อย่างงดงาม 

4)  องค์ความรู้ด้านภาษาและวรรณกรรมไทยที่สัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรม 
                ภาษาและวรรณกรรมเป็นภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรม ดังนั้นการศึกษาความสัมพันธ์
ของภาษาและวรรณกรรมกับสังคมและวัฒนธรรมจึงเป็นองค์ความรู้ที่บัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยจะได้เรียนรู้
เพ่ือเข้าใจสังคมและตระหนักถึงวัฒนธรรมอันดีงามที่บรรพชนไทยได้สั่งสมและสืบทอดผ่านทางตัวบทภาษา
และวรรณกรรม 
 
  1.2.2 ทักษะสนับสนุน                                                                            
  1) ทักษะด้านความรู้ภาษาต่างประเทศ        
       บัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย จะต้องมีความรู้ภาษาต่างประเทศเพ่ิมเติมอีกอย่างน้อย 1 
ภาษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษซึ่งเปรียบเสมือนเป็นภาษาของโลก ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพแก่
บัณฑิตให้เป็นที่ต้องการ ตามความเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัตน์ สามารถสื่อสารกับประชาคมโลกได้
อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพ่ือแสวงหาความรู้ในการพัฒนาตนเองและสังคม เพ่ือความเข้าใจโลกและนานา
วัฒนธรรม                           
  2) ทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์           
               บัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยต้องมีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการสืบค้น
ข้อมูล ความรู้ และข่าวสารต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการด าเนินชีวิตประจ าวัน และการประกอบอาชีพ 
รวมทั้งมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่าง ๆ ที่จ าเป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือใช้เป็นพ้ืน
ฐานความรู้ที่สามารถใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาระดับที่สูงขึ้นต่อไป  
  นอกจากนี้ หลักสูตรนี้ยังได้ก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย กล่าวคือมุ่งพัฒนานิสิตให้ครบถ้วนทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และยังพัฒนานิสิตให้มีทักษะเชิงสุนทรียะและ
ความงามแห่งศิลปวัฒนธรรม  
  ดังนั้น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จึงมีบทบาทส าคัญในการสร้างก าลังคน
ของชาติ ให้เป็นบุคคลที่เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เก่งครองชีวิต และเก่งพิชิตปัญหา และเป็นอิสระจากอวิชชา 
ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของประเทศให้เจริญรุ่งเรือง ทัดเทียมนานาอารยประเทศ  
 
 1.3 วัตถุประสงค์                                                                                                   
        หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
 1.3.1  มีความรอบรู้ทางวิชาภาษาไทย  วรรณกรรมไทยรวมทั้งสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
 1.3.2  มีทักษะการสื่อสารด้วยภาษาไทย  การคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  การประยุกต์ใช้ภาษาไทยได้
ดี  พร้อมทั้งตระหนักในคุณค่าแห่งสุนทรียศาสตร์    

1.3.3  สามารถน าความรู้ความสามารถทางด้านทักษะภาษาไทย  วรรณกรรมไทย  



13 
 

วิชาโท/วิชาเลือกที่เรียน  รวมทั้งความรู้เรื่องสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยีไปใช้ในการประกอบอาชีพ การ
แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม  ตลอดจนใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  
 1.3.4  มีความพร้อมทางด้านคุณธรรม  จริยธรรม  มีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม 
 1.3.5  ภูมิใจในความเป็นไทยและมีเจตคติท่ีดีต่อประเทศและวัฒนธรรมไทย 
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง  

 แผนพัฒนาหลักที่น าเสนอในหลักสูตรจะสอดคล้องกับกรอบนโยบายและแผนกลยุทธ์สู่
เป้าหมายและแผนการด าเนินงาน  คาดว่าจะแล้วเสร็จครบถ้วนภายในรอบเวลาหลักสูตร (4 ปี) โดยจะมี
แผนการพัฒนากลยุทธ์ และหลักฐาน/ตัวบ่งชี้ที่ส าคัญ ดังนี้ 
 

การพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ด้านหลักสูตร 
 
1. พัฒนาระบบและ
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอน เพ่ือปรับปรุงหลักสูตร
ทุก 5 ปี  
 
2.พัฒนากระบวนการเรียนรู้
ตามหลักสูตรสู่คุณภาพโดยมุ่ง
ผลที่บัณฑิตมีความสามารถใน
การประยุกต์และบูรณาการ
ความรู้โดยรวม มาใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.1 มีการด าเนินการตามแผนการพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตรของภาควิชา 
1.2 จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
หลักสูตร (มคอ.7) และน าผลที่ได้มา
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในปีต่อไป 
1.3 จัดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรไปสู่ 
Problem Based Learning/Topic Based 
Learning  แทน Content Based 
Learning  
1.4 ให้นิสิตทุกคนท าวิทยานิพนธ์ระดับ
ปริญญาตรี (Undergraduate Thesis) 
1.5 จัดให้มีระบบการสอนเสริม (Tutorial) 
ในทุกรายวิชา และจัดการให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
1.6 พัฒนาระบบการประเมินผลการศึกษาที่
ชี้วัดระดับขีดความสามารถของบัณฑิต 
(Competency Based Assessment) โดย
จัดให้มีระบบวัดความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการสื่อสาร 
 
 
 
 

 
 
1.1 ผลการด าเนินการตาม
แผนแผนการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรของภาควิชา 
1.2 รายงานผลการด าเนินงาน
หลักสูตร (มคอ.7) 
1.3 รายละเอียดหลักสูตรที่
สมบูรณ์ (มคอ.2 3 และ 5) 
1.4 มีแผนการสอนในรูปของ 
มคอ.3 และ 4 ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 
1.5 มีเอกสาร มคอ. 3 คู่กับ 
มคอ.5 ทุกรายวิชา 
1.6 ร้อยละของนิสิตที่ท า
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 
(6-9 หน่วยกิต) 
1.7 ร้อยละของรายวิชาที่มี
ระบบสอนเสริม (Tutorial) 
1.8 ร้อยละของนิสิตที่สอบ
ภาษาอังกฤษผ่านตาม
หลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด 
1.9 ร้อยละของนิสิตที่สอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศผ่าน
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ด้านนิสิต 
 
1.ให้บัณฑิตมีอัตลักษณ์ เก่ง
งาน เก่งคน เก่งคิด เก่งครอง
ชีวิต และเก่งพิชิตปัญหา  
 
2.เป็นทีต่้องการของแหล่งจ้าง
งานระดับแนวหน้าของ
ประเทศ (Demand Based 
Competency) และได้รับ
ค่าจ้างในอัตราจ้างที่สูงกว่า
เกณฑ์ที่เฉลี่ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านคณาจารย ์
 
1.คณาจารย์สามารถปรับองค์
ความรู้เฉพาะทางให้ทันต่อ
ศาสตร์และความรู้ที่ทันสมัย 
 

 
 
 
 
 
1.1จัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ เตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าเรียน รู้จักการปรับตัวและ
เทคนิคการเรียนรู้ 
1.2 สร้างวัฒนธรรมองค์กรสู่ Knowledge 
Based Society ด้วยจิตส านกึของความใฝ่รู้
ใฝ่เรียน 
1.3 ให้อาจารย์และนิสิตได้มีกิจกรรมร่วมกัน 
โดยเฉพาะอาจารย์ที่ปรึกษาต้องติดตามผล
การเรียนรู้ของนิสิตอย่างใกล้ชิด  
1.4ให้นิสิตสามารถพัฒนาภาษาอังกฤษด้วย
ตนเองด้วยระบบ e-Learning ซึ่งสถาน
พัฒนาวิชาการด้านภาษา (Language 
Center) จะเป็นหน่วยสนับสนุน 
1.5จัดให้มีการสอนภาษาอังกฤษส าหรับ
วิชาชีพโดยเน้นการพูดและฟัง ภาคเรียนละ 
1 หน่วยกิตต่อเนื่องกันไปจนครบจ านวน
หน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 
1.6 มีวิทยากรจากภาคธุรกิจเอกชน/ภาครัฐ
มาบรรยายในรายวิชาเฉพาะทุกรายวิชาไม่
น้อยกว่า 1 ครั้ง 
1.7 มีระบบ CO-operative Education มี
กิจกรรมสร้างเสริมเทคนิคเบื้องต้นของ
สถานประกอบการ ก่อนไปฝึกงาน / สหกิจ
ศึกษา/สหกิจศึกษาต่างประเทศ  
 
 
 
 
1.1จัดให้มีการแลกเปลี่ยนทักษะโครงการ
ฝึกอบรม โครงการศึกษาดูงานแก่คณาจารย์
เพ่ือปรับระบบการเรียนการสอนที่เน้นนิสิต
เป็นศูนย์กลาง  

ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
 
 
 
1.1จ านวนนิสิตคงอยู่ในปีที่ 2 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
1.2จ านวนนิสิตสอบผ่าน 
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่
น้อยกว่า 2.00 
1.3 นิสิตจะต้องมีการฝึกงาน
หรือสหกจิศึกษา (ดูจาก มคอ.
4) 
1.4 ร้อยละของจ านวน
รายวิชาเฉพาะทั้งหมดที่เปิด
สอนในหลักสูตร มีการเชิญ
วิทยากรจากภาคธุรกิจ
เอกชน/ภาครัฐ มาบรรยาย
อย่างน้อยวิชาละ 1  ครั้ง 
1.5 ร้อยละของนิสิตที่มีงาน
ท า/ประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี 
1.6 ค่าเฉลี่ยของอัตรา
เงินเดือนของนิสิตสูงกว่าอตัรา
เงินเดือนที่ ก.พ. ก าหนด  
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1 จ านวนคณาจารย์ที่เข้า
ร่วมประชุม/ อบรม/ สัมมนา
วิชาการเฉพาะสาขาอย่างน้อย 
1ครั้ง/คน/ปี 
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2. คณาจารย์มีการท าวิจัยและ
สร้างผลงานสร้างสรรค์อย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้
และการเรียนการสอน 
 
 
3. คณาจารย์มีการให้บริการ
วิชาการแก่สังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านทรัพยากรสนับสนุนการ
เรียนรู้ 
 
1.ระบบทรัพยากรสนับสนุน
การเรียนการสอน วัสดุ
อุปกรณ์ ตลอดจนสิ่งอ านวย
ความสะดวก 
 

1.2การมสี่วนร่วมระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 
กระบวนการเรียนรู้ที่ยึดหลักให้เห็น ให้คิด 
ให้ค้นหา หลักการ (ทฤษฎี) และให้ปฏิบัติ 
1.3คณาจารย์มีการประเมินผลการสอนที่
เอ้ือต่อระบบ PDCA เพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพการสอนโดยตนเอง 
1.4 คณาจารย์ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย
จากภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง 
1.5 ผลงานวิจัยของคณาจารย์มีคุณภาพ
และได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ 
1.6 คณาจารย์มีการให้บริการวิชาการแก่
สังคมท่ีตอบสนองความต้องการของชุมชน
อย่างแท้จริง 
 
 
 
 
 
1.1 มีแผนการจัดหาครุภัณฑ์ทางการศึกษา 
ตลอดจนสิ่งอ านวยความสะดวกๆ ใน
ระยะเวลา 5 ปี เสนอต่อมหาวิทยาลัย 
1.2 มีการจัดสรรงบประมาณส าหรับ
ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

1.2 จ านวนคณาจารย์ที่ได้รับ
ทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก
ภายในและภายนอกสถาบัน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
คณาจารย์ทั้งหมดต่อปี 
1.3คณาจารย์สามารถ
ประเมินผลการสอนที่เอ้ือต่อ
ระบบ PDCA เพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพการสอนและ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 
1.4 ร้อยละของคณาจารย์ที่มี
ส่วนร่วมในการให้บริการ
วิชาการแก่สังคมไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 25 
 
 
 
 
 
1.1จ านวนครุภัณฑ์ทาง
การศึกษาตามแผนการจัดหา 
อย่างน้อยร้อยละ 10 ได้รับ
การอนุมัติจัดซื้อต่อปี 
1.2 ภาควิชามีการเสนอ
งบประมาณและได้รับการ
จัดสรรส าหรับทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนการสอน 
อย่างน้อยร้อยละ 10 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา  
    1.1 ระบบ ทวิภาค   
    1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดรู้อน ไม่มี ยกเว้นกรณีมีนิสิตตกแผนการศึกษาหรือย้ายสาขาวิชา 
    1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค ไม่มี 
 
2. การด าเนินการหลักสูตร  
    2.1  วัน – เวลาในการด าเนนิการเรียนการสอน                                                                      
 วัน-เวลา ราชการปกติ 

ภาคการศึกษาต้น     ตั้งแตเ่ดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
ภาคการศึกษาปลาย  ตั้งแต่เดือนมกราคม – พฤษภาคม 

    2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา                                                                                                 
         2.2.1  ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเท่า  
                  2.2.2  มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติท่ี
เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา                                                                                                                                 
         2.2.3  มีคุณสมบัติอ่ืนๆตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ตามประกาศ “ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
นเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559”  

2.3  ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
 จากการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมา ผู้สมัครเข้าศึกษาบางราย ไม่ได้มีเป้าหมายใน 

การศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยอย่างแท้จริง เมื่อสอบผ่านเข้ามาศึกษาแล้ว ก็จะขออนุมัติโอนย้ายสาขาวิชา ย้าย
คณะ ซึ่งส่งผลกระทบในเรื่องการวางแผนด าเนินงาน และงบประมาณ  นอกจากนั้นยังพบว่านิสิตแรกเข้ามี
พ้ืนฐานทางด้านภาษาและวรรณกรรมแตกต่างกันมาก                             
    2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 
         2.4.1  คัดกรองนิสิตแรกเข้าที่มีความตั้งใจและมุ่งม่ันที่จะมาศึกษาในสาขาวิชาภาษาไทยอย่าง
แท้จริงจากการสัมภาษณ์  โดยการถามย้ าความสมัครใจหรือความตั้งใจจริงในการศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย
เพ่ือเตรียมแผนการรับนิสิตส ารอง  ทั้งนี้เพ่ือให้การรับเข้าศึกษาและการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตาม
แผนการรับนิสิต 
        2.4.2  จัดโครงการ/กิจกรรม  เพื่อเสริมสร้างความรักและความภูมิใจในสาขาวิชาภาษาไทย  
รวมทั้งโครงการ/กิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้ทางด้านภาษาและวรรณกรรมให้แก่นิสิตแรกเข้า  
 
 
 

 
 
 
 
 



17 
 

2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะเวลา 5 ปี  
 

 
ชั้นปี 

ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 

ชั้นปีที่ 1 60 60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 2 - 60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 3 - - 60 60 60 
ชั้นปีที่ 4 - - - 60 60 

รวม 60 120 180 240 240 
จ านวนนิสิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 60 60 

 
2.6  งบประมาณตามแผน 

 2.6.1  ประมาณการงบประมาณรายรับ (หน่วย:บาท) 

งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 
รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 1,800,000 3,600,000 5,400,000 7,200,000 7,200,000 

รวม 1,800,000 3,600,000 5,400,000 7,200,000 7,200,000 
หมายเหตุ : คิดจากค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อปีการศึกษา ต่อคน คูณด้วยจ านวนนิสิตในปีการศึกษานั้น 

 2.6.2  ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต 
     
งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1. งบบุคลากร 116,940 116,940 116,940 116,940 116,940 
2. ค่าตอบแทน 1,749,540 2,123,140 2,521,740 3,020,340 3,020,340 
3. ค่าใช้สอย 388,400 492,000 595,600 799,200 799,200 
4. ค่าวัสดุ 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 
5. เงินอุดหนุน (โครงการ/กิจกรรม) 140,000 230,000 325,000 450,000 400,000 

รวม 2,423,880 2,991,080 3,588,280 4,415,480 4,415,480 
 
ดังนั้น ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต เป็นเงิน 59,447.33 บาท ต่อคน  
(ไม่นับรวมงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล) 
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       2.7  ระบบการศึกษา 
       เป็นระบบการศึกษาแบบชั้นเรียน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ.2559 (ภาคผนวก ก ข้อ 10) 

2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก 

ก ข้อ 14) 
 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
    3.1 หลักสูตร  
  3.1.1  จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร  135  หน่วยกิต 
  3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร  โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนด
ไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

หมวดวิชา เกณฑ์ ศธ.  
พ.ศ. 2558 

มคอ.1 
ระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2554 

โครงสร้างหลักสูตร
ปรับปรุง  

พ.ศ. 2561 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 
   1.1 วิชาบังคับ 
   1.2 วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 

30 30 30 
30 
1 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 84 99 
   2.1 รายวิชาแกน 
   2.2 รายวิชาเฉพาะด้าน 
        2.2.1 วิชาเอก  

- 
- 

- 
 

(60-84) 

9 
78 
60 

            2.2.1.1  วชิาเอกบังคับ - - 39 
            2.2.1.2  วชิาเอกเลือก - - 21 
        2.2.2 วิชาโท  ไม่น้อยกว่า 15 (0-24) 18 
   2.3 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 
   2.4 สหกิจศึกษา/ฝึกอบรม/ฝึกงานใน
ต่างประเทศ  
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 

 
 
 
6 

 
 
 
6 

6 
6 
 
6 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 120 120 135 
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3.1.3 รายวิชาในหมวดต่าง ๆ   
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า                     จ านวน  30  หน่วยกิต 

ก าหนดให้นิสิตเรียนตามกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้ 
  1.1) วิชาบังคับ            จ านวน  30  หน่วยกิต 

     1.1.1)  กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า            จ านวน  12  หน่วยกิต 
001201  ทักษะภาษาไทย          3(2-2-5) 

    Thai Language Skills  
  001211  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน    3(2-2-5) 
              Fundamental English   
  001212  ภาษาอังกฤษพัฒนา    3(2-2-5) 
              Developmental English   
  001213  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ    3(2-2-5) 
    English for Academic Purposes 
   

     1.1.2)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า      จ านวน 6 หน่วยกิต 
โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้   
  001221  สารสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษาค้นคว้า   3(2-2-5) 
  Information Science for Study and Research 

001222  ภาษา สังคมและวัฒนธรรม    3(2-2-5) 
Language, Society and Culture 

001224  ศิลปะในชีวิตประจ าวัน     3(2-2-5) 
    Arts in Daily Life 
  001225  ความเป็นส่วนตัวของชีวิต              3(2-2-5) 
              Life Privacy 
  001226  วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล     3(2-2-5) 

Ways of Living in the Digital Age 
001227  ดนตรีวิถีไทยศึกษา     3(2-2-5) 

Music Studies in Thai Culture 
001228  ความสุขกับงานอดิเรก     3(2-2-5) 

    Happiness with Hobbies 
001229   รู้จักตัวเอง เข้าใจผู้อื่น ชีวิตที่มีความหมาย    3(2-2-5) 

Know Yourself, Understand Others, Meaningful Life 
001241  ดนตรีตะวันตกในชีวิตประจ าวัน             3(2-2-5) 

                                          Western Music in Daily Life 
            001242            การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม                     3(2-2-5) 

Creative Thinking and Innovation 
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     1.1.3)  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ไม่น้อยกว่า จ านวน  6  หน่วยกิต  
โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้   

 001231  ปรัชญาชีวิตเพ่ือวิถีพอเพียงในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 
Philosophy  of  Life for Sufficient living   

  001232  กฎหมายพื้นฐานเพ่ือคุณภาพชีวิต   3(2-2-5) 
                      Fundamental Laws for Quality of Life  

001233  ไทยกับประชาคมโลก     3(2-2-5) 
    Thai State and the World Community 
  001234  อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น    3(2-2-5) 
    Civilization and Local Wisdom 

001235  การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม    3(2-2-5) 
    Politics, Economy and Society   

001236  การจัดการการด าเนินชีวิต    3(2-2-5) 
  Living Management 
001237  ทักษะชีวิต     3(2-2-5) 

    Life Skills 
  001238  การรู้เท่าทันสื่อ     3(2-2-5) 

Media Literacy   
  001239  ภาวะผู้น ากับความรัก    3(2-2-5) 

Leadership and Compassion 
001251     พลวัตกลุ่มและการท างานเป็นทีม             3(2-2-5) 

                          Group Dynamics and Teamwork 
001252     นเรศวรศึกษา               3(2-2-5) 

                                 Naresuan Studies 
            001253     การเป็นผู้ประกอบการ              3 (2-2-5) 
                Entrepreneurship  
 

     1.1.4)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า  จ านวน 6 หน่วยกิต  
โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้   

001271  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม     3(2-2-5) 
Man and Environment  

001272  คอมพิวเตอร์สารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน   3(2-2-5) 
    Introduction to Computer Information Science 
  001273  คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน  3(2-2-5) 
    Mathematics  and Statistics in Everyday life 
  001274  ยาและสารเคมีในชีวิตประจ าวัน    3(2-2-5) 

Drugs and Chemicals in Daily Life 
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 001275           อาหารและวิถีชีวิต                                    3(2-2-5) 
                   Food  and  Life  Style 

          001276           พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว 3(2-2-5) 
  Energy and Technology  Around  Us  

 001277  พฤติกรรมมนุษย์      3(2-2-5) 
    Human Behavior 
 001278  ชีวิตและสุขภาพ      3(2-2-5) 
  Life  and  Health 

001279  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน    3(2-2-5) 
Science in Everyday Life 

 
1.2)  วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต                จ านวน 1 หน่วยกิต 
       วิชาพลานามัยบังคับไม่นับหน่วยกิต    จ านวน 1 หน่วยกิต 

001281  กีฬาและการออกก าลังกาย   1(0-2-1) 
Sports and Exercises 
 

2) หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า   จ านวน  99  หน่วยกิต 
2.1)  วิชาแกนบังคับ             จ านวน   9  หน่วยกิต 

                นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  ต้องศึกษา 
วิชาบังคับ 9 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้ 
  205200 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ       1(0-2-1) 
     Communicative English for Specific Purposes 
  205201 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการวิเคราะห์เชิงวิชาการ     1(0-2-1) 
     Communicative English for Academic Analysis 
  205202        การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอผลงาน       1(0-2-1) 
      Communicative English for Research Presentation 

776261   ภาษา วัฒนธรรมและคติชนอาเซียน   3(3-0-6) 
               ASEAN Languages, Culture and Folklore 
    784201          ปรชัญาและศาสนาเพ่ือการพัฒนาตนเองในศตวรรษที่ 21       3(3-0-6) 
              Philosophy and Religion for Self-development in the 21st    

         Century  
2.2)  รายวิชาเฉพาะด้าน   จ านวน   78   หน่วยกิต 

   2.2.1)   วิชาเอกบังคับ   จ านวน    60    หน่วยกิต 
           2.2.1.1)  วิชาเอกบังคับ  จ านวน    39     หน่วยกิต 

  นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  ต้องศึกษาวิชาเอกบังคับทั้ง 5 
กลุ่มวิชาดังต่อไปนี้ 
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  กลุ่มเนื้อหาหลักภาษาและภาษาศาสตร์ 
 208201    หลักภาษาไทย     3(2-2-5) 
 Thai Grammar 
 208202    วิวัฒนาการของภาษาไทย    3(2-2-5) 
 Development  of  Thai  Language 
     208301 ภาษาศาสตร์ภาษาไทย     3(2-2-5) 
  Thai Linguistics 
   กลุ่มเนื้อหาวิชาการใช้ภาษา 
 208111 การพูดในที่ชุมชน     3(2-2-5) 
                  Public  Speaking  
                    208112 การอ่านเชิงวิชาการ     3(2-2-5) 
 Academic  Reading 
 208113 ศิลปะการเขียน     3(2-2-5) 
 The  Art  of  Creative  Writing   
 208114 การสรุปความ      3(2-2-5) 
                                   Summarization 
  กลุ่มเนื้อหาวิชาวรรณคดีไทย 
 208121    วรรณกรรมเอกของไทย    3(2-2-5) 
 Masterpieces  of  Thai  Literary  Works 
 208221    วรรณกรรมร่วมสมัย      3(2-2-5) 
 Contemporary  Literature 
 208321    วรรณกรรมวิจารณ์     3(2-2-5) 
 Literary  Criticism   
  กลุ่มเนื้อหาวิชาภาษาและวรรณกรรมที่สัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรม 

208131    ภาษากับวัฒนธรรมไทย    3(2-2-5) 
 Thai  Language  and  Culture 
 208231   วรรณกรรมกับสังคม      3(2-2-5) 
 Literature and Society 
 208331    คติชนในภาษาและวรรณกรรมไทย   3(2-2-5) 
 Folklore  in  Thai language and  Literature 
    
                              2.2.1.2)  วิชาเอกเลือก        จ านวนไม่น้อยกว่า     21      หน่วยกิต 

นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  ให้เลือกศึกษากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง                       
ดังต่อไปนี้ 
 กลุ่มเนื้อหาหลักภาษาและภาษาศาสตร์ 
 208241    ภาษาถ่ิน      3(2-2-5) 
 Thai  Dialect   
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 208341 พัฒนาการแบบเรียนภาษาไทย     3(2-2-5) 
  Developmental Thai Language Textbook  
 208342    อิทธิพลภาษาต่างประเทศในภาษาไทย   3(2-2-5) 
      Influences of Some Foreign Languages on Thai Language 
 208343    ภาษาเขมรในภาษาไทย     3(2-2-5) 
 Khmer  Language  in  Thai  Language 
 208344    ภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย    3(2-2-5) 
 Pali  and  Sanskrit  Language  in  Thai  Language 
                     208345 ภาษาบาลี 1      3(2-2-5) 
  Pali 1 
  208346     ภาษาบาลี 2      3(2-2-5) 
       Pali 2 
 208347 ภาษาสันสกฤต 1     3(2-2-5) 
  Sanskrit 1 
 208348 ภาษาสันสกฤต 2     3(2-2-5) 
  Sanskrit 2 
 208441    ไวยากรณ์เขมร     3(2-2-5) 
 Khmer Grammar 
 
 กลุ่มเนื้อหาวิชาการใช้ภาษา 
 208251 การอ่านเชิงวิจารณ์     3(2-2-5) 
 Critical  Reading   
 208252    ปัญหาการใช้ภาษาไทย     3(2-2-5) 
 Problems  of  Thai  Usage 
 208253 การพูดเฉพาะกิจ     3(2-2-5) 
  Speech for Specific Purposes 
 208351    การเขียนสารคดี       3(2-2-5) 
 Feature  Writing  

208352    การเขียนหนังสือราชการ    3(2-2-5) 
 Writing Official Documents 

208353 การเขียนวรรณกรรมส าหรับเด็ก      3(2-2-5) 
 Writing Children’s Literature 
                     208354 ภาษาเพ่ือการฝึกอบรม     3(2-2-5) 
       Language for academic Training  
 208355    ภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ    3(2-2-5) 
 Thai  as  A  Foreign  Language  
 208356 การเขียนเรื่องสั้นและบทละครโทรทัศน์   3(2-2-5) 
  Writing Short Stories and Television Dramas 
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 กลุ่มเนื้อหาวิชาวรรณคดีไทย 
208261   วรรณคดีนิราศ      3(2-2-5) 

 Niras Literature 
 208262 วรรณกรรมอาเซียน     3(2-2-5) 
  ASEAN Literary Works 
 208263    วรรณกรรมนิทาน      3(2-2-5) 
 Literary  Tales 
 208264    พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 3(2-2-5) 
                 His Majesty King Chulalongkorn’s Literary Works 

 208265 พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 3(2-2-5) 
     His Majesty King Bhumibol Adulyadej’s Literary Works 

 208266 ชีวประวัติและอัตชีวประวัติ 3(2-2-5) 
  Biography and Autobiography 
 208361    วิวัฒนาการของวรรณกรรมไทย 1   3(2-2-5) 
 Development of Literary  Works 1 
 208362    วิวัฒนาการของวรรณกรรมไทย 2   3(2-2-5) 
 Development of Literary  Works 2 

208363    การอ่านและแต่งค าประพันธ์    3(2-2-5) 
 Poetry  Reading  and  Writing  
 208364   วรรณกรรมท้องถิ่น     3(2-2-5) 
 Local  Literary  Works 
 208365   วรรณกรรมลิลิต     3(2-2-5) 
 Lilit  Literary  Works 
 208366    วรรณกรรมค าสอน     3(2-2-5) 
               Didactic Literature  
 208367 วรรณกรรมประกอบพิธีกรรม    3(2-2-5) 
  Ritual Literature  
 208461    วรรณกรรมแปล     3(2-2-5) 
 Translated Literature 
 208462 วรรณกรรมจดหมายและบันทึก    3(2-2-5) 
  Epistolary Literature and Records 
 208463 วรรณกรรมกับภูมิภาคศึกษา    3(2-2-5) 
  Literature and Area Studies 
                     208464 วรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติ    3(2-2-5) 
       Glorifying literature 
 208465  วรรณกรรมชาดกพากย์ไทย    3(2-2-5) 
  Jataka translated into Thai 
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 208466 วรรณกรรมเปรียบเทียบ    3(2-2-5) 
  Comparative Literature  
 208467 จารึกสมัยสุโขทัย 3(2-2-5) 
  Sukhothai Inscriptions 
 
  กลุ่มเนื้อหาวิชาภาษาและวรรณกรรมที่สัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรม  
 208271   วรรณกรรมการละคร     3(2-2-5) 
   Literature  of  Drama 
 208272 วรรณกรรมเพลง 3(2-2-5) 
  Literature  of Songs 

208371   วรรณกรรมกับภาพยนตร์    3(2-2-5) 
  Literature  and  Film 
 208372 วรรณกรรมกับการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 
  Literature and Tourism 
 208373 คติชนกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 3(2-2-5) 
  Folklore and Conservative Tourism 
 208374 ภูมิปัญญากับวิถีชีวิตไทย 3(2-2-5) 
  Wisdom and Thai way of life 
 208471 การจัดการองค์ความรู้จากเอกสารโบราณ 3(2-2-5) 
  Knowledge Organization from Ancient Documents 
 208472 สัมมนาภาษาและวรรณกรรมไทย 3(2-2-5) 
               Seminar in Thai Language and Literature 
 
                2.3) วิชาโท    ไม่น้อยกว่า              18    หน่วยกิต 
       กรณีวิชาโท นิสิตสามารถเลือกเรียนกลุ่มวิชาโทจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้ กรณีวิชาเลือกอ่ืน 

ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
    2.3.1) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
 205111      การอ่านเบื้องต้น     3(3-0-6) 
        Basic Reading 
 205121      การเขียนเบื้องต้น     3(2-2-5) 

 Basic Writing 
 205122      การเขียนย่อหน้า     3(2-2-5) 
 Paragraph Writing 
 205131      การฟังและการพูดเบื้องต้น    3(2-2-5) 
 Basic Listening and Speaking 
                     205141      ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 
                                     English Grammar                 
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 205232      การสนทนาภาษาอังกฤษ    3(2-2-5) 
                                     English Conversation 
 2.3.2) กลุ่มวิชาภาษาจีน  
 206214      ภาษาจีนพ้ืนฐาน 1  3(2-2-5) 
         Basic Chinese 1 
 206215      ภาษาจีนพ้ืนฐาน 2  3(2-2-5) 
       Basic Chinese 2 
 206321      การฟัง-การพูดภาษาจีนพ้ืนฐาน 1 3(2-2-5) 
       Basic Chinese Listening and Speaking 1 
 206315      ภาษาจีนพ้ืนฐาน 3  3(2-2-5) 
       Basic Chinese 3 
 206316      ภาษาจีนพ้ืนฐาน 4  3(2-2-5) 
       Basic Chinese 4 
 206322      การฟัง-การพูดภาษาจีนพ้ืนฐาน 2 3(2-2-5) 
       Basic Chinese Listening and Speaking 2  
  
 2.3.3) กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น  

207101     ภาษาญี่ปุ่น 1      3(2-2-5) 
       Japanese 1 
  207102     ภาษาญี่ปุ่น 2      3(2-2-5) 
       Japanese 2 

207121     การพูดและการฟังภาษาญี่ปุ่น 1    3(2-2-5) 
       Japanese Speaking and Listening I 

207122    การพูดและการฟังภาษาญี่ปุ่น 1    3(2-2-5) 
       Japanese Speaking and Listening II  

207201    ภาษาญี่ปุ่น 3      3(2-2-5) 
       Japanese III 

207221     การพูดและการฟังภาษาญี่ปุ่น 3    3(2-2-5) 
       Japanese Speaking and Listening III 
  
 2.3.4) กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ 
 209111 ภาษาศาสตร์พ้ืนฐาน     3(2-2-5) 
  Foundations of Linguistics 
 209112    เสียงและระบบเสียงในภาษา     3(2-2-5) 
  Sound and Sound System 
 209113 ค าและระบบไวยากรณ์     3(2-2-5) 
  Word and Grammatical System 
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 209114   ระบบความหมาย     3(2-2-5) 
  Meaning System 
 209115 ภาษาศาสตร์และการสอนภาษา    3(2-2-5) 
  Linguistics and Language Teaching 
 209116 ภาษาศาสตร์และการสื่อสาร    3(2-2-5) 
  Linguistics and Communication 

      
  2.3.5) กลุ่มวิชาภาษาพม่า  

 218101   ภาษาพม่า 1        3(2-2-5) 
     Myanmar I 

218102   ภาษาพม่า 2       3(2-2-5) 
      Myanmar II 

218131   การสนทนาภาษาพม่า 1    3(2-2-5) 
         Myanmar Conversation I 

218141   การอ่านภาษาพม่า 1     3(2-2-5) 
      Myanmar Reading I 
  218201   ภาษาพม่าเชิงสังคมและวัฒนธรรม    3(2-2-5) 
                 Social and Cultural Aspects of Myanmar Language 
  218251   การเขียนภาษาพม่า 1      3(2-2-5) 

     Myanmar Writing I 
  
 2.3.6) กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส 
219101 ภาษาฝรั่งเศส 1       3(2-2-5) 
   French I  
219102 ภาษาฝรั่งเศส 2       3(2-2-5)  
  French II  
219201 ภาษาฝรั่งเศส 3       3(2-2-5)  
  French III  
219202 ภาษาฝรั่งเศส 4       3(2-2-5)  
  French IV  
219121 การฟัง-การพูดภาษาฝรั่งเศส 1     3(2-2-5)  
  French Listening and Speaking I  
219231 การอ่าน-การเขียนภาษาฝรั่งเศส 1    3(2-2-5)  
  French Reading and Writing I   
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 2.3.7) กลุ่มวิชาภาษาเกาหลี   
 221281   ภาษาเกาหลีระดับต้น 1      3(2-2-5) 
    Beginning Korean Language 1 
 221282    ภาษาเกาหลีระดับต้น 2      3(2-2-5) 
                Beginning Korean Language 2 
 221381    ภาษาเกาหลีระดับกลาง 1      3(2-2-5) 
                Intermediate Korean Language 1 
 221331   การฟังและการพูดภาษาเกาหลี 1      3(2-2-5) 
                Korean Listening and Reading 1 
 221382    ภาษาเกาหลีระดับกลาง 2      3(2-2-5) 
                Intermediate Korean Language 2 
 221332    การฟังและการพูดภาษาเกาหลี 2      3(2-2-5) 
                Korean Listening and Reading 2 

 
      2.3.8) กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว 
224111  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและจิตบริการ   3(2-2-5) 

Tourism and Hospitality Industry 
224121  ทรัพยากรการท่องเที่ยว     3(2-2-5) 

    Tourism Resources 
224232   หลักการจัดการโรงแรม     3(2-2-5) 

    Principles of Hotel Management 
224251  การท่องเที่ยวตามความสนใจพิเศษ    3(2-2-5) 

    Special Interest Tourism 
224262  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจการบิน   3(2-2-5) 

    Introduction to Airline Business 
224353  มัคคุเทศก์เชี่ยวชาญมรดกทางวัฒนธรรม   3(2-2-5) 

    Cultural Heritage Specialist Guide 
  
 2.3.9) กลุ่มวิชาภาษาอินโดนีเซีย   

 229101    ภาษาอินโดนีเซีย 1 3(2-2-5) 
     Indonesian 1 

 229102    ภาษาอินโดนีเซีย 2  3(2-2-5) 
     Indonesian 2 

 229201    การฟัง-การพูดภาษาอินโดนีเซีย 1  3(2-2-5) 
    Indonesian Listening and Speaking 1 

 229202    การอ่านภาษาอินโดนีเซีย 1  3(2-2-5) 
   Indonesian Reading 1 
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 229301    การเขียนภาษาอินโดนีเซีย 1  3(2-2-5) 
   Indonesian Writing 1 

 229302    ภาษา สังคมและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย   3(2-2-5) 
    Language, Society and Culture of Indonesia 
  
 2.3.10) กลุ่มวิชาภาษาเวียดนาม   

 778201   ภาษาเวียดนาม 1 3(2-2-5) 
  Vietnamese 1 

 778202   ภาษาเวียดนาม 2 3(2-2-5) 
  Vietnamese 2 

 778311   การสนทนาภาษาเวียดนาม 3(2-2-5) 
  Vietnamese Conversation 

 778321  การอ่านภาษาเวียดนาม 3(2-2-5) 
  Vietnamese Reading 

 778331   การเขียนภาษาเวียดนาม 3(2-2-5) 
  Vietnamese Writing 

 778341   ภาษาเวียดนามเฉพาะกิจ - ท่องเที่ยว 3(2-2-5) 
   Vietnamese for Specific Purpose – Tourism 

 
     2.3.11)  กลุ่มวิชาภาษาเขมร  

 780101    ภาษาเขมร 1 3(2-2-5) 
   Cambodian 1 

 780102    ภาษาเขมร 2 3(2-2-5) 
   Cambodian 2 

 780211    การฟัง-การพูดภาษาเขมร 3(2-2-5) 
   Cambodian Listening and Speaking 

 780221    การอ่าน-การเขียนภาษาเขมร 3(2-2-5) 
   Cambodian Reading and Writing 
780311    การสนทนาภาษาเขมร 3(2-2-5) 

     Cambodian Conversation 
  780321     การเขียนความเรียงภาษาเขมร 3(2-2-5) 
     Cambodian Essay Writing 
         
         2.3.12) กลุ่มภาษาลาว  

782111     ภาษาลาวเบื้องต้น      3(2-2-5)     
     Introduction to Lao  

782112     ภาษาลาวในชีวิตประจาวัน     3(2-2-5)  
     Lao in Daily Life  
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782113 ภาษาและวัฒนธรรมลาว      3(2-2-5)  

Lao Language and Culture  
782114 ภาษาลาวเพ่ือการสื่อสารและวัฒนธรรม    3(2-2-5)  

Lao for Communication and Culture  
  782115 ภาษาลาวเฉพาะทาง      3(2-2-5)  

Lao for Specific Purposes  
                    782116 ภาษาลาวขั้นสูง  3(2-2-5)  
                    Advanced Lao 
 

 2.3.13)  กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา  
 784101  ปรัชญาเบื้องต้น       3(3-0-6) 
                   Introduction to Philosophy 
 784102  ปรัชญาตะวันออก       3(3-0-6) 
                      Eastern Philosophy 
 784103  ปรัชญาตะวันตก      3(3-0-6) 
                     Western Philosophy 
 784104  การใช้เหตุผล        3(3-0-6) 
                      Reasoning 
 784105  ปรัชญากับศาสนา      3(3-0-6) 
                      Philosophy and Religion 
 784106  จริยศาสตร์       3(3-0-6) 
                      Ethics 
 

2.3.14)  กลุ่มวิชาภาษาสเปน 
785101  ภาษาสเปนเบื้องต้น 1        3(2-2-5) 

    Elementary Spanish I 
785102  ภาษาสเปนเบื้องต้น 2        3(2-2-5) 

  Elementary Spanish II 
785201  ภาษาสเปนขั้นกลาง  1     3(2-2-5) 

    Intermediate Spanish I    
785202  ภาษาสเปนขั้นกลาง  2     3(2-2-5) 

    Intermediate Spanish II    
785321   การสนทนาภาษาสเปน       3(2-2-5) 

  Spanish Conversation 
785303  การเขียนเรียงความภาษาสเปน       3(2-2-5) 

   Spanish Composition 
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 2.3 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี       จ านวน 6 หน่วยกิต 
  208498      วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 1   3  หน่วยกิต 
         Undergraduate Thesis 1 
   208499      วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 2   3  หน่วยกิต 
         Undergraduate Thesis 2 
 

  2.4 สหกิจศึกษา/ฝึกอบรม/ฝึกงานในต่างประเทศ   จ านวน 6 หน่วยกิต 
 208495      การฝึกงาน               6 หน่วยกิต 
                           Professional Training 
                                   หรือ 
 208496      สหกิจศึกษา       6 หน่วยกิต 
        Co-operative Education 
        หรือ 
   208497      การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ   6  หน่วยกิต 
        International Academic or Professional Training  
 
                   3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า   6   หน่วยกิต 

               นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยนเรศวร หรือ 
สถาบันการศึกษา   
                          
                     วิชาโทภาษาไทย   
                           ส าหรบันิสิตสาขาวิชาอ่ืนที่ต้องการเลือกเรียนภาษาไทยเป็นวิชาโทต้องเรียนรายวิชา
ต่อไปนี้  18  หน่วยกิต 

รหัส     ชื่อวิชา               หน่วยกิต/คาบเรียน 
 208111 การพูดในที่ชุมชน       3(2-2-5) 
  Public  Speaking    
 208113 ศิลปะการเขียน     3(2-2-5)  
  The  Art  of  Creative  Writing   
 208114  การสรุปความ      3(2-2-5) 
  Summarization 
 208121    วรรณกรรมเอกของไทย    3(2-2-5)  
 Masterpieces  of  Thai  Literary  Works 
 208251 การอ่านเชิงวิจารณ์       3(2-2-5) 
  Critical  Reading   
 208252    ปัญหาการใช้ภาษาไทย     3(2-2-5) 
 Problems  of  Thai  Usage 
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3.1.4 แผนการศึกษา 

      หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ก าหนดให้นิสิตศึกษาวิชาต่าง ๆ ในแต่ละภาค
การศึกษาและแต่ละชั้นปี ดังต่อไปนี้ 

 
 

ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาต้น 

 
 001211      ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน      3(2-2-5) 
                 Fundamental  English   
 001xxx      หมวดวชิาศึกษาทั่วไป  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   3(2-2-5) 
       General Education-Humanities 

001xxx      หมวดวชิาศึกษาทั่วไป  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 
      General Education-Science and Mathematics     

 208111  การพูดในที่ชุมชน      3(2-2-5) 
                  Public  Speaking 
 208112  การอ่านเชิงวิชาการ      3(2-2-5) 
                 Academic  Reading 
           208113  ศิลปะการเขียน      3(2-2-5) 
 The  Art  of  Creative  Writing   
 
     รวม  18 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาปลาย 

 
 001201 ทักษะภาษาไทย     3(2-2-5) 

    Thai Language  Skills  
 001212 ภาษาอังกฤษพัฒนา               3(2-2-5)  
                Developmental  English   
   001xxx     หมวดวชิาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   3(2-2-5)  

    General Education-Social Sciences 
  001281     กีฬาและการออกก าลังกาย  (ไม่นับหน่วยกิต)  1(0-2-1) 
     Sports and Exercises  (Non-credit) 

208114     การสรุปความ     3(2-2-5) 
  Summarization 

 208121    วรรณกรรมเอกของไทย    3(2-2-5) 
 Masterpieces  of  Thai  Literary  Works  
 208131    ภาษากับวัฒนธรรมไทย    3(2-2-5) 
 Thai  Language  and  Culture 
 
 
       รวม  18   หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 
 
 001xxx     หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์        3(2-2-5)  
        General Education-Social Sciences 
                  001xxx     หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  3(2-2-5) 
       General Education-Science and Mathematics 
        205200     การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ        1(0-2-1) 
                Communicative English for Specific Purposes 
 xxxxxx     วิชาเฉพาะ 1           3(2-2-5) 
                                   Specific Course (I) 
 208201     หลักภาษาไทย          3(2-2-5) 
      Thai Grammar 
 208231    วรรณกรรมกับสังคม           3(2-2-5) 
 Literature and Society 
                     208xxx วิชาเอกเลือก           3(2-2-5) 
 Elective major 
                      xxxxxx     วิชาโท            3(X-X-X) 

               Minor Course 
 
    รวม                   22   หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาปลาย 
 
  001213       ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                           3(2-2-5) 
              English for Academic Purposes 
  001xxx      หมวดวชิาศึกษาท่ัวไป  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  3(2-2-5)   
          General Education-Humanities                  
  xxxxxx      วชิาเฉพาะ (2)     3(2-2-5)  
         Specific Course (II) 
                   208202       วิวัฒนาการของภาษาไทย    3(2-2-5) 
  Development  of  Thai  Language 
                   208221       วรรณกรรมร่วมสมัย      3(2-2-5) 
  Contemporary  Literature 
                   208xxx   วิชาเอกเลือก      3(2-2-5) 
    Elective major 
                   XXXXXX   วิชาโท       3(X-X-X) 

                Minor Course 
 
     รวม          21  หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 3 
ภาคการศึกษาต้น 

 
    205201     การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการวิเคราะห์เชิงวิชาการ  1(0-2-1) 
          Communicative English for Academic Analysis   
 208301  ภาษาศาสตร์ภาษาไทย     3(2-2-5) 
   Thai Linguistics 
 208331    คติชนในภาษาและวรรณกรรมไทย    3(2-2-5) 
   Folklore  in  Thai Language and  Literature 
 208xxx    วิชาเอกเลือก      3(2-2-5) 
    Elective major 
 208xxx    วิชาเอกเลือก      3(2-2-5) 
    Elective major 
 xxxxxx     วิชาโท                  3(X-X-X) 

       Minor Course 
 xxxxxx      วชิาโท      3(X-X-X) 

       Minor Course 
xxxxxx      วิชาเลือกเสรี      3(X-X-X) 

           Free Elective 
 

      รวม         22   หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 3 
ภาคการศึกษาปลาย 

 
   205202    การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอผลงาน   1(0-2-1) 
             Communicative English for Research Presentation 
 208321     วรรณกรรมวิจารณ์     3(2-2-5) 
   Literary  Criticism   
    208498    วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 1    3 หน่วยกิต 
   Undergraduate Thesis 1 
 208xxx   วิชาเอกเลือก      3(2-2-5) 
     Elective major 
 208xxx   วิชาเอกเลือก      3(2-2-5) 
     Elective major 
 xxxxxx      วชิาโท                  3(X-X-X) 

        Minor Course 
 xxxxxx      วชิาโท                  3(X-X-X) 

        Minor Course 
 

      รวม             19   หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาต้น 
   

208499     วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 2    3 หน่วยกิต 
        Undergraduate Thesis 2 
 208xxx      วิชาเอกเลือก      3(2-2-5) 
    Elective major 
                     XXXXXX    วิชาเลือกเสรี                3(X-X-X) 
      Free Elective 
                         
 
         รวม        9   หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาปลาย 
 
   208495   การฝึกงาน                                               6 หน่วยกิต 
                                             Professional Training 
          หรือ 

208496   สหกิจศึกษา     6  หน่วยกิต 
         Co-operative Education    
 หรือ   
    208497   การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ  6  หน่วยกิต 
           International Academic or Professional Training 
  
      รวม    6   หน่วยกิต 
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3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 

 
001201          ทักษะภาษาไทย                    3(2-2-5) 
                 Thai Language Skills 
            ความส าคัญและลักษณะของภาษาไทยในบริบทสังคมไทย  และในฐานะเครื่องมือการสื่อสาร  
เรียนรู้ชนิดของสารประเภทวรรณกรรมร่วมสมัยอย่างกว้างขวางหลากหลาย               ทั้งประเภทสื่อสิ่งพิมพ์
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ปลูกฝังจิตวิสัยความรักการอ่าน รวมทั้งฝึกทักษะการวิเคราะห์วิจารณ์เนื้อหาเพ่ือ
พิจารณาคุณค่าเชิงวรรณศิลป์  และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณค่าหรือความเกี่ยวข้องกับสังคมไทย  สังคมโลกใน
บริบทต่างๆ (เศรษฐกิจ การเมือง สภาวการณ์ต่างๆ)  ควบคู่ ไปกับการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย  โดยเน้น
ทักษะการอ่านและการเขียนเป็นส าคัญ   
                      The importance and characteristics of Thai language in Thai society as a 
meaning making tool. Learning about various kinds of modern media including newspapers 
and electronic media. Cultivating reading habits and practicing analyzing and criticizing literary 
values especially relations and values in Thai and global societies in various contexts 
(economics and politics in different situations) along with developing Thai language skills 
especially reading and writing. 
 
001211 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                       3(2-2-5) 
            Fundamental English 
  การพัฒนาการฟังภาษา อังกฤษพ้ืนฐาน  การพูด  การอ่าน  และไวยากรณ์เพ่ือการสื่อสารใน
บริบทต่างๆ ในการเตรียมตัวส าหรับสังคมโลก 
          Development of basic English listening, speaking, reading skills and grammar for 
communication in various contexts in preparation for a global society. 
 
001212  ภาษาอังกฤษพัฒนา                     3(2-2-5) 
       Developmental English 
  การได้รับความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถปลูกฝังทักษะด้านต่างๆ ในศตวรรษที่ 21  
และการพัฒนาในด้านการฟัง  การพูด  การอ่าน  และไวยากรณ์  เพ่ือให้เข้าใจและสามารถสื่อสารข้อมูลที่
แท้จริงของโลกท่ีใช้ในบริบทที่เก่ียวข้องที่แตกต่างกัน 
         Gain knowledge of the English language, cultivate 21st century skills and 
develop in the areas of listening, speaking, reading and grammar in order to understand and 
communicate real-world information used in different relevant context. 
 
001213   ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ            3(2-2-5) 
            English for Academic Purposes 
  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเน้นทักษะการอ่าน  การเขียนงาน  และการศึกษาค้นคว้า
เชิงวิชาการในการเตรียมตัวส าหรับสังคมโลก 
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            The development of English skills with an emphasis on academic reading, 
writing and researching in preparation for a global society. 
 
001221 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศกึษาค้นคว้า                 3(2-2-5) 
   Information Science for Study and Research 
  ความหมาย ความส าคัญของสารสนเทศ ประเภทของแหล่งสารสนเทศ การเข้าถึงแหล่ง
สารสนเทศต่างๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ  การจัดการ
ความรู้ การเลือก การสังเคราะห์ และการน าเสนอสารสนเทศ  ตลอดจนการเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดี 
และมีนิสัยในการใฝ่หาความรู้ มีความขยัน  อดทน  ชื่อสัตย์และกตัญญูต่อแผ่นดิน 
     The meaning and importance of information, types of information sources, 
Access to different sources of information; application of information technology and 
communication, media and information literacy ,knowledge management, selection, synthesis, 
and presentation of information as well as creating positive attitudes and a sense of inquiry in 
students, diligence, patience, honesty and gratitude to the country. 
 
001222 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม                     3(2-2-5) 
           Language, Society and Culture  
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษา  และความสัมพันธ์ระหว่างภาษาทีมีต่อสังคมและวัฒนธรรม
พิจารณาโลกทัศน์ทางสังคมและวัฒนธรรมที่สะท้อนผ่านภาษา  ทั้งภาษาพูด  ภาษาสัญลักษณ์  โครงสร้างทาง
สังคมและวัฒนธรรมในความหมายใหม่ที่ก้าวพ้นพรมแดน การแปรเปลี่ยนและการใช้ภาษาในโลกพ้นพรมแดน 
  The relationship between language and society as well as language and culture 
in terms of the ways in which language reflects society and culture. The study includes verbal 
and symbolic communication, new meanings of social and cultural structure, changes of 
language and usages in borderless world.  
 
001224 ศิลปะในชีวิตประจ าวัน          3(2-2-5) 
   Arts in Daily Life 
  พ้ืนฐานความรู้ เข้าใจในคุณลักษณะเบื้องต้น ,ความหมาย,คุณค่าและ ความแตกต่าง รวมทั้ง
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน ของศิลปกรรมประเภทต่างๆ ได้แก่ วิจิตรศิลป์ ,ประยุกต์ศิลป์ ,ทัศนศิลป์,โสตศิลป์ ,
โสตทัศนศิลป์ และ ศิลปะสื่อสมัยใหม่ โดยผ่านการมีประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ และการทดลองปฏิบัติงาน
ขั้นพ้ืนฐานของศิลปกรรมประเภทต่างๆ เพ่ือการพัฒนา ความรู้ เข้าใจ และการปลูกฝังรสนิยมทางสุนทรียะ ที่
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ ให้เป็นประโยชน์        ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน และสัมพันธ์กับบริบทต่างๆ ทั้ง
ในระดับท้องถิ่นและสากลได้  
  Art Fundamentals and understanding in the basic features, meaning, value, 
differences and the relationship between the various categories of works of art including fine 
art, applied art, visual art, audio art, audiovisual art, and new media art. Through the artistic 
experience and basic practice on various types of art. For developing knowledge, 
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understanding and indoctrinating aesthetic judgment that can be applied in daily life, 
harmonized with the social context in both the global and local levels. 
 
001225 ความเป็นส่วนตัวของชีวิต          3(2-2-5) 

          Life Privacy 
                     ปรัชญาและความรู้พ้ืนฐานทางด้านความเป็นส่วนตัว หลักสิทธิมนุษยชน กฎหมายทางด้าน
ความเป็นส่วนตัว ความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูล ด้านสุขภาพ ด้านที่อยู่อาศัยและเคหสถาน ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ การพิทักษ์สิทธิ์ความเป็นส่วนตัว ความเป็นส่วนตัวในชีวิตประจ าวัน 
                     Philosophy and basic knowledge of privacy.  Human rights, privacy law. Privacy 
regarding private information, health, residence, and information technology. Protection of 
privacy, privacy in daily life. 
 
001226  วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล           3(2-2-5) 

Ways of Living in the Digital Age 
  พัฒนาทักษะความสามารถในการใช้สื่อ การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  และอุปกรณ์สื่อสาร
ประเภทต่างๆ  การสืบค้น  วิเคราะห์  ประเมินค่า  สิทธิและการสร้างสรรค์  ตระหนักรู้ถึงจริยธรรมและความ
รับผิดชอบของตนต่อสังคมจากพฤติกรรมการสื่อสาร 
  Development of skills in media usage, various computer equipment utilization, 
inquiries, analysis, measurement, rights and creation, including ethical awareness and 
individual responsibility to the society in communication behaviors. 
 
001227  ดนตรีวิถีไทยศึกษา          3(2-2-5) 

Music Studies in Thai Culture 
ลักษณะและพัฒนาการของดนตรีประเภทต่างๆ ในวิถีชีวิต รวมทั้งบทบาทหน้าที่ 

คุณค่าด้านสุนทรียภาพและความส าคัญต่อสังคมและวัฒนธรรม 
Uniqueness and development of various genres of music in Thai  

Culture Including its roles and functions, aesthetic values, and significance to Thai society and 
Thai culture. 
 
001228  ความสุขกับงานอดิเรก          3(2-2-5) 
  Happiness with Hobbies 
  แนวคิดความสุข  องค์ประกอบพ้ืนฐานของการสร้างความสุขในการด าเนินชีวิต     การคิด
อย่างสร้างสรรค์  การสร้างสรรค์ผลงานจากงานอดิเรกเพ่ือส่งเสริมความสุขในชีวิตและสังคม 

Concept of happiness, basic elements of happiness in life, creative thinking, 
Creation of works from hobbies to promote life and social happiness. 
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001229   รู้จักตัวเอง เข้าใจผู้อ่ืน ชีวิตที่มีความหมาย          3(2-2-5) 
Know Yourself, Understand Others, Meaningful Life 

            สติ การตรึกตรองทบทวนตนเอง คุณค่าความหมายในการใช้ชีวิต การรู้จักรับฟังผู้อ่ืนอย่าง
ลึกซึ้ง การดูแลอารมณ์ความรู้สึกของตน การเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของผู้อ่ืน การค านึงถึงบริบทด้านสังคม
เศรษฐกิจวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม การใช้ชีวิตและท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 

          Mindfulness, self-reflection, meaning of life, deep listening, handling 
emotions, empathy and consideration of the social economic cultural and environmental 
context, living and working constructively with others. 
 
001231 ปรัชญาชีวิตเพื่อวิถีพอเพียงในชีวิตประจ าวัน       3(2-2-5) 
           Philosophy of Life for Sufficient living 
  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปรัชญาและแนวคิด โลกทัศน์ ชีวทัศน์ ปรัชญาชีวิต และวิถีการด าเนิน
ชีวิต ประสบการณ์อันทรงคุณค่า ตลอดจนปัจจัยหรือเงื่อนไขที่ส่งผลต่อความส าเร็จในชีวิตและงานในทุกมิติ
ของผู้มีชื่อเสียง เพ่ือประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ พัฒนาชีวิตที่มีคุณภาพ  มีประโยชน์และคุณค่าต่อสังคม 

Basic philosophical and conceptual knowledge on worldview, attitude,  
philosophy for life, lifestyle, valuable experience and factors or conditions which influence 
success in all aspects of life and profession of respected people. 
 
001232 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต          3(2-2-5) 
   Fundamental Laws for Quality of Life  
                    กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของนิสิต เช่น สิทธิขั้นพ้ืนฐาน สิทธิมนุษยชน จริยธรรม
การใช้สื่อในยุคดิจิทัล กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายสิ่งแวดล้อมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
คุ้มครองศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาสู่ศตวรรษท่ี 21  
                   The laws concerning the quality of student life such as basic rights, human rights, 
media ethics in the digital age, intellectual property law, environmental laws, the laws relating 
to the protection of art and culture as well as the laws pertaining to the developments 
towards the 21st century. 
 
001233  ไทยกับประชาคมโลก          3(2-2-5) 
  Thai State and the World Community  
   ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสังคมโลก  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่าง ๆ 
ตั้งแต่ก่อนสมัยใหม่จนถึงสังคมในปัจจุบัน  และบทบาทของไทยบนเวทีโลก  ตลอดจนแนวโน้มในอนาคต การ
ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง  การด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม และการเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของ
สังคมไทยและสังคมโลก 
   Relations between Thailand and the world community under changes over 
time premodern period  to since the present day and roles of Thailand in the world forum 
including future trends, applications of knowledge in self-improvement, ethic of life 
management and being a good citizen of Thailand and the world. 
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001234   อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น                  3(2-2-5) 
  Civilization and Local Wisdom 

อารยธรรมในยุคต่าง ๆ วิถีวัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรม คติความเชื่อ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  และการอนุรักษ์ สืบทอด และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  Civilizations throughout history, cultural evolution, ways of life, traditions, 
ritual practices, beliefs, and contributions, development are preservation of local wisdom. 
 
001235 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม         3(2-2-5) 

          Politics, Economy and Society 
  ความหมายและความสัมพันธ์ของการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  พัฒนาการการเมืองระดับ
สากล  การเมืองพ้ืนฐาน  การเมืองและการปรับตัวของประเทศพัฒนาและก าลังพัฒนา การปกครองประเทศ
ไทย  ระบบเศรษฐกิจโลก  ผลกระทบของโลกาภิวัฒน์ทางเศรษฐกิจ  เศรษฐกิจพ้ืนฐาน  การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศไทย  มนุษย์กับสังคม  สังคมวิทยาพ้ืนฐาน  การจัดระเบียบสังคม  การขัดเกลาทาง
สังคม  ลักษณะสังคม  เอกลักษณ์สังคมไทย  รวมถึงการประยุกต์หลักวิชา  เพื่อใช้ในการด ารงชีวิตให้อยู่รอดได้
ตามกระแสโลกแห่ง การเปลี่ยนแปลงทั้งการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม  ความสัมพันธ์ของระบบโลกกับ
ประเทศไทย 
  Meaning and relationship of politics, economy and society, development of 
international politics, fundamental politics, politics and the adjustment of developed and 
developing countries, Thai politics, World economy systems, influences of globalization in 
terms of economy, fundamental economy, the development of economy and society of 
Thailand, human and society, fundamental sociology, social order, social refinement, social 
characteristics, uniqueness of Thai society and the application of the body of knowledge to 
one’s living in a dynamic world of change in politics, economy and society and relationships 
of world and Thai systems. 
 
001236  การจัดการการด าเนนิชีวิต         3(2-2-5) 

Living Management  
            ความรู้และทักษะ เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ธรรมชาติของมนุษย์ และปัจจัยสู่ความส าเร็จที่
ยั่งยืนในชีวิตมีความรับผิดชอบ ฉลาดคิด และรู้เท่าทันพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการใช้ชีวิต
ให้ทันสมัยรู้จักการด าเนินชีวิตตามหลักคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งการด าเนินชีวิตท่ ามกลางพลวัตของโลกใน
ศตวรรษท่ี 21 ที่จ าเป็นต้องมีบทบาทเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
           Living Management: knowledge and skills concerning role, duty and human 
nature as well as factors relating to sustainable development in improving responsibility, 
thinking skills and being updated with modern science and technology in daily life. Living 
ethically along the dynamics of 21th century which is essential to the members of ASEAN 
Community as well as world community. 
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001237 ทักษะชีวิต           3(2-2-5) 
  Life Skills  

          ความรู้ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อครอบครัว และสังคม การปรับตัวเข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ทักษะชีวิตและอาชีพการงานในศตวรรษที่ 21 ทักษะในการยืดหยุ่น และการปรับตัว 
ทักษะความคิดสร้างสรรค์และการก าหนดทิศทางชีวิตของตนเอง ทักษะการสร้างปฏิสัมพันธ์ในสังคมและใน
สังคมข้ามวัฒนธรรม ทักษะการเพ่ิมผลผลิตและรับผิดชอบต่อผลผลิต และทักษะการสร้างภาวะผู้น าและการ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ 
                    Knowledge, relating to role, duty, and responsibility of an individual both as a 
member of a family and a member of a society which include an adaptation to changes in a 
society, life and career skills 21st century, flexibility and adaptability skills, creativity and self-
direction skills, intra-social and cross culture interaction skills, productivity and accountability 
skills, leadership and responsibility skills. 
 
001238 การรู้เท่าทันสื่อ           3(2-2-5) 

Media Literacy 
           กระบวนการรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัล มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีผลกระทบของสื่อ  ทฤษฎี

สื่อศึกษา ได้แก่ มายาคติ สัญศาสตร์ แนวคิดการโฆษณา คุณลักษณะ และอิทธิพลของสื่อร่วมสมัย และสื่อ
ดิจิทัล รวมทั้งวิเคราะห์สารที่มาพร้อมกับสื่อแต่ละประเภทดังกล่าวได้อย่างเท่าทันสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในยุค
ปัจจุบัน 
  Processes of media analysis and acknowledgements in digital literacy. 
Understanding of media effect theories such as myth semiology and advertising concept, 
attributes and influence of contemporary and digital media. Analyzing of contents on every 
current platform. 
 
001239 ภาวะผู้น ากับความรัก          3(2-2-5) 

Leadership and Compassion 
                     ความส าคัญของผู้น า  ผู้น าในศตวรรษที่ 21  การเรียนรู้ด้วยความรัก  การใช้ชีวิตด้วยความ
รัก  การเป็นพลโลก  พลเมืองที่ดี  ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการท ากิจกรรมเชิงสาธารณะที่สามารถเป็นแนวทาง
ในการท าจริงของผู้เรียน 

          The importance of leader, leadership in the 21 st century, learning and living 
with love, good global citizenship, studying good practices of conducting public activities as a 
guideline for learners' own activities. 

 
001241 ดนตรีตะวันตกในชีวิตประจ าวัน                 3(2-2-5) 
                    Western Music in Daily Life 
                     สุนทรียภาพทางดนตรี องค์ประกอบ โครงสร้าง และยุคสมัยของดนตรีตะวันตก ประเภทของ
บทเพลงในชีวิตประจ าวัน หลักการวิจารณ์และชื่นชมทางดนตรี กระบวนการประยุกต์ทางดนตรีตะวันตกใน
ชีวิตประจ าวัน  
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                     Aesthetics of music, elements, structure and the history of Western music. 
Style of music in daily life. Criticism and admiration of music. The application and process 
of Western music in daily life. 
 
001242 การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม       3(2-2-5) 
                    Creative Thinking and Innovation 
                     กระบวนการพัฒนานวัตกรรม วิธีการเข้าถึงจิตใจลูกค้าและค้นพบรากเหง้าของปัญหา การ
สร้างและการเลือกแนวความคิด การสร้างต้นแบบของสินค้าหรือบริการ ทดสอบในสนามจริงและเก็บข้อมูล 
การด าเนินผ่านวงจรของการออกแบบ/สร้าง/ทดสอบซ้ าๆ อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การท างานให้
ส าเร็จในทีมงาน พหุสาขา การระดมความคิด การตัดสินใจ  การวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์และการจัดการกับ
ความขัดแย้ง 
                      Innovation development process; means of accessing customers’ mind and 
discovering the roots of problems; generating and selecting ideas, creating rough prototypes, 
testing in the field and extracting information, quick and efficient design-build-test cycles, 
getting things done as a multidisciplinary team: brainstorming, making decisions, giving 
constructive comments and managing conflicts.   
 
001251    พลวัตกลุ่มและการท างานเป็นทีม                  3(2-2-5) 
                    Group Dynamics and Teamwork 
  พฤติกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมรวมกลุ่ม การพัฒนาการของลักษณะต่างๆ ของกลุ่ม 
สิ่งแวดล้อมชนิดต่างๆ ของกลุ่ม การเข้าเกี่ยวข้องกับกลุ่มของบุคคล การคล้อยตามกลุ่ม    การเปลี่ยนทัศนคติ
ของกลุ่ม การสื่อสารภายในกลุ่ม รูปแบบของการท างานเป็นทีม แนวทาง         การสร้างทีมงาน และเครือข่าย 
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของกลุ่ม ปัจจัยที่ส่งเสริมการท างานเป็นทีมและฝึกการปฏิบัติงานเป็นทีม 
  Various behaviors regarding grouping behaviors, development of group 
characterization, group’s environments, interpersonal relations versus group involvement, 
group persuasion, change in group attitudes, intra-group communication, teamwork model, 
guideline to create Team and Network, group unity, factors enhancing teamwork and practice 
of teamwork. 
 
001252    นเรศวรศึกษา           3(2-2-5) 
                    Naresuan  Studies 

พระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มุ่งเน้นศึกษาพระราชกรณียกิจใน    การบริหาร
ราชการแผ่นดินในด้านต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคมและการต่างประเทศที่สะท้อนให้เห็น      อัตลักษณ์ของคน
ไทยที่พึงประสงค์ในด้านต่างๆ เช่น การแสวงหาความรู้  ความเพียรพยายาม      ความกล้าหาญ ความเสียสละ 
ความซื่อสัตย์ และความอดทนต่อการเผชิญปัญหา 
                       Biography of King Naresuan the Great; his royal duties while reigning the 
kingdom such as economy, society and international affairs reflecting Thai identity in various 
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aspects namely the pursuit of knowledge, perseverance, endeavour, courage, sacrifice, loyalty 
and their tolerance for troubles. 
 
001253 การเป็นผู้ประกอบการ                   3(2-2-5) 
           Entrepreneurship   
                    การปฏิบัติการในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ โดยเน้นการค้นหาแนวความคิดใหม่ทางธุรกิจ 
การประเมินโอกาสในการหาตลาดใหม่ และการเริ่มธุรกิจใหม่โดยเน้นการระบุธุรกิจใหม่ที่เป็นไปได้และการ
ประเมินความอยู่รอดของธุรกิจใหม่นั้น การวิเคราะห์สิ่งกีดขวางความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจใหม่นั้น  เรียนรู้
ความกดดันจากการก่อตั้งธุรกิจใหม่ ความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้อง และพฤติกรรมของผู้ประกอบการ  แนะน า
มุมมองเชิงทฤษฎีทั้งด้านการเป็นผู้ประกอบการ และความเชื่อมโยงกับสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เครือข่าย
ทางการประกอบการ และพันธมิตรธุรกิจ กลยุทธ์เพื่อความอยู่รอดอย่างยั่งยืน    
                    The entrepreneurial practices with an emphasis on learning how to find business 
ideas, evaluation of new market opportunities and starting a new venture; focuses on 
identifying and evaluating new venture, and how to recognize the barriers to success. Exposure 
to the stresses of a start-up business, the uncertainties that exist, and the behavior of 
entrepreneurs.  Theoretical overview, entrepreneurs, entrepreneurship's links with other 
disciplines, and entrepreneurial networks and alliances.  Strategies for sustainable survival. 
 
001271  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม              3(2-2-5) 
    Man and Environment 
                     ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ และ
ระบบนิเวศบริการ  การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและระบบมนุษย์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ขอบเขตการ
รองรับมลภาวะของโลก  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน จริยธรรมสิ่งแวดล้อม
และการสร้างจิตส านึกและความตระหนัก และการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม 
       Ecosystems and biodiversity, man-nature and ecosystem service, human 
structure and system change that effects on environment, planetary boundary, climate 
change, sustainable development goals, environmental ethic and consciousness building, and 
environmental public participation. 
 
001272 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน         3(2-2-5) 

Introduction to Computer Information Science 
  วิวัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จากอดีตถึงปัจจุบันและความเป็นไปได้ของเทคโนโลยี
ในอนาคต องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ วิธีการท างานของ
คอมพิวเตอร์ พ้ืนฐานระบบเครือข่าย เครือข่ายอินเตอร์เน็ตและการประยุกต์ใช้งาน ความเสี่ยงในการใช้งาน
ระบบ การจัดการข้อมูล ระบบสารสนเทศ โปรแกรมส านักงานอัตโนมัติ เทคโนโลยีสื่อผสม การเผยแพร่สื่อทาง
เว็บ การออกแบบและพัฒนาเว็บ อิทธิพลของเทคโนโลยีต่อมนุษย์และสังคม 
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Evolution of computer technology from past to present and a  
possible future, computer hardware, software and data, how a computer works, basic 
computer network, Internet and applications on the Internet, risks of a system usage, data 
management, information system, office automation software, multimedia technology, web-
based media publishing, web design and development and an influence of technology on 
human society. 
 
001273 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน        3(2-2-5) 

Mathematics and Statistics in Everyday life  
ความรู้เบื้องต้นทางคณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน ประกอบด้วย การวัดในมาตราวัด

ต่างๆ การหาพ้ืนที่ผิวและปริมาตร การค านวณภาษี ก าไร ค่าเสื่อมราคา ดอกเบี้ย และส่วนลด ขั้นตอนในการ
ส ารวจข้อมูล  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอข้อมูลเบื้องต้น ความน่าจะเป็น 
และการตัดสินใจเชิงสถิติเบื้องต้น 

Fundamental knowledge of Mathematics and Statistics for everyday life 
including measurement in different types of unit systems, surface area and volume of 
geometric shapes, tax, profit, depreciation, interest and discount, process of data survey, data 
collection methods, introduction to data analysis and presentation, probability, and 
introduction to statistical decision making. 
 
001274   ยาและสารเคมีในชีวิตประจ าวัน                            3(2-2-5) 
           Drugs and Chemicals in Daily Life  
                     ความรู้เบื้องต้นของยาและเคมีภัณฑ์ โภชนาการ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รวมถึงเครื่องส าอาง
และยาจากสมุนไพรที่ใช้ในชีวิต ประจ าวันที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ  ตลอดจนการเลือกใช้และการจัดการเพ่ือให้
เกิดความปลอดภัยกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
            Basic Knowledge of drug and chemical, nutrition, food supplement including 
cosmetics and herbal medicinal product commonly used in daily life and related to health as 
well as their proper selection and management for health and environmental safety. 
 
001275   อาหารและวิถีชีวิต          3(2-2-5) 

Food and Life Style  
บทบาทและความส าคัญของอาหารในชีวิตประจ าวัน วัฒนธรรมและพฤติกรรมการบริโภค

อาหารในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกและในประเทศไทย รวมถึงอิทธิพลของอารยธรรมต่างประเทศต่อพฤติกรรม
การบริโภคของไทย  เอกลักษณ์และภูมิปัญญาด้านอาหารของไทย การเลือกอาหารที่เหมาะสมต่อความ
ต้องการของร่างกาย  อาหารทางเลือก ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกซื้ออาหาร และอาหารและวิถีชีวิตกับ
การเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์  ความตระหนัก และรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  Roles and importance of food in daily life, cultures and consumption  
behavior around the world including the influence of foreign cultures on Thai consumption 
behavior, identity and wisdom of food in Thailand, proper food selections according to basic 
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needs, food choices, information for purchasing food, and food and life style according in the 
age of globalization. 
 
001276   พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว         3(2-2-5) 

Energy and Technology around Us  
ความรู้พื้นฐานด้านพลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว  ที่มาของพลังงาน  พลังงานไฟฟ้าพลังงาน

เชื้อเพลิง  พลังงานทางเลือก  เทคโนโลยีและการบริโภคพลังงาน  การบริโภคพลังงานทางอ้อม  สถานการณ์
พลังงานกับสภาวะโลกร้อน  สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและเทคโนโลยี  การอนุรักษ์พลังงานอย่างมี
ส่วนร่วม  การใช้พลังงานอย่างฉลาด  การเตรียมความพร้อมส าหรับ    การเปลี่ยนแปลงด้านพลังงาน 

Fundamental knowledge of energy and technology around us; energy 
sources and knowledge about electrical energy, fuel energy and alternative energy; 
relationship between technology and energy consumption; direct and indirect energy 
consumption; global warming and related energy situation; current issues and relationship to 
energy and technology; participation in energy conservation; efficient energy use and proactive 
approach to energy issuers. 
 
001277 พฤติกรรมมนุษย์            3(2-2-5) 
  Human Behavior 

ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ ในด้านต่างๆ เช่น แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรม 
พ้ืนฐานทางชีวภาพของพฤติกรรมและกลไกการเกิดพฤติกรรม  การมีสติสัมปชัญญะ สมาธิ และสารที่เก่ียวข้อง
กับการมีสติ  การรับรู้ เรียนรู้ ความจ า และภาษา เชาวน์ปัญญาและความฉลาดด้านต่างๆ  พฤติกรรมมนุ ษย์
ทางสังคม  พฤติกรรมอปกติ  รวมทั้งการวิเคราะห์พฤติกรรมอื่นๆ เพ่ือการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

The knowledge of human behaviors such as behavioral concepts; 
Biological basis and mechanisms of human behavior; mindfulness, meditation, consciousness 
and its involved substances; sensory perception, learning and memory, language; the 
intelligent and others quotients; social behaviors; abnormal behaviors; human behavioral 
analysis and applications in daily life. 
 
001278   ชีวิตและสุขภาพ           3(2-2-5) 
   Life and Health  
                     ชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพ การดูแลและสร้างเสริมสุขภาพของแต่ละช่วงวัย  รวมถึงการ
ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะ  เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง 
  Life and health behavior, health care and promotion for each age group 
including the implementation of the health knowledge and skills for continuous improvement 
of the quality of life for oneself and other. 
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001279   วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                   3(2-2-5) 
      Science in Everyday Life 

บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางด้านชีวภาพ กายภาพ และบูรณาการ 
ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ของโลกท้ังระบบที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน ได้แก่ สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เคมี 
พลังงานและไฟฟ้า การสื่อสารโทรคมนาคม อุตุนิยมวิทยา โลกและอวกาศ และความรู้ใหม่ๆทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี    

The role of science and technology with concentration on both 
biological and physicals science and integration of earth science in everyday life, including 
organisms and environments, chemical, energy and electricity, telecommunications, 
meteorology, earth, space and the new frontier of science and technology. 
 
001281 กีฬาและการออกก าลังกาย         1(0-2-1) 
  Sports and Exercises 
  การเล่นกีฬา การออกก าลังกายเพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกาย และ         การ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
  The sport playing, exercises for improvement of the physical fitness and 
physical fitness test. 
 
205200 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ         1(0-2-1) 
  Communicative English for Specific Purposes 
  การฟัง-พูดภาษาอังกฤษโดยเน้นการออกเสียง การใช้ค าศัพท์ ส านวน และรูปประโยคเพ่ือ
วัตถุประสงค์ทางวิชาการและวิชาชีพ 
  English listening and speaking English with emphasis on pronunciation, 
vocabulary, expressions, and sentence structures for academic and professional purposes. 
 
205201 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์เชิงวิชาการ       1(0-2-1) 
  Communicative English for Academic Analysis 
  การฟัง-พูดภาษาอังกฤษโดยเน้นการสรุปความ การวิเคราะห์ การตีความ และ     การแสดง
ความคิดเห็น เพ่ือวัตถุประสงค์ทางวิชาการตามสาขาของผู้เรียน 
   English listening and speaking with emphasis on summarizing, analyzing, 
interpreting, and expressing opinions for academic purposes applicable to students’ 
educational fields. 
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205202 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอผลงาน                  1(0-2-1) 
  Communicative English for Research Presentation 
  การน าเสนอผลงานการค้นคว้า หรือผลงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับสาขาของผู้ เรียนเป็น
ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  Oral presentations on academic research related to students’ educational 
fields with effective delivery in English. 
 
776261         ภาษา วัฒนธรรมและคติชนอาเซียน     3(3-0-6) 
                   ASEAN Languages, Culture and Folklore 

                    ระบบ โครงสร้างและความหมายของภาษาในอาเซียน ดนตรี ศิลปะการแสดง และคติชน
ประเภทต่างๆ ของประเทศในประชาคมอาเซียน ที่สะท้อนความหลากหลายทางภาษา วัฒนธรรม และชาติ
พันธุ์ 
                    System, structure and meaning in languages of ASEAN, music and performing 
arts, and variety of folklores in ASEAN countries which reflect linguistic, cultural and ethnic 
diversities. 
 
784201         ปรัชญาและศาสนาเพื่อการพัฒนาตนเองในศตวรรษที่ 21                      3(3-0-6) 
                   Philosophy and Religion for Self-development in the 21st Century 
                    ศึกษารูปแบบ แนวคิด และวิธีการพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาและศาสนาที่ส าคัญ ศึกษานัก
ปรัชญาเมธีตัวอย่างผู้ที่ได้พัฒนาตนเองจนสามารถเข้าใจโลกและชีวิต อันจะเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาตนเอง
และปรับตัวให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขในโลกศตวรรษที่ 21 
                    Study the forms, concepts and methods of self-development in major 
philosophical and religious principles; study model philosophers whose self-development has 
led them to attain the understanding of the world and of life which is fundamental to self-
development and self-adjustment to live a happy life in the 21st century.   
 
208111 การพูดในที่ชุมชน          3(2-2-5) 
                  Public Speaking  
  หลักการและรูปแบบในการพูดในที่ชุมชนทั่วไป ทั้งแบบพิธีการและแบบไม่เป็นพิธีการ      
การเตรียมตัว การพัฒนาบุคลิกภาพ การควบคุมน้ าเสียง การใช้ถ้อยค าส านวนและอวัจนภาษาให้เหมาะสม 
การน าเสนองานอันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา รวมถึงองค์ประกอบที่ส่งผลให้การพูดมีประสิทธิภาพเหมาะสม
กับกลุ่มผู้ฟัง  
  Principles and patterns of formal and informal public speaking; preparation; 
personality development; voice controlling; proper use of words, expressions, idioms, and 
body language; academic presentation; components for effective speaking. 
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208112 การอ่านเชิงวิชาการ          3(2-2-5) 
  Academic Reading 
                     ลักษณะ  รูปแบบ  องค์ประกอบ  ประเภทของผลงานวิชาการ  ทั้งที่น าเสนอในรูปของสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ  ได้แก่  ต ารา  บทความ  รายงานวิจัย  และข้อเขียนต่างๆ  อ่านจับใจความ  
สรุปความ  วิเคราะห์  ตีความและสังเคราะห์  เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ 
                     Characteristics, patterns, components, and types of academic documents in 
electronic and printed formats, including textbooks, articles, research reports, and other 
documents; reading for main ideas, summarizing, analyzing, interpreting, and synthesizing for 
further academic search. 
  
208113 ศิลปะการเขียน           3(2-2-5) 
  The Art of Creative Writing   

หลักและกลวิธีการเขียน  วิเคราะห์ตัวอย่างงานเขียนในด้านลีลา  เทคนิคและรูปแบบ  และ
สร้างงานเขียนประเภทต่างๆ  เพื่อเพ่ิมทักษะการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
  Principles and strategies of Thai writing; analyzing samples of written works in 
terms of styles, techniques, and patterns; writing different types of works to develop effective 
writing skills. 
 
208114  การสรุปความ           3(2-2-5) 
                    Summarization  

          สรุปความจากการอ่านและการฟังสารประเภทต่างๆ  ครอบคลุมเนื้อหาสาระที่ทันสมัย  
ตลอดจนข้อมูลทางวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตภาคเหนือตอนล่าง แล้วน าเสนอด้วยการพูด
และเขียนที่กระชับ สละสลวยและได้ใจความ 
  Summarizing different texts from reading and listening which contain modern 
knowledge and knowledge about local culture, especially in the lower north of Thailand; 
presenting the summary both in oral and written forms by using succinct, properly-stylized, 
and informative language.   
 
208121   วรรณกรรมเอกของไทย                   3(2-2-5) 
  Masterpieces of Thai Literary Works 
  ความเป็นมาและวิวัฒนาการวรรณกรรมเอกของไทยตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยจนถึงกรุง
รัตนโกสินทร์  ในด้านประเภท  รูปแบบ  ลักษณะภาษา  เนื้อหา  ท่วงท านองการประพันธ์  และคุณค่าทาง
วรรณศิลป์  ภาพสะท้อนทางสังคมและทางวัฒนธรรม  โดยเลือกวิเคราะห์วรรณกรรมเอกในแต่ละสมัย 
  History and evolution of Thai literary masterpieces from the Sukhothai to 
Ratanakosin periods regarding genres, patterns, characteristics of language, contents, writing 
styles, values of art created language, and reflections on culture and society through a number 
of masterpieces of Thai literary works in various periods. 
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208131    ภาษากับวัฒนธรรมไทย                  3(2-2-5) 
  Thai Language and Culture 
  ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมไทยจากถ้อยค า  ส านวนที่ปรากฏในวิถีชีวิตและจาก
วรรณกรรม  เพ่ือศึกษาแนวคิดและภาพสะท้อนสังคม 
  The relationship between language and Thai culture in words and expressions 
found in Thai daily life and literary works; studying thoughts and social reflections.  
 
208201  หลักภาษาไทย           3(2-2-5) 
 Thai Grammar 
  วิเคราะห์และเปรียบเทียบหลักภาษาไทยในต าราและแบบเรียนภาษาไทย  ตั้งแต่สมัยโบราณ
จนถึงปัจจุบัน 
  Analyzing and comparing Thai grammar in the textbooks and study materials 
for Thai language from the ancient time to the present time. 
 
208202  วิวัฒนาการของภาษาไทย         3(2-2-5) 
 Development of Thai Language 
   ประวัติความเป็นมาของภาษาและอักษรไทย  ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน  รวมทั้ง
เปรียบเทียบการใช้ส านวนภาษา 
  History of Thai language and Thai characters from the Sukhothai period to the 
present time, including comparing the use of expressions. 
    
208221 วรรณกรรมร่วมสมัย           3(2-2-5) 
  Contemporary Literature 
  วิวัฒนาการของวรรณกรรมตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5  จนถึงปัจจุบัน  ทั้งในด้านเนื้อหา  รูปแบบ  
และแนวคิด  รวมทั้งวิเคราะห์องค์ประกอบของวรรณกรรม 
  Evolution of literature from the fifth reign to the present time in terms of 
contents, patterns, and thoughts; analyzing the components of literature.  
 
208231 วรรณกรรมกับสังคม           3(2-2-5) 
   Literature and Society 
  ความสัมพันธ์และอิทธิพลที่มีต่อกันระหว่างวรรณกรรมกับสังคมในด้านรูปแบบ  เนื้อหา  
แนวคิดและคุณค่า  

The relationship and the influence between literature and society in terms of 
patterns, contents, thoughts, and values. 
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208241    ภาษาถิ่น            3(2-2-5) 
 Thai Dialect   
 หน่วยเสียง หน่วยค า การสร้างประโยค ที่มาของค าที่ใช้ในถิ่นนั้นๆ ความหมายของภาษาแต่
ละท้องถิ่นของไทย เปรียบเทียบความเหมือน และความแตกต่างของการใช้ภาษาในแต่ละภูมิภาค และ
เปรียบเทียบกับภาษาไทยมาตรฐาน 
 Phonemes, morphemes, sentence formation, and origin of words used in each 
area; meanings of words in each local area in Thailand; comparing and contrasting the use of 
Thai dialect with standard Thai language. 
 
208251 การอ่านเชิงวิจารณ์          3(2-2-5) 
 Critical Reading   
 หลักการวิจารณ์  การอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมประเภทต่างๆ  ในเชิงวิจารณ์ทั้งจากตัว
บทและจากบริบท  รวมทั้งการบรรณนิทัศน์  วิเคราะห์  วินิจฉัยสาร  และประเมินค่างานประพันธ์ต่างๆ  
ตลอดจนน าเสนอผลงานทั้งในรูปแบบของการพูดและการเขียน 
 Principles of literary criticism; reading literature and literary works critically in 
terms of both content and context; reviewing, analyzing, considering, and evaluating  literary  
works and delivering the criticism in both oral and written forms. 
 
208252 ปัญหาการใช้ภาษาไทย          3(2-2-5) 
 Problems of Thai Language Usage 
 หลักเกณฑ์และปัญหาการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน  วิเคราะห์และแก้ไขการใช้ภาษาไทยใน
ปัจจุบันที่มีข้อผิดพลาด 
 Principles and problems in Thai language usage nowadays; analyzing and 
solving problems in Thai language usage. 
 
208253 การพูดเฉพาะกิจ                    3(2-2-5) 
  Speech for Specific Purposes  
  หลักการและรูปแบบการพูดเฉพาะโอกาสต่างๆ ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ด้านต่างๆ  การเตรียมตัว การเลือกเนื้อหาและใช้ภาษาที่เหมาะสม รวมถึงองค์ประกอบที่ส่งผลให้การพูด
เฉพาะโอกาสมีประสิทธิภาพ  การโต้วาที การกล่าวสุนทรพจน์ การพูดประกอบการสาธิต การพูด
สื่อสารมวลชน มัคคุเทศก์ พิธีกร  
  Principles and patterns of speech in specific occasions; preparation; selection 
of contents; proper use of language; components that lead to effective speech; debate; 
speech on particular topics; demonstration speech; speeches for mass media, tour guide, and 
master of ceremonies. 
 
 
 



55 
 

208261   วรรณคดีนิราศ           3(2-2-5) 
 Niras Literature 
 ความเป็นมาของวรรณคดีนิราศ  รวมทั้งลักษณะเด่นของวรรณคดีนิราศที่แทรกในวรรณคดี  
โดยเน้นด้านวิธีการแต่งและส านวนภาษา 
 History of the “Niras,” a Thai literary genre, and its features appearing in other 
literary genres, focusing on the methods of composition and language expressions.  
 
208262 วรรณกรรมอาเซียน            3(2-2-5) 
  ASEAN Literary Works   
   เนื้อหา รูปแบบของวรรณกรรมอาเซียนที่มีการแปลเป็นภาษาไทย ศึกษาวัฒนธรรมกับสังคม
ของอาเซียนผ่านวรรณกรรมอาเซียน   
                     Contents and patterns of ASEAN literature translated into Thai; studying 
cultures and societies of ASEAN through ASEAN literature.    
 
208263    วรรณกรรมนิทาน           3(2-2-5) 
   Literary Tales 
  วิเคราะห์งานเขียนประเภทนิทานในภาคต่างๆ  ในด้านความเป็นมา  รูปแบบ  เนื้อหา  
แนวคิด  ศิลปะการใช้ภาษา  ตลอดจนคุณค่าและบทบาทที่มีต่อสังคม 
  Analyzing tales in each region of Thailand in terms of their history, patterns, 
contents, thoughts, the art of language use, its values, and influences on the society. 
  
208264 พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว              3(2-2-5) 
  His Majesty King Chulalongkorn’s Literary Works    
 พระราชประวัติและพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว    ทั้งในด้านรูปแบบ 
เนื้อหา และวิเคราะห์พระราชนิพนธ์บางเรื่อง      
  Biography and literary works of His Majesty King Chulalongkorn in terms of 
patterns and contents; analyzing the selected literary works.   
 
208265 พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช    3(2-2-5) 
  His Majesty King Bhumibol Adulyadej’s Literary Works 

การอ่านและการวิเคราะห์ภาษาและวรรณกรรมพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

Reading and analyzing the literary works written by His Majesty King Bhumibol 
Adulyadej.  
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208266 ชีวประวัติและอัตชีวประวัติ         3(2-2-5) 
  Biography and Autobiography 

การอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ชีวประวัติและอัตชีวประวัติของบุคคลส าคัญ 
Reading, writing, and analyzing the biography and autobiography of important 

persons. 
 
208271 วรรณกรรมการละคร          3(2-2-5) 
   Literature of Drama 
 ลักษณะความเป็นมา วรรณกรรมการละครและการแสดงประเภทต่างๆ ความสัมพันธ์
ระหว่างวรรณกรรมการละครกับการแสดงในเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ 
 History, literature of drama, and various types of performances; the relationship 
between literature of drama and performances critically.  
 
208272 วรรณกรรมเพลง                    3(2-2-5) 
 Literature of Songs 
 ประวัติความเป็นมา การวิเคราะห์วรรณศิลป์ รสวรรณคดี รวมทั้งภาพสะท้อน การบันทึก 
และการชี้น าสังคม ของเพลงพื้นบ้าน เพลงลูกทุ่ง และเพลงลูกกรุง  
  History and analysis of the art of literature, moods in literature, and reflections; 
social record and social influencer through folk songs, country songs, and urban-style songs. 
 
208301 ภาษาศาสตร์ภาษาไทย          3(2-2-5) 
 Thai Linguistics 
               ความรู้ทั่วไปทางภาษาศาสตร์ โดยพิจารณาธรรมชาติของภาษา องค์ประกอบของภาษา หน้าที่
ของภาษาสากล สัญลักษณ์ของภาษา ภาษาตระกูลต่างๆ แนวทางการวิเคราะห์ภาษา นักภาษาศาสตร์ การแบ่ง
แขนงวิชาภาษาศาสตร์ รวมทั้งศึกษาเสียงและระบบเสียงต่างๆ ในภาษาไทย  ฝึกฟังเสียง ออกเสียง ตลอดจนฝึก
การถ่ายทอดเสียงด้วยสัญลักษณ์ทางสัทอักษร             
                General knowledge in linguistics; nature and elements of language; roles of 
international languages; symbols of language; language families; approaches to language 
analysis; linguists; branches of linguistics; studying phonology and sound systems in Thai 
language; practicing listening, pronouncing, and transcribing the phonetic alphabets.  
    
208321 วรรณกรรมวิจารณ์          3(2-2-5) 
 Literary Criticism   
 ประวัติความเป็นมาและขั้นตอนการวิเคราะห์วิจารณ์วรรณกรรม  ตลอดจนหลักการวิจารณ์
วรรณกรรมทั้งตะวันออกและตะวันตก  น าหลักการดังกล่าวมาวิจารณ์วรรณกรรมไทย 

History of Thai literary criticism and methods for criticism of literary works, 
including principles of Eastern and Western literary criticism applied in Thai literary critiques. 
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208331 คติชนในภาษาและวรรณกรรมไทย         3(2-2-5) 
  Folklore in Thai language and Literature 
  หลักการ ความส าคัญและคุณค่าของคติชนทางด้านภาษาและวรรณกรรมไทย โดยเฉพาะใน
พ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง  
  Principles, significance, and values of folklore regarding language and Thai 
literature, especially in the lower north of Thailand.  
 
208341 พัฒนาการแบบเรียนภาษาไทย                    3(2-2-5) 
 Developmental Thai Language Textbook 
  ประวัติ วิวัฒนาการ รูปแบบ และเนื้อหาของแบบเรียนภาษาไทยในยุคต่างๆ และวิเคราะห์
ผลงานคัดสรร   

           History, development, patterns, and contents of Thai language textbooks in 
different time periods; analyzing the selected Thai language textbooks.  
  
208342    อิทธิพลภาษาต่างประเทศในภาษาไทย        3(2-2-5) 
 Influences of Some Foreign Languages on Thai Language 
  ตระกูลภาษา ลักษณะเฉพาะของภาษาต่างประเทศที่เข้ามาเกี่ยวข้องในภาษาไทย  ค ายืมที่
ปรากฏในพจนานุกรมไทย  การเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเสียงและความหมาย ตลอดจนความสัมพันธ์กับสังคมและ
วัฒนธรรมไทย 
  Language families; unique characteristics of foreign languages involved in Thai 
language; loan words appearing in Thai dictionary; the changes in sounds and meanings; the 
relationship between some foreign languages and Thai society and culture. 
 
208343 ภาษาเขมรในภาษาไทย                    3(2-2-5) 
 Khmer Language in Thai Language 
 ลักษณะภาษาเขมร  ศัพท์ที่ไม่ทราบความหมายและที่มาแน่นอนจากวรรณคดีและเอกสาร
โบราณ  อิทธิพลของภาษาเขมรที่มีต่อภาษาไทย 
  Characteristics of Khmer language, its vocabulary with unknown meaning and 
obscure origin from literary works and ancient documents, including its influences on Thai 
language. 
 
208344   ภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย                  3(2-2-5) 
 Pali and Sanskrit Language in Thai Language 
 พยัญชนะวรรคและพยัญชนะสังโยคในภาษาบาลีสันสกฤต  ศึกษาชนิดของค าภาษาบาลี
สันสกฤตเพ่ือเทียบลักษณะการแบ่งชนิดของค าในภาษาไทยพร้อมทั้งศึกษาเรื่องสมาส  สนธิและตัทธิต  วินิจฉัย 
ค าภาษาบาลีและสันสกฤตท่ีมีใช้อยู่ในภาษาไทย 
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 Pali and Sanskrit bilabial and conjuncts consonants; genres of words in Pali and 
Sanskrit language in a comparison with genres of Thai words; compound words and taddhita 
(secondary derivatives) used in Thai language. 
 
208345 ภาษาบาลี 1    3(2-2-5) 
 Pali 1 
 ไวยากรณ์ภาษาบาลี: อักขรวิธี นามศัพท์ อัพยยศัพท์ และกริยาศัพท์  ฝึกแปลภาษาบาลีเป็น 
ภาษาไทยที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาคือ ชาตกัฏฐกถาและธัมม-ปทัฏฐกถา 
 Pali grammar: the orthography and phonological system, declension of nouns, 
indeclinables and conjugation of verbs; practice in translating Pali into Thai in Buddhist texts: 
Jãtakaṭṭhakathã and Dhammapathaṭṭhakathã.   
 
208346 ภาษาบาลี 2    3(2-2-5) 
 Pali 2 
 ไวยากรณ์ภาษาบาลี: วิธีการประกอบศัพท์ กิตก์ สมาส และตัทธิต ฝึกแปลภาษาบาลีเป็น
ภาษาไทยที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาคือ ชาตกัฏฐกถาและธัมมปทัฏฐกถา 
 Pali grammar: Word-formation, primary derivatives, compound and secondary 
derivatives; translation of passages from Pali into Thai in Buddhist texts: Jãtakaṭṭhakathã and 
Dhammapathaṭṭhakathã.   
 
208347 ภาษาสันสกฤต 1    3(2-2-5) 
 Sanskrit 1 
 ไวยากรณ์ภาษาสันสกฤต: อักขรวิธี การเขียนตัวอักษรเทวนาครี สนธิ  การแจกค านามที่ลง
ท้ายด้วยสระ การประกอบรูปค ากริยาและวากยสัมพันธ์  ฝึกแปลภาษาสันสกฤตเป็นภาษาไทยและแปลภาษา
ไทยเป็นภาษาสันสกฤต   
 Sanskrit grammar: the orthography and phonological system; the writing of 
Devanagari alphabet, euphonic rules; declension of nouns ending in vowels; formation of 
verbs, and syntax; practice in translating Sanskrit into Thai and Thai into Sanskrit.   

208348 ภาษาสันสกฤต 2    3(2-2-5) 
 Sanskrit 2 
 ไวยากรณ์ภาษาสันสกฤต: การสร้างค า การแจกค านามที่ลงท้ายด้วยพยัญชนะและการ
วิเคราะห์รูปประโยค ฝึกแปลภาษาสันสกฤตเป็นภาษาไทยและแปลภาษาไทยเป็นภาษาสันสกฤต   
 Sanskrit grammar: word-formation; declension of nouns ending in consonants; 
analysis of sentences; practice in translating Sanskrit into Thai and Thai into Sanskrit. 
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208351  การเขียนสารคดี            3(2-2-5) 
   Feature Writing  
  หลักการเขียนสารคดีประเภทต่างๆ  พร้อมทั้งวิเคราะห์วิจารณ์งานเขียนสารคดี  เขียนสารคดี
และปรับปรุงงานเขียนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
  Principles of feature writing in various types; criticizing feature works; writing 
feature works; improving the quality of feature works.  
 
208352   การเขียนหนังสือราชการ                   3(2-2-5) 
  Writing Official Documents 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ รูปแบบหนังสือราชการประเภทต่าง ๆ  
การใช้ภาษาระดับทางการเพื่อใช้ในการเขียนหนังสือราชการ การประชุม และการเขียนจดหมายสมัครงาน 
            The Prime Minister’s Office’s regulations on documentation and document 
writing; standard formats of official documents, minute reports, and job application letter. 
 
208353 การเขียนวรรณกรรมส าหรับเด็ก                    3(2-2-5) 
  Writing Children’s Literature 

ความหมาย จิตวิทยาเด็ก พัฒนาการของเด็ก  องค์ประกอบ กลวิธีการเขียน  
และการวิจารณ์วรรณกรรมส าหรับเด็ก  เขียนและสร้างสรรค์วรรณกรรมส าหรับเด็ก 
  Definitions; child developmental psychology; child development; components 
of children’s literature; writing strategies; children’s literary criticism; composing and creating 
children’s books.    
 
208354 ภาษาเพื่อการฝึกอบรม          3(2-2-5) 
  Language for academic Training  
  ทฤษฎี รูปแบบ หลักเกณฑ์การจัดประชุม การอบรมในลักษณะต่าง ๆ ฝึกปฏิบัติการจัดการ
ฝึกอบรมอย่างเป็นกระบวนการ โดยเน้นการใช้ภาษาท่ีใช้ในกระบวนการฝึกอบรม 
  Theories, patterns, and principles for the organization of conferences and 
training programs; practicing arranging training programs with well-organized procedures, 
focusing on the use of Thai Language for training programs. 
 
208355   ภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ              3(2-2-5) 
  Thai as a Foreign Language  
  แนวทางการสอนและปัญหาในการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ  โดยเน้นวิธีการสอน
ระบบเสียง  ระบบค า  และระบบวากยสัมพันธ์ด้วยกลวิธีทางภาษาศาสตร์  รวมถึงวิธีการเสริมสร้างทักษะทาง
ภาษา  วัฒนธรรมการใช้ภาษาและการปฏิบัติการสอน 
  Teaching methods and problems in teaching Thai language to foreigners 
focusing on the teaching of phonology, morphology, and syntax through linguistic techniques; 
approaches in improving language skills, language culture, and language teaching in practice.   
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208356 การเขียนเรื่องสั้นและบทละครโทรทัศน์                 3(2-2-5) 
  Writing Short Stories and Television Dramas 

ความหมาย ลักษณะ และองค์ประกอบของเรื่องสั้นและบทละครโทรทัศน์ 
 ประวัติ  ตัวอย่างการเขียน กลวิธีการเขียน และเขียนเรื่องสั้นและบทละครโทรทัศน์  
  Definition, characteristics, and components of short stories and television 
dramas; history; examples of writing; writing strategies; writing short stories and television 
dramas. 
 
208361    วิวัฒนาการของวรรณกรรมไทย 1                 3(2-2-5) 
 Development of Literary Works 1 
 ประวัติและวิวัฒนาการของวรรณกรรมไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัย จนถึงอยุธยา ทั้งในด้านเนื้อหา  
รูปแบบ  และแนวคิด 
 The history and evolution of Thai literary works from Sukhothai period to 
Ayutthaya period, including contents, formats, and concepts. 
 
208362    วิวัฒนาการของวรรณกรรมไทย 2                 3(2-2-5) 
 Development of Literary Works 2 
 ประวัติและวิวัฒนาการของวรรณกรรมไทยตั้งแต่สมัยธนบุรี จนถึงปัจจุบัน ทั้งในด้านเนื้อหา  
รูปแบบ  และแนวคิด 
  The history and evolution of Thai literary works from Thonburi period to the 
present, including contents, formats, and concepts. 
 
208363  การอ่านและแต่งค าประพันธ์         3(2-2-5) 
 Poetry Reading and Writing  
 วิเคราะห์ฉันทลักษณ์และกลวิธีการแต่งค าประพันธ์ร้อยกรองชนิดต่าง ๆ เน้นการแต่งค า
ประพันธ์ร้อยกรองประเภทร่าย กาพย์ กลอน โคลง ฉันท์และร้อยกรองรูปแบบใหม่ โดยเลือกรูปแบบของค า
ประพันธ์อย่างเหมาะสมกับเนื้อหา สร้างสรรค์ผลงานร้อยกรอง        
                     Analyzing prosody and strategies for writing poetry in a variety of patterns, 
focusing on specific Thai verse forms; practicing selecting a form of verse in accordance with 
the content and creating poetry.  
  
208364  วรรณกรรมท้องถิ่น          3(2-2-5) 
 Local Literary Works 
 ความหมายและลักษณะของวรรณกรรมท้องถิ่นในด้านความเป็นมา รูปแบบ เนื้อหา แนวคิด 
ศิลปะการใช้ภาษา สามารถน าเสนอในรูปแบบต่างๆ   เห็นคุณค่าและร่วมมือในการอนุรักษ์วรรณกรรมท้องถิ่น 
 Definitions and characteristics of local literary works in terms of history, 
patterns, contents, thoughts, and art of language use; presenting local literary works in various 
forms; recognizing the values and involving in conserving local literary works.  
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208365   วรรณกรรมลิลิต                    3(2-2-5) 
 Lilit literary works 
 ความเป็นมาและวิวัฒนาการของวรรณกรรมลิลิตตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์  
โดยเน้นการวิเคราะห์รูปแบบ  เนื้อหา  กลวิธีการประพันธ์  และการใช้ถ้อยค าส านวนในวรรณกรรมลิลิตที่
ส าคัญแต่ละสมัย 
 History and evolution of Lilit literary works from the Ayutthaya to Ratanakosin 
periods, focusing on an analysis of patterns, contents, writing strategies, and phraseology in 
Lilit literary works in each period. 
 
208366    วรรณกรรมค าสอน          3(2-2-5) 
            Didactic Literature  
  วรรณกรรมค าสอนประเภทต่างๆ  ในด้านความเป็นมา  รูปแบบ  เนื้อหา  แนวคิด  ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตและศิลปะในการใช้ภาษา  ตลอดจนคุณค่า และบทบาทที่มีต่อสังคม 
  Various kinds of Thai didactic literary works in terms of history, patterns, 
contents, thoughts, the art of language use, its values, and influences on the society. 
 
208367 วรรณกรรมประกอบพิธีกรรม         3(2-2-5) 
  Ritual Literature 

วรรณกรรมประกอบพิธีกรรมของราชส านักและวรรณกรรมประกอบพิธีกรรมของ 
ชาวบ้าน ด้านรูปแบบ เนื้อหา แนวคิด คุณค่า บทบาทหน้าที่ ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับพิธีกรรม 
และความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมประกอบพิธีกรรมของราชส านักกับวรรณกรรมประกอบพิธีกรรมของ
ชาวบ้าน  
  Literature for the royal rituals and literature for ordinary people, focusing on 
patterns, contents, thoughts, values, roles, the relationship between literature and rituals, and 
the relationship between literature for the royal rituals and literature for ordinary people.  
 
208371 วรรณกรรมกับภาพยนตร์                   3(2-2-5) 
 Literature and Film      
 วิเคราะห์  วิจารณ์  เปรียบเทียบ  เนื้อหาและรูปแบบของวรรณกรรมที่มีการแปลและแปลง
เป็นภาพยนตร์ 
 Analyzing, criticizing, and comparing the contents and patterns of the literature 
translated and converted into a movie.  
 
208372 วรรณกรรมกับการท่องเที่ยว         3(2-2-5) 
 Literature and Tourism 
    วรรณกรรมที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับการท่องเที่ยว ได้แก่ นิราศ จดหมายเหตุมาจนถึงสารคดีการ
ท่องเที่ยว สร้างและน าเสนอเรื่องราวของแหล่งท่องเที่ยว เส้นทางการท่องเที่ยว และสิ่งที่สัมพันธ์กับการ
ท่องเที่ยว  
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         Literature containing the contents related to tourism, including Niras, 
chronicles, and travel documentaries; creating and presenting the tourist attractions, travel 
routes, and what related to tourism.  
 
208373 คติชนกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์        3(2-2-5) 
  Folklore and Conservative Tourism 
  รูปแบบและคุณค่าของคติชน เน้นพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง  การเข้าถึงคนหรือกลุ่มคน  การ
เก็บข้อมูลและพัฒนาข้อมูลคติชนไปสู่การบูรณาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมถิ่น 
น าไปสู่อัตลักษณ์ของท้องถิ่นเพ่ือความยั่งยืน  
  Patterns and values of folklore, especially in the lower north of Thailand; access 
to people or groups of people; collecting data for reforming conservative tourism in terms of 
history and local cultures that shows the identity of local lives sustainably.  
 
208374 ภูมิปัญญากับวิถีชีวิตไทย                   3(2-2-5) 
  Wisdom and Thai way of life 

ความหมาย ความส าคัญ และพัฒนาการของภูมิปัญญาที่ส่งอิทธิพลต่อ 
วิถีชีวิตของคนไทย วิเคราะห์ภูมิปัญญาแต่ละลักษณะ ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญากับการด าเนินชีวิตของคน
ไทย โดยเฉพาะในท้องถิ่นภาคเหนือตอนล่าง ภูมิปัญญาไทยกับการพัฒนาชุมชนสู่วิถีชีวิตที่ยั่งยืน   
  Definition, significance, and development of wisdom that influence Thai way of 
life; analyzing types of wisdom; the relationship of wisdom and Thai way of life, especially, in 
the local areas of the lower north of Thailand; Thai wisdom and community development for 
sustainable living.  
 
208441 ไวยากรณ์เขมร           3(2-2-5) 
  Khmer grammar 
  หลักและไวยากรณ์เขมร  ระบบเสียง  ระบบค า  ระบบประโยค  หลักการใช้พจนานุกรม  
การสร้างค าในภาษาเขมร  และค าต่างประเทศในภาษาเขมร 
  Khmer grammatical, phonological, morphological, and syntactic systems; 
guidelines for dictionary use; principles of Khmer word formation; foreign vocabulary in the 
Khmer language. 
   
208461 วรรณกรรมแปล           3(2-2-5) 
  Literature in Translation 

          วรรณกรรมที่แปลมาจากวรรณกรรมตะวันออกและตะวันตก  ตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงสมัย
รัตนโกสินทร์ และอิทธิพลวรรณกรรมต่างประเทศที่มีต่อวรรณกรรมไทย 
  Translated versions of literary work from Eastern and Western literature from 
Sukhothai to Rattanakosin periods and the Influence of foreign literature on Thai literature. 
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208462 วรรณกรรมจดหมายและบันทึก         3(2-2-5) 
  Epistolary Literature and Records 
  เนื้อหา และภาษาของวรรณกรรมประเภทจดหมาย จดหมายเหตุ บันทึก บันทึกการเดินทาง
ต้ังแต่สมัยอยุธยา จนถึงปัจจุบันและวิเคราะห์ผลงานคัดสรร    
  Contents and language of epistolary literature, chronicles, memoirs, and travel 
diary from the Ayutthaya period to the present time; analyzing the selected works. 
 
208463 วรรณกรรมกับภูมิภาคศึกษา         3(2-2-5) 
  Literature and Area Studies 

ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสถานที่จริงทางภูมิศาสตร์  และประวัติศาสตร์ ภาพ
สะท้อน ปริบททางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ปรากฏในวรรณกรรม  

The relationship between literature and its actual areas; history, reflections, 
social context, and environment appearing in literature.   
 
208464 วรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติ         3(2-2-5) 
  Glorifying literature 

วรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงปัจจุบัน ด้านรูปแบบ เนื้อหา 
แนวคิด คุณค่า  วิวัฒนาการ และบทบาทต่อสังคมไทย 

Glorifying literature from the Sukhothai period to the present time in terms of 
patterns, contents, thoughts, values, evolution, and influence on the society.    
 
208465 วรรณกรรมชาดกพากย์ไทย         3(2-2-5) 
  Jataka translated into Thai 

วรรณกรรมชาดกพากย์ไทยทั้งอรรถกถาชาดกและปัญญาสชาดก ด้านรูปแบบ  
เนื้อหา แนวคิด คุณค่า อิทธิพลต่อวรรณกรรมไทย และอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์การน าเสนอเรื่องเล่าชาดก
รูปแบบต่างๆ ในสังคมไทยปัจจุบัน  

Jataka translated into Thai, both Atthakatha Jataka and Pannasa Jataka, in terms 
of patterns, contents, thoughts, values, influence on Thai literature, and influence on the 
creation and presentation of Jataka in various forms in Thai society nowadays.   
 
208466 วรรณกรรมเปรียบเทียบ                   3(2-2-5) 
  Comparative Literature 

  ความเป็นมาของการเปรียบเทียบวรรณกรรมทั้งของไทยและของต่างประเทศ     แนว
การศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมโดยใช้องค์ประกอบหลักและองค์ประกอบเชิงซ้อน วรรณกรรมตะวันตกและ
ตะวันออกในวรรณกรรมไทย เปรียบเทียบวรรณกรรมกับสื่ออ่ืนเพ่ือศึกษาอิทธิพลด้านรูปแบบ แนวคิด ค่านิยม 
และวิถีชีวิตที่ปรากฏในสื่อนั้น  

History of comparative literature, both Thai and international literature; 
comparing literature using the main components and complex components; western and 
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eastern literature appearing in Thai literature; comparing literature with other types of media 
in order to study about its influence in terms of patterns, thoughts, values, and lifestyles on 
the media.  
  
208467 จารึกสมัยสุโขทัย          3(2-2-5) 
  Sukhothai Inscriptions 

การอ่าน และการวิเคราะห์จารึกในสมัยสุโขทัยจากประชุมจารึกภาคที่ 8 จารึกสุโขทัย  
Reading and analyzing the Sukhothai inscriptions from the Prachum Charuk 

8th Charuk Sukhothai. 
 
208471 การจัดการองค์ความรู้จากเอกสารโบราณ                 3(2-2-5) 
  Knowledge Organization from Ancient Documents 

ส ารวจ อ่าน เอกสารโบราณ ได้แก่ สมุดข่อย ใบลาน เพ่ือปริวรรตเป็นภาษาไทยปัจจุบัน 
จัดระบบองค์ความรู้และน าเสนอในรูปแบบต่างๆ 

Surveying and reading ancient documents, including Thai long book made from 
Khoi paper and palm leaves used for writing texts of sermons; translating ancient documents 
into current Thai language; organizing the knowledge and presenting in various forms.  
   
208472 สัมมนาภาษาและวรรณกรรมไทย                  3(2-2-5)             

Seminar in Thai Language and Literature 
สัมมนาประเด็นปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับภาษาไทยและวรรณกรรมไทยในอดีตจนถึง 

ปัจจุบันที่ก าลังอยู่ในความสนใจและมีผลต่อความนึกคิดและความเป็นอยู่ในปัจจุบัน 
 Seminar on topics in the classical and contemporary Thai Language & literature 
that remain on issues today.  
 
208495          การฝึกงาน          6 หน่วยกิต 
                     Professional Training 
                     การฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน 
                     A professional training in the public, state enterprise or private sectors. 
 
208496 สหกิจศึกษา                 6 หน่วยกิต 
  Co-operative Education 

การฝึกปฏิบัติงานในเรื่องที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาในสถานประกอบการ หรือ 
องค์กรผู้ใช้บัณฑิตที่ท าความร่วมมือกับสถานศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่างเป็นระบบก่อนส าเร็จ
การศึกษา ให้มีความช านาญในการใช้ภาษาภาษาไทย ตามระเบียบโดยมีระยะเวลาไม่ต่ ากว่าสี่เดือน 
  Professional training relating to Thai language prior to the completion of the 
degree in the workplace or prospective employer organization in the country or overseas that 
hold a contract of cooperation with the university to instill trainee with systematic working 
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skills and fluency in using Thai language by undergoing the training conforming to the 
conditions restricted in the contract with the minimum training period of four months. 
 
 
208497 การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ                      6 หน่วยกิต 

International Academic or Professional Training 
การอบรมในต่างประเทศ หรือฝึกปฏิบัติงานในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาใน 

สถาบัน สถานประกอบการ หรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้เชี่ยวชาญในการใช้
ภาษาไทย โดยมีระยะเวลาไม่ต่ ากว่าสามเดือน 
  International  academic or professional training relating to Thai language in the 
institute, workplace, or prospective employer organization in the country or overseas to instill 
trainee with systematic working skills and fluency in using Thai language by undergoing the 
training with the minimum training period of three months. 
 
208498 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 1                        3 หน่วยกิต 
  Undergraduate Thesis 1 

ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ ด้านภาษาและวรรณกรรม 
รวมถึงศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์การวิจัย เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประโยชน์ที่จะได้รับจาก
การศึกษา แผนการด าเนินการวิจัย น าเสนอหัวข้อวิจัยและโครงร่างวิจัย ขอบเขตและวิธีวิจัย การเก็บรวบรวม
ข้อมูล ระยะเวลาด าเนินการวิจัย เอกสารอ้างอิง 

Reviewing literature related to frameworks, theories, and studies in 
language and literature; research objectives; literature review; significance of the study; 
research schedule; research title and research proposal; scope of the study and research 
methodology; data collection; research timeline; references.  
 
208499 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 2                        3 หน่วยกิต 
  Undergraduate Thesis 2 

ด าเนินการวิจัยตามโครงร่างที่ได้น าเสนอในวิจัย 1 วิเคราะห์ข้อมูล สรุป อภิปราย 
ผล และให้ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย น าเสนอรายงานวิจัย และเขียนบทความวิจัยเพื่อการเผยแพร่ 

Conducting research according to research proposal in Thesis I; data 
analysis, conclusion; discussion; suggestions; presenting research report; writing research 
articles for publication. 
 
205111            การอ่านเบื้องต้น                           3(3-0-6) 
                     Basic Reading     
                       กลวิธีการอ่านเพ่ือความเข้าใจ  การท านายก่อนการอ่าน การอ่านเร็วแบบหาข้อมูลจ าเพาะ 
การอ่านเร็วแบบหาใจความส าคัญ การอ่านเพ่ือการหาหัวข้อเรื่อง ใจความหลักของเรื่อง และข้อความ
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สนับสนุน การเดาความหมายค าศัพท์จากบริบท การหาความหมายแฝงจากบทอ่าน ยกตัวอย่างเช่น หลักการ
อ้างอิง การอนุมาน น้ าเสียง และจุดมุ่งหมาย 
    Reading comprehension strategies; text predicting; scanning; skimming; finding 
topics, main ideas, and supporting details; guessing word and passage meanings from contexts 
i.e. referring, inferring, tones, and purposes. 
205121     การเขียนเบื้องต้น          3(2-2-5)
 Basic Writing    
                       การเขียนประโยคชนิดต่างๆ ได้แก่ เอกัตถประโยค อเนกัตถประโยค สังกรประโยค และ
ประโยคผสม  ปัญหาที่เก่ียวกับการเขียน เช่น การเขียนประโยคที่ไม่สมบูรณ์ ข้อผิดพลาดในการใช้เครื่องหมาย
วรรคตอน และการแบ่งประโยค 
                       Writing different types of sentences including simple, compound, complex 
and compound-complex sentences; problems of writing errors such as sentence fragments, 
punctuation errors, comma splices, and run-on sentences. 
 
205122          การเขียนย่อหน้า         3(2-2-5) 
                      Paragraph Writing    
                       การเขียนย่อหน้าประเภทต่างๆ เพ่ือสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ การเขียนประโยค
ใจความหลักและประโยคสนับสนุนโดยใช้ค าเชื่อมโยงความคิดที่เหมาะสม 
                       Writing different types of paragraphs for meaningful and effective 
communication; writing a topic sentence and supporting sentences with proper discourse 
connectors. 
 
205131     การฟังและการพูดเบื้องต้น        3(2-2-5) 
                      Basic Listening and Speaking    
                       ทักษะการพูดและการฟังเพ่ือการสื่อสาร โดยเน้นการออกเสียงและรูปแบบท านองเสียง 
การใช้ภาษาท่ีเหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงการตระหนักรู้เรื่องวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
                       Oral communication and listening comprehension skills with emphasis on 
pronunciation and intonation patterns, the appropriate use of language in various situations 
including cultural diversity awareness. 
 
205141  ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ           3(3-0-6) 
                      English Grammar 
                       ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่จ าเป็นส าหรับการฟัง พูด อ่าน เขียนในบริบทต่าง ๆ  
                       English grammar essential for listening, speaking, reading, and writing in 
different contexts. 
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205232     การสนทนาภาษาอังกฤษ          3(2-2-5) 
                      English Conversation  
                       บทสนทนาที่ซับซ้อน และเป็นทางการมากขึ้น ในสถานการณ์ที่หลากหลาย และวัฒนธรรม
ที่แตกต่าง 
                       Extended and formal dialogues in various situations and cultural diversity 
awareness. 
 
206214           ภาษาจีนพื้นฐาน 1       3(2-2-5) 
    Basic Chinese 1 
  ทักษะพ้ืนฐาน 4 ทักษะของภาษาจีน ฟัง พูด อ่าน เขียน  ออกเสียงระบบเสียงภาษาจีนกลางโดยใช้
ระบบสัทอักษรภาษาจีน Chinese Phonetic Alphabet (CPA/PINYIN) ศัพท์พ้ืนฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับสิ่งใกล้
ตัวและค าศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันประมาณ 300 ค า  
  Four basic skills of  Mandarin Chinese including speaking, listening, writing and reading; 
the Mandarin Chinese pronunciation according to the CHINESE PHONETIC ALPHABET (CPA) 
(PINYIN) system; writing the Chinese characters systematically; knowledge of 300 of everyday-
life words 
 
206215         ภาษาจีนพื้นฐาน 2      3(2-2-5) 

         Basic Chinese 2 
  ค าศัพท์ภาษาจีนพ้ืนฐานประมาณ 400 ค า ฝึกออกเสียงในระดับค าหลายพยางค์ วลี และระดับ
ประโยค เรียนรู้ไวยากรณ์พ้ืนฐานของภาษาจีนระดับประโยค โครงสร้างประโยคแบบต่าง ๆ คือประโยคที่ใช้
กริยาช่วย ประโยคภาคแสดงเป็นกริยาวลี ประโยคภาคแสดงเป็นคุณศัพท์วลี ประโยคภาคแสดงเป็นนามวลี 
โครงสร้างประโยคค าถามแบบต่าง ๆ    
  4 0 0  more of everyday-life words and expressions; practice in pronouncing multi-
syllable words, phrases and sentences; learn the basic grammar to form sentences in various 
structures the sentences with verbal phrase, the sentences with adjective phrase, the 
sentences with noun phrase, the structure of interrogative sentences and question words 
practicing 
 
206321 การฟัง-การพูดภาษาจีนพื้นฐาน 1    3(2-2-5)  
    Chinese Listening and Speaking 1 
 ฟัง-พูดบทสนทนาในชีวิตประจ าวันอย่างง่ายๆโดยเน้นที่การออกเสียงให้ชัดเจนถูกต้อง และสามารถ
พูดโต้ตอบได้ 
 Practicing in listening and speaking basic conversations in everyday life with an 
emphasis on clear and accurate pronunciation and ability to make a conversation in Chinese 
 
 



68 
 

206315 ภาษาจีนพื้นฐาน 3        3(2-2-5) 
  Basic Chinese 3 
  ปริมาณค าศัพท์ในชีวิตประจ าวันและศัพท์วิชาการต่าง ๆ เพ่ิมอีกประมาณ 500 ค า ส่วนขยายภาค
แสดง หน่วยค าไวยากรณ์ท่ีใช้เชื่อมภาคแสดงกับส่วนขยายภาคแสดง การซ้ าค าคุณศัพท์พยางค์เดี่ยวและสอง
พยางค์ หน่วยค าที่แสดงการด าเนินต่อเนื่องไปของภาคแสดง หน่วยค าไวยากรณ์ที่แสดงการเน้นประสบการณ์ 
การซ้ าค ากริยาสองพยางค์ ประโยคที่ภาคแสดงมีหลายกริยาวลี ศึกษาการใช้ค าบุพบทต่าง ๆที่ส าคัญรวมทั้ง
ค าเชื่อมของประโยคซับซ้อน 
  500 more of everyday-life words and technical terms, the complement of degree 
and directional complements, the structural particles, the reduplication of monosyllabic and 
dissyllabic adjectives, structure of indication the progressive aspect, the particles 
emphasizing on past experiences, the reduplication of dissyllabic verbs, the sentence with 
verbal constructions in series indicating the means or purpose of an action, several 
prepositions and conjunctions use in complex sentences 
 
206316          ภาษาจีนพื้นฐาน 4       3(2-2-5) 
   Basic Chinese 4 
  ค าศัพท์ ไวยากรณ์ที่ซับซ้อนมากขึ้น มีปริมาณค าศัพท์อย่างน้อย 800 ค า โครงสร้างไวยากรณ์ การซ้ า
ค าของค าจ านวนเลข-ค าลักษณะนาม ค าบุพบทอ่ืน ๆ 
  Enhance learners’ vocabulary and grammatical skills. A total number of 800 words or 
more are included, the reduplication of numeral-measure words and other adverbs are also 
included 
 
206322 การฟัง-การพูดภาษาจีนพื้นฐาน 2     3(2-2-5)  
 Chinese Listening and Speaking 2 
  ฟัง-พูดบทสนทนาในชีวิตประจ าวัน ในระดับกลาง และสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นการใช้
ถ้อยค าให้ถูกต้อง และเหมาะสมกับสถานการณ์ 
  Practicing in listening and speaking dialogues in everyday life in the intermediate and 
advanced levels efficiently with an emphasis on using words appropriately for various 
situations 
 
207101  ภาษาญี่ปุ่น 1        3(2-2-5)  

Japanese I  
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ศึกษาโครงสร้างประโยคขั้นพ้ืนฐาน ศึกษาตัวอักษรฮิระงะนะ อักษรคะตะคะนะ อ่านบทความสั้น 
เขียนประโยคสั้นๆ ขั้นพ้ืนฐาน ในหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องราวใกล้ตัวที่คุ้นเคย  

Study the basic sentence structures; study characters of Hiragana and Katakana; read 
short articles and write short simple sentences on familiar topics.  
 
207102  ภาษาญี่ปุ่น 2        3(2-2-5)  

Japanese II  
ศึกษาโครงสร้างประโยคพ้ืนฐานในระดับที่สูงขึ้น อ่านจับใจความบทความสั้นขั้นพ้ืนฐานเกี่ยวกับ

เรื่องราวใกล้ตัว และจับประเด็นสาคัญจากบทที่อ่าน และเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวใกล้ตัวเป็น
ประโยคสั้นๆ ศึกษาอักษรคันจิขั้นพื้นฐานที่ปรากฏในตาราเรียน ประมาณ 150 ตัว  

Study higher-level sentence structures; read and find the main ideas of short articles 
on familiar topics; write short sentences to express opinion on familiar topics; study at least 
150 basic Kanji characters in the textbook.  
 
207121  การพูดและการฟังภาษาญี่ปุ่น 1      3(2-2-5)  

Japanese Speaking and Listening I  
แนะน าเกี่ยวกับเรื่องราวในชีวิตประจาวันที่ใกล้ตัวที่คุ้นเคย โดยใช้คาสั้นๆ ง่ายๆ ฟังและทาความ

เข้าใจข่าวสารง่ายๆ  
Talk about daily life using short and simple words; listen and understand short and 

simple stories.  
 
207122  การพูดและการฟังภาษาญี่ปุ่น 2      3(2-2-5)  

Japanese Speaking and Listening II  
ถามและตอบโดยใช้คาศัพท์ง่ายๆ เกี่ยวกับเรื่องราวในชีวิตประจาวันที่ใกล้ตัว ฟังและทาความเข้าใจ

เกี่ยวกับเรื่องราวในชีวิตประจาวันที่ใกล้ตัว  
Ask and answer questions about daily life using basic vocabulary; listen and 

understand stories about familiar topics.  
 
207201  ภาษาญี่ปุ่น 3        3(2-2-5)  

Japanese III  
ศึกษาโครงสร้างประโยคขั้นพ้ืนฐาน และระดับกลาง ศึกษาอักษรคันจิขั้นพ้ืนฐานและระดับกลาง ที่

ปรากฏในตาราเรียน ประมาณ 150 ตัว  
Study basic and intermediate-level sentence structures; study at least 150 basic and 

intermediate-level Kanji characters in the textbook.  
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207221  การพูดและการฟังภาษาญี่ปุ่น 3      3(2-2-5)  
Japanese Speaking and Listening III  

อธิบายอย่างเป็นขั้นเป็นตอนแบบง่ายเกี่ยวกับเรื่องราวใกล้ตัวที่ได้พบเจอในการใช้ชีวิตในสังคม ถ่ายทอด
ความรู้สึกหรือความคิดเห็นของตน อีกท้ังการตั้งคาถามและตอบคาถาม เป็นต้น ฟังการอธิบายเกี่ยวกับ
เรื่องราวใกล้ตัวที่ได้พบเจอในการใช้ชีวิตในสังคม และทาความเข้าใจได้ในระดับหนึ่ง  
Give systematic explanations about topics related to daily life in society, express feelings 
and opinions, ask and answer questions; listen and generally understand explanations about 
topics related to daily life in society. 
 
209111 ภาษาศาสตร์พื้นฐาน          3(2-2-5) 
 Foundations of Linguistics 
 ศึกษาความรู้ทั่วไปทางภาษาศาสตร์โดยพิจารณาธรรมชาติของภาษา องค์ประกอบของ
ภาษา หน้าที่ของภาษา สากลลักษณ์ของภาษา ภาษาตระกูลต่างๆ แนวทางการวิเคราะห์ภาษาของ
นักภาษาศาสตร์ การแบ่งแขนงวิชาทางภาษาศาสตร์ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างวิชาภาษาศาสตร์กับ
ศาสตร์อื่นๆ 
 Introduction to language and linguistics including the nature of language, 
language components, language functions, language universals, language families, some 
linguistic approaches, linguistic branches, and connections between linguistics and other 
academic disciplines. 
 
209112 เสียงและระบบเสียงในภาษา         3(2-2-5) 
 Sound and Sound System 
 ศึกษาเสียงพูดของมนุษย์โดยเน้นพิจารณาแนวคิดทฤษฎีทางสรีรศาสตร์            กล
สัทศาสตร์  และโสตสัทศาสตร์ รวมทั้งการถ่ายถอดเสียงด้วยสัญลักษณ์ทางสัทศาสตร์ ตลอดจนแนวคิดทฤษฎี
ทางสัทวิทยา และการวิเคราะห์ระบบเสียง 

            Study of human speech with an emphasis on articulatory phonetics, acoustic 
phonetics, and auditory phonetics; phonetic transcription; and also phonological theory and 
phonological analysis.  
 
209113 ค าและระบบไวยากรณ์                   3(2-2-5) 
 Word and Grammatical System 
 ศึกษาหลักการและวิธีการวิเคราะห์หน่วยค า ค า วลี และประโยค โดยพิจารณาโครงสร้าง 
องค์ประกอบ การจัดประเภท ความสัมพันธ์ของค าในวลีและประโยค ความหมาย ตลอดจนการใช้ โดยวิธีการ
ต่างๆ ทางภาษาศาสตร์ 
 Study of words, phrases and sentences along with analysis of constructions, 
componential elements, grammatical categorization, grammatical relations, meanings and 
usage with linguistic theories and analytical approaches to these units. 
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209114 ระบบความหมาย          3(2-2-5) 
 Meaning System 
 ศึกษาเรื่องของความหมายของภาษาในระดับค า และระดับที่สูงกว่า เช่น วลี ประโยค  และ
ข้อความ ประเภทของความหมาย การจัดหมวดค าตามความหมาย การเปลี่ยนแปลงความหมาย ตลอดจน
ความสัมพันธ์ระหว่างความหมายกับความรู้เกี่ยวกับโลกรอบตัว 
 Study of the meanings of words and the upper grammatical levels, types of 
meaning, semantic categorization of words, semantic change, meaning and the knowledge of 
the world. 
 
209115 ภาษาศาสตร์และการสอนภาษา                  3(2-2-5) 
 Linguistics and Language Teaching  
 ประยุกต์หลักการและวิธีการทางภาษาศาสตร์เข้ากับการสอนภาษาที่หนึ่ง ภาษา   ที่สอง 
หรือภาษาต่างประเทศ พิจารณาความแตกต่างของวิธีการสอนภาษาที่สองหรือการสอนภาษาต่างประเทศ เน้น
การน าวิธีการทางภาษาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาและการฝึกปฏิบัติในการสอนภาษา 

 Apply linguistic principles and approaches to teaching first, second, or foreign 
languages. Different methodologies of second or foreign language teaching will be discussed; 
special attention will be paid to linguistic applied approaches to language teaching, as well as 
language teaching in practice. 
 
209116 ภาษาศาสตร์และการสื่อสาร         3(2-2-5) 
 Linguistics and Communication 
 ศึกษาแนวคิดและหลักการในการสื่อสารที่ใช้ภาษาเป็นเครื่องมือส าคัญ การใช้ค า ข้อความ 
ส านวน ลีลาการพูด และการเขียน ปัญหาด้านภาษาที่เป็นอุปสรรคต่อการสื่อสาร ปัญหาการสื่ อสารที่เกิดจาก
ความแตกต่างด้านระบบความเชื่อ ทัศนคติ และวิถีปฏิบัติในแต่ละสังคม แนวคิดด้านความหมายและปฏิบัติ
ศาสตร์ที่ช่วยให้เข้าใจหลักการสื่อสารด้วยภาษา ตลอดจนการฝึกทักษะ       การสื่อสารด้วยภาษาด้านต่างๆ 
 Study of approaches to language communication; usage of words, phrasal 
utterances, expressions, and styles of speaking and writing; language problems in 
communication; communicative problems caused by differences in belief, attitude, and the 
ways of living in different communities or societies; semantic and pragmatic approaches to 
language communication; and practice with various types of communication. 
 
218101  ภาษาพม่า 1        3(2-2-5)  

Myanmar I  
       ระบบอักษรพม่า โดยสมัพันธ์กับระบบเสียง เรียนรู้โครงสร้างประโยคพ้ืนฐาน คาศัพท์พ้ืนฐาน 

และคาแสดงวิภัตติปัจจัยที่สาคัญ ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ให้สามารถสื่อสารภาษาพม่าได้ในระดับ
เบื้องต้น  

       Myanmar alphabetical systems in relation to its phonological system; study of 
basic sentence structures, basic vocabulary and essential affixation; practice of listening, 



72 
 

speaking, reading, and writing skills in order to communicate in Myanmar language at a 
fundamental level.  
 
218102  ภาษาพม่า 2        3(2-2-5)  

Myanmar II  
           โครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนขึ้นจาแนกความแตกต่างระหว่างภาษาพูดและภาษาเขียน 

โดยเฉพาะการใช้วิภัตติปัจจัยที่ซับซ้อน ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในรูปของความเรียงขนาดกลาง  
                     Complex structures of Myanmar language; learn to distinguish differences 
between spoken and written forms with an emphasis on the usage of complex affixation; 
practice of listening, speaking, reading, and writing skills through given medium-length texts.  
 
218131  การสนทนาภาษาพม่า 1       3(2-2-5)  

Myanmar Conversation I  
          การสนทนาภาษาพม่า โดยเน้นรูปประโยค และศัพท์สานวนที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน การ

แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การแสดงความคิดเห็นอย่างง่าย ๆ พร้อมกับการเรียนรู้สังคมและวัฒนธรรมพม่าใน
แง่มุมต่าง ๆ  

         Colloquial Myanmar language with an emphasis on simple sentences and 
everyday expressions; study how to exchange information and to express ideas along with 
learning various aspects of Myanmar society and culture.  
 
218141  การอ่านภาษาพม่า 1       3(2-2-5)  

Myanmar Reading I  
        ทักษะและความช านาญในการอ่านความเรียงภาษาพม่าในระดับพ้ืนฐาน ศึกษาการใช้ถ้อยค า 

โวหาร และไวยากรณ์ท่ีได้จากการอ่าน พร้อมการฝึกสรุปประเด็น  
          Reading skills through basic Myanmar texts; study language usage in terms of 

statements, idioms, and grammar through reading; making a summary.  
 
218201  ภาษาพม่าเชิงสังคมและวัฒนธรรม     3(2-2-5)  

Social and Cultural Aspects of Myanmar Language  
          ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาพม่ากับสังคมและวัฒนธรรม เพ่ือการใช้ภาษาพม่าอย่างถูกต้อง

เหมาะสมกับกาลเทศะ  
           The relation between Myanmar language and Myanmar society and culture; 

knowledge and ability to use appropriate level of Myanmar language for different situations.  
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218251  การเขียนภาษาพม่า 1       3(2-2-5)  
Myanmar Writing I  

         เขียนความเรียงภาษาพม่าเรียนรู้ถ้อยค าและค าทางไวยากรณ์ในรูปแบบของภาษาเขียนกึ่ง
รูปแบบ  

          Writing essays in Myanmar language; learn to use lexical and grammatical 
words used in colloquial Myanmar writing. 
 
219101  ภาษาฝรั่งเศส 1       3(2-2-5)  

French I  
          ฝึกฝนทักษะการสื่อสารภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจาวัน ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่านและ

การเขียน ศึกษาไวยากรณ์ระดับเบื้องต้น และวัฒนธรรมฝรั่งเศส  
         Practice of French communicative skills for daily life, including, listening, 

speaking, reading, and writing skills; study of basic grammar and French culture.  
 
219102  ภาษาฝรั่งเศส 2       3(2-2-5)  

French II  
          ฝึกฝนทักษะการสื่อสารภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจาวัน ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่านและ

การเขียน ในสถานการณ์ที่หลากหลายขึ้น ศึกษาไวยากรณ์ระดับเบื้องต้น และวัฒนธรรมฝรั่งเศส  
         Practice of French communicative skills for daily life, including, listening, 

speaking, reading, and writing skills in a variety of situations; study of basic grammar and 
French culture.  

 
219201  ภาษาฝรั่งเศส 3       3(2-2-5)  

French III  
          โครงสร้างภาษาฝรั่งเศสในระดับที่ซับซ้อน เน้นการใช้ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารใน

สถานการณ์ต่างๆ ศึกษาไวยากรณ์ระดับที่สูงขึ้น  
          Complex French sentence structures with an emphasis on French 

communicative skills in a variety of situations; study of higher-level grammar.  
 

219121  การฟัง-การพูดภาษาฝรั่งเศส 1     3(2-2-5)  
French Listening and Speaking I  
พัฒนาทักษะในการฟัง และการพูดเพ่ือใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจาวัน  

     Development of listening and speaking skills in various situations of everyday life.  
 
219202  ภาษาฝรั่งเศส 4       3(2-2-5)  

French IV  
         โครงสร้างภาษาฝรั่งเศสในระดับที่ซับซ้อนขึ้น เน้นการสื่อสารภาษาฝรั่งเศสได้อย่างถูกต้อง 

ชัดเจน ตามหัวข้อที่ก าหนด  
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         More complex French sentence structures with an emphasis on appropriate 
use of French in given topics.  
 
 
 
 
 
219231  การอ่าน-การเขียนภาษาฝรั่งเศส 1     3(2-2-5)  

French Reading and Writing I  
          หลักการอ่านและฝึกอ่านบทความภาษาฝรั่งเศสประเภทต่างๆ โดยเน้นการวิเคราะห์

โครงสร้างและตีความหมายเพ่ือให้เข้าใจเนื้อหาและใจความที่ส าคัญ ฝึกการเขียน จดหมาย และ เรียงความ
ขนาดสั้น  

         Reading techniques and practice reading French passages of different types 
focusing on structural analysis and interpretation to understand content and important 
meaning; practice in letters and short compositions in French 
 
221281 ภาษาเกาหลีระดับต้น 1                   3(2-2-5) 
    Beginning Korean Language 1 
    ศึกษาอักษรฮันกึลโดยสัมพันธ์กับระบบเสียง โครงสร้างประโยคพ้ืนฐานค าศัพท์พ้ืนฐาน 
และค าแสดงวิภัติปัจจัยที่ส าคัญ ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ให้สามารถสื่อสารภาษาเกาหลีในเบื้องต้น
ได้   
               Study Korean characters related to the phonological system; basic sentence 
structures; and basic vocabulary and essential affixation. Practice in listening, speaking, reading, 
and writing skills in order to communicate in Korean at the fundamental level. 
 
221282 ภาษาเกาหลีระดับต้น 2                   3(2-2-5) 
    Beginning Korean Language 2 
    ศึกษาและฝึกสร้างประโยคภาษาเกาหลีเพ่ือใช้สื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
ตามโครงสร้างประโยค ไวยากรณ์ ตลอดจนค าศัพท์ที่ก าหนดให้ 
               Study and Practice in Korean sentences communicated in everyday life 
situations by following sentence patterns, grammar, and vocabulary given. 
 
221331 การฟังและการพูดภาษาเกาหลี 1                  3(2-2-5) 
  Korean Listening and Reading 1 
  ฝึกทักษะการพูดภาษาเกาหลีโดยการรายงานข้อมูลง่ายๆเกี่ยวกับตนเองหรือสิ่งต่างๆรอบตัว 
การตอบค าถาม และการสนทนาโต้ตอบแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือความคิดเห็นกับผู้อ่ืนในสถานการณ์ต่างๆ โดยใช้
รูปแบบประโยค ไวยากรณ์ และค าศัพท์ที่ก าหนดให้หรือนอกเหนือจากนั้น 
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  Practice in Korean speaking skill through simple presentations such as self- 
introduction or surrounding explanation, answering questions, and sharing information or idea 
with the others in several situations by using determined sentence patterns, grammar, and 
vocabulary or others. 
 
 
221332 การฟังและการพูดภาษาเกาหลี 2                  3(2-2-5) 
  Korean Listening and Reading 2 
  ฝึกทักษะการพูดภาษาเกาหลีโดยการรายงานเพ่ือแสดงความคิดเห็นตามหัวข้อที่ได้รับ
มอบหมายโดยเน้นการออกเสียงที่ถูกต้อง 
  Practice in Korean speaking skills through presentations showing ideas on 
assigned topics with concentrating on correct pronunciation.  
 
221381 ภาษาเกาหลีระดับกลาง 1         3(2-2-5) 
  Intermediate Korean Language 1 
  ศึกษาโครงสร้างประโยคและไวยากรณ์ภาษาเกาหลีที่ซับซ้อนขึ้น โดยเน้นการผันค ากริยาตาม
กาละและเทศะ เพ่ือให้สามารถใช้ภาษาเกาหลีเพ่ือสื่อสารในสถานการณ์ที่แตกต่างกันได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม  
            Study Korean complicated grammar and sentence structure with concentration 
on verb transformation principles according to tenses and contraposition in order to be used 
in communication correctly and appropriately in several situations.  
 
221382 ภาษาเกาหลีระดับกลาง 2         3(2-2-5) 
  Intermediate Korean Language 2 
  ศึกษาส านวน โวหารภาษาเกาหลีที่ยากและซับซ้อน ตลอดจนฝึกฝนการใช้ส านวนโวหาร
ดังกล่าวเพ่ือสื่อสารได้อย่างเป็นธรรมชาติ 
  Study Korean expressions with complicated structures and practice using such 
expressions to communicate with the others naturally.  
 
224111 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและจิตบริการ    3(2-2-5) 

Tourism and Hospitality Industry 
นิยาม แนวคิด ความส าคัญ องค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและจิตบริการ 

แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงของการท่องเที่ยวโลก แนวคิด นโยบายและบทบาทองค์กรภาครัฐและหน่วยงาน
ด้านการท่องเที่ยวต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและจิตบริการในบริบทการเปิดการค้าและบริการ
อย่างเสรี ผลกระทบจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและจิตบริการ 

Definitions, concepts, significance and components of tourism and hospitality 
industry; trends and changes of global tourism; concepts, policies and roles of government 
and tourist organisations regarding the development of tourism and hospitality industry in the 
context of free trade and services; impacts of tourism and hospitality industry. 
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224121 ทรัพยากรการท่องเที่ยว      3(2-2-5) 
  Tourism Resources 
  ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบ ประเภทของทรัพยากรการท่องเที่ยว ภูมิศาสตร์การ
ท่องเที่ยวและการประยุกต์ใช้ ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยและนานาชาติ ผลกระทบทางการท่องเที่ยวต่อแหล่ง
ท่องเที่ยวและแนวทางการแก้ไขปัญหา 
  Definitions, significance, components and classifications of tourist resources; 
tourist geography and utilization of Thai and international tourist resources; impacts of tourism 
upon tourist resources and solution guidelines. 
 
224232 หลักการจัดการโรงแรม      3(2-2-5) 
  Principles of Hotel Management 
  ประเภทและรูปแบบการจัดการของที่พักแรม ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม การ
บริการในโรงแรม รูปแบบการจัดการโรงแรม โครงสร้างองค์กรของโรงแรม บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของฝ่ายต่างๆ การประสานงานระหว่างแผนกและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
   Types and patterns of lodging management; basic knowledge of hotel 
business; hotel services; types of hotel management; structures of hotel organisation; roles, 
duties and responsibilities of each department in hotel business; coordination among 
departments and tourism industry.  
 
224251 การท่องเที่ยวตามความสนใจพิเศษ    3(2-2-5) 
  Special Interest Tourism 
  ความหมายและประเภทของการท่องเที่ยวตามความสนใจพิเศษ อิทธิพลของการท่องเที่ยว
ตามความสนใจพิเศษต่อการจัดการและการตลาดการท่องเที่ยว การอภิปรายประเด็นปัจจุบันเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวตามความสนใจพิเศษ กรณีศึกษา 
  Definitions and types of special interest tourism; influences of special interest 
tourism on management and tourist marketing; discussions of current issues in special interest 
tourism; case studies. 
 
224262 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจการบิน    3(2-2-5) 
  Introduction to Airline Business 
  ประวัติความเป็นมาของธุรกิจการบิน องค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน การบริหารงานใน
ธุรกิจการบิน ค าศัพท์ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน ท่าอากาศยาน แนวทางการปฏิบัติงานภาคพ้ืนดิน ประเภท
และรูปแบบของการบริการในธุรกิจการบิน การให้บริการระหว่าง การเดินทาง การตลาดและการจัดการ 
ทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการบิน ผลกระทบของธุรกิจการบิน  
  Background knowledge of airline business; organisations related to airline 
business; airline business management; terminology for airline business; airports; guidelines on 
ground operation of an airline and airport; types and formats of airline business management; 
flight services; marketing and human resource management regarding airline business; impacts 
of airline business 
 
224353 มัคคุเทศก์เชี่ยวชาญมรดกทางวัฒนธรรม    3(2-2-5) 
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  Cultural Heritage Specialist Guide 
  ความหมาย บทบาทหน้าที่ มาตรฐานและจรรยาบรรณของมัคคุเทศก์ หลักวิธีการปฏิบัติงาน
ของมัคคุเทศก์เชี่ยวชาญมรดกวัฒนธรรม กรณีศึกษา ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับมรดกวัฒนธรรม  ศึกษานอก
สถานที ่และฝึกปฏิบัติการน าชม 
  Definitions, roles and responsibilities, standards, and ethics of tour guides; 
principles of operation for cultural heritage specialist guides; case studies; basic knowledge of 
cultural heritage; field trips and training practice in tour leading. 
 
229101 ภาษาอินโดนีเซีย 1           3(2-2-5) 

Indonesian 1 
ฝึกฝนทักษะด้านต่างๆ ในการใช้ภาษาอินโดนีเซีย ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่านและ  การ

เขียน ศึกษาไวยากรณ ์โดยเน้นโครงสร้างประโยคที่ไม่ซับซ้อน 
 Practice in listening, speaking, reading, and writing skills in using Indonesian with 

a study of grammar focusing on the structure of simple sentences. 
 
229102 ภาษาอินโดนีเซีย 2           3(2-2-5) 

Indonesian 2 
 ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาทั้งสี่ทักษะเพ่ือการสื่อสารจากโครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนขึ้น  เน้น

การใช้ภาษาในบริบทและสถานการณ์ต่าง ๆ 
 A continuation of Indonesian I with practice of four skills in using Indonesian for 

communication using more complex sentence structures focusing on using language in a 
variety of contexts and situations. 
 
229201  การฟัง-การพูดภาษาอินโดนีเซีย 1         3(2-2-5) 

Indonesian Listening and Speaking 1 
  พัฒนาทักษะในการฟัง และการพูดสนทนาในชีวิตประจ าวัน การพูดโต้ตอบเพ่ือเสนอและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

 Development of listening and speaking skills for everyday conversation with 
discussion to present and exchange ideas. 

 
229202  การอ่านภาษาอินโดนีเซีย 1          3(2-2-5) 

Indonesian Reading 1 
           เสริมสร้างทักษะและความช านาญในการอ่านความเรียงภาษาอินโดนีเซียในระดับพ้ืนฐาน  
ศึกษาการใช้ถ้อยค า โวหาร และไวยากรณ์ท่ีได้จากการอ่าน  
           Improve the reading skills by reading basic Indonesian text. Study language 
usages in forms of statements, idioms, and grammar through reading. 
 
229301  การเขียนภาษาอินโดนีเซีย 1          3(2-2-5) 

Indonesian Writing 1 
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           ฝึกเขียนความเรียงภาษาอินโดนีเซียขนาดสั้น เรียนรู้ถ้อยค าและค าทางไวยากรณ์ในรูปแบบ
ของภาษาเขียนกึ่งรูปแบบ  ในหัวข้อต่างๆ  เช่น สังคม การเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม 
          Practice writing short essays in Indonesian. Learn to use lexical and grammatical 
words used in colloquial Indonesian writing in a variety of topics e.g. social politics economics 
and culture. 

 
229302  ภาษา สังคมและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย                   3(2-2-5) 

Language, Society and Culture of Indonesia 
          ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาอินโดนีเซ ียกับสังคมและวัฒนธรรม เพื ่อการใช้ภาษา
อินโดนีเซียอย่างถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะ โดยฝึกจากภาพยนตร์ ข่าวสารโทรทัศน์ การแสดง หรือสื่อ
อ่ืนๆ 
  The relationship between Indonesian language and Indonesian society and 
culture in order to use appropriate levels of Indonesian language for different situations though 
films television news art performances or other media. 
 
778201  ภาษาเวียดนาม 1          3(2-2-5) 
 Vietnamese 1      

 ระบบเสียง  ตัวอักษร ค าศัพท์ในชีวิตประจ าวัน 300 ค า  ฝึกปฏิบัติการฟัง        พูด อ่าน 
เขียนในระดับวลี ประโยคขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งไวยากรณ์ข้ันพื้นฐาน 15 ค าไวยากรณ์ 

 Vietnamese pronunciation; consonant, vowels and tones. Basic vocabulary in 
daily life 300 words. Practice in listening, speaking, reading and writing basic includes certain 
fundamental grammatical rules 15 grammars.  
 
778202 เวียดนาม 2            3(2-2-5) 
 Vietnamese 2 

 ระบบเสียง  ตัวอักษร ค าศัพท์ในชีวิตประจ าวัน 500 ค า  ค าศัพท์ ไวยากรณ์ในระดับ
ซับซ้อน  30 ค าไวยากรณ์  ฝึกสนทนาในระดับประโยคที่ยาวขึ้น และฝึกอ่านเขียนในระดับย่อหน้า 

 Vietnamese pronunciation; consonant, vowels and tones. Practice basic 
vocabulary in daily life 500 words, more complicated Vietnamese grammar rules 30 grammars, 
basic level conversation, reading and writing short paragraphs.  

 
778311 การสนทนาภาษาเวียดนาม         3(2-2-5) 
 Vietnamese Conversation 

 ฝึกบทสนทนาในวัตถุประสงค์ต่างๆ ได้แก่ การพรรณนาความการเล่าเรื่อง       การชี้แนะ 
และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ปรากฏในชีวิตประจ าวันและในกระแสสังคม
ในปัจจุบัน 

 Practice in dialogue for various conversational purpose: description, narrative, 
instructional and exchanging opinion. Communicate in daily activities and current affairs.  
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778321 การอ่านภาษาเวียดนาม                   3(2-2-5) 
 Vietnamese Reading 

 ฝึกอ่านเรื่องซับซ้อน ได้แก่ หนังสือพิมพ์เวียดนาม บทคัดย่อ เรื่องสั้นและนวนิยายเวียดนาม 
และบทความทางด้านสังคมและวัฒนธรรม 

 Practice in listening and writing elementary Vietnamese from Vietnamese short 
stories and novels, articles on social and cultural. 

 
778331 การเขียนภาษาเวียดนาม         3(2-2-5) 
 Vietnamese Writing 

 ฝึกเขียนแบบแผนไวยากรณ์ในประเด็นที่ส าคัญๆ ในปัจจุบัน  โดยเน้นวิธีการเขียนแบบ
พรรณนาและอธิบาย 

 Practice in some important points of modern Vietnamese grammar used in 
simple work-related writing, focusing on expressions and explanations. 

 
778341 ภาษาเวียดนามเฉพาะกิจ - ท่องเที่ยว        3(2-2-5) 
 Vietnamese for Specific Purpose - Tourism 

 การใช้ภาษาในกิจต่างๆ โดยเน้นด้านการท่องเที่ยว  ตลอดจนการสื่อสารอ่ืนๆ โดยเน้นการ
ฝึกฝนการใช้ค าศัพท์ในกิจเฉพาะด้านส าหรับการใช้งานด้านต่างๆ  

 Vietnamese protocol in various specific purposes, focusing on Vietnamese 
language for tourism as well as other ways of communication.  Practice in using specific terms 
and expressions for various applications. 
 
780101  ภาษาเขมร 1           3(2-2-5) 
  Cambodian 1 
  การฟังและการออกเสียงพยัญชนะ สระ ในระบบเสียงภาษาเขมร ศัพท์ต่างๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน การทักทายหรือสนทนาแบบง่ายๆ การเขียนตัวอักษรเขมร และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับที่ตั้ง ภูมิ
ประเทศ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศเขมร  
  Articulation of consonants and vowels in the Cambodian sound system;  
a set of vocabulary in daily life; greeting and simple short conversations, writing of Cambodian 
autography; and general information about Cambodian location, geography, society and 
culture. 
 
780102  ภาษาเขมร 2           3(2-2-5) 
  Cambodian 2 
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  ศัพท์ทั่วไป การสนทนาในเรื่องทั่วไปที่มักใช้ในชีวิตประจ าวัน การอ่านเกี่ยวกับเรื่องทั่ว ๆ ไป
เกี่ยวกับประเทศเขมร ไวยากรณ์ประโยคพ้ืนฐาน การเขียนประโยคง่ายๆ และความรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียม
ประเพณีเขมร 
  A wider set of vocabulary in general usage, daily-life conversations, reading skill 
in Cambodian general affairs, basic sentential grammatical structures, writing skill in simple 
sentences, and knowledge about Cambodian convention and traditions.  
 
780211  การฟัง-การพูดภาษาเขมร         3(2-2-5) 
  Vietnamese Listening and Speaking 
  ทักษะการฟังและพูดบทสนทนาในชีวิตประจ าวันโดยเน้นที่การออกเสียงให้ชัดเจน ถูกต้อง 
และสามารถพูดโต้ตอบได ้
  Listening skill and diary-life conversations focusing on proper pronunciation and 
developing of ability in conversational participation.  
 
780221  การอ่าน-การเขียนภาษาเขมร         3(2-2-5) 
  Cambodian Reading and Writing 
  ทักษะการอ่านสารคดี หนังสือพิมพ์ และบทอ่านอ่ืนๆ ที่น่าสนใจ ไวยากรณ์ประโยคและ
ข้อความ และทักษะการเขียนระดับข้อความสั้นๆ  
  Reading skill in journals, newspapers, and other interesting texts, sentential  and 
discourse grammatical structures, and writing of short paragraphs.  
 
780311  การสนทนาภาษาเขมร          3(2-2-5) 
  Cambodian Conversation 
  การสนทนาโต้ตอบ ซักถาม การใช้ส านวนในการสนทนา การแสดงความคิดเห็น ตลอดจน
การอภิปรายแสดงเหตุและผล  
  Conversation participation, asking for various information, idiom usage, 
expressing of opinions/ ideas, and rational discussions. 
 
780321  การเขียนความเรียงภาษาเขมร         3(2-2-5) 
  Cambodian Essay Writing 
  การเขียนความเรียงในรูปแบบต่างๆ ซึ่งรวมถึง การเขียนเล่าเรื่อง การเขียนพรรณนา การ
เขียนอธิบาย และการเขียนจดหมาย  
  Writing of essays in various genres including narrative, descriptive, explanatory, 
and official letters. 
 
782111  ภาษาลาวเบื้องต้น       3(2-2-5)  

Introduction to Lao  
สระ พยัญชนะ ค าศัพท์และประโยคเบื้องต้น  
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Letters, vowels, vocabulary and basic sentences.  
 
 
782112  ภาษาลาวในชีวิตประจ าวัน      3(2-2-5)  

Lao in Daily Life  
         ลักษณะทั่วไปและลักษณะเฉพาะของภาษาลาว ระบบเสียง และประโยคใช้ในชีวิตประจาวัน 

ไวยากรณ์เบื้องต้น ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน คาศัพท์ 500 คา  
                   General and specific characteristics of Lao language, sound system, basic 
grammar, sentence structures, listening skills, speaking skills, reading skills, 500 words and 
sentences used in daily life.  
 
782113  ภาษาและวัฒนธรรมลาว      3(2-2-5)  

Lao Language and Culture  
         นิยามของภาษาและวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม วัฒนธรรมในการใช้

ภาษาของลาว ปัญหาการใช้ภาษาลาว  
                  Definition of Lao language and culture, relationship between language and 
culture, culture of asiy and Lao language use, problems of using Lao language.  
 
782114  ภาษาลาวเพื่อการสื่อสารและวัฒนธรรม     3(2-2-5)  

Lao for Communication and Culture  
         ค าศัพท์ 500ค า ประโยค ส านวน ข้อความ การสนทนา ไวยากรณ์และภาษาที่ใช้บ่อยในชีวิต

ประจาวัน  
          500 vocabularies, sentences, expressions, statements, conversation, grammar 

structures, language commonly used in daily life.  
 
782115  ภาษาลาวเฉพาะทาง       3(2-2-5)  

Lao for Specific Purposes  
          รูปแบบและลักษณะของภาษาลาวเฉพาะทาง กฎหมาย ธุรกิจ การสื่อสารสารมวลชน การ

โฆษณาและประชาสัมพันธ์  
         Forms and features of Lao language for specific purposes : law, business, mass  

media and public relations.  
 
782116  ภาษาลาวขั้นสูง        3(2-2-5)  

Advanced Lao  
           ค าศัพท์ 500 คาสานวน ถ้อยค า ข้อความและไวยากรณ์ และภาษาที่ใช้บ่อยในงานทางด้าน

สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และปรัชญา วรรณกรรมและวรรณคดี เรื่องเล่ามุขปาฐะ นิทาน ตานาน เทพนิยาย 
นวนิยายและเรื่องสั้น  
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         500 vocabularies, expressions, words, statements, grammars structures, 
language commonly used in Social Sciences, Humanities, Philosophy, Literature and literary 
works, fables, legend, fiction, novels and short stories. 
 
784101   ปรัชญาเบื้องต้น                    3(3-0-6) 
                  Introduction to Philosophy 

ความหมาย คุณลักษณะของแนวคิดเชิงปรัชญาของโลกตะวันตกและโลกตะวันออกการเข้าใจ
ตนเอง เข้าใจมนุษยชาติ และเข้าใจโลก ศึกษาชีวิตและผลงานของ นักปรัชญาที่ส าคัญของโลกสมัยคลาสสิก 
ทั้งปรัชญาตะวันตกและตะวันออกจากตัวบทที่โดดเด่น 

Meaning and attributes of philosophical ideas of the western and 
eastern worlds, regarding the understanding of the self, the humanity and the world. Lives 
and works of great western and eastern philosophers from the classical periods through a 
selection of notable texts. 
 
784102   ปรัชญาตะวันออก           3(3-0-6) 
                    Eastern Philosophy 

หลักพุทธปรัชญาในด้านการด าเนินชีวิตเพ่ือบรรลุถึงความสุขและความส าเร็จ 
ความหมายและหลักการในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติต่อสังคมตามหลักปรัชญาของลัทธิเต๋า       พุทธ
ศาสนานิกายเซ็น และวิวัฒนาการของปรัชญาในประเทศอินเดียที่เป็นต้นก าเนิดของปรัชญาตะวันออก 

  Buddhist philosophy regarding the individual attainment of happiness and 
success in life. Meanings and practices in Taoism and Zen with emphasis on the individual 
duties towards the self and society as well as the development of philosophies in India where 
branches of Eastern philosophy find their roots. 

 
784103   ปรัชญาตะวันตก                    3(3-0-6) 
                    Western Philosophy 

ต้นก าเนิดและวิวัฒนาการของปรัชญากรีก  ตั้งแต่ปรัชญาสมัยธาเลส  สมัยก่อน 
โสคราตีส  สมัยโสคราตีส  สมัยเพลโต  สมัยอริสโตเติล  ปรัชญายุคหลังอริสโตเติล  ลักษณะส าคัญและความคิด
ที่ส าคัญของปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่  นักคิดสายเหตุผลนิยม และนักคิดสายประสบการณ์นิยม (ประจักษ์นิยม) 
การสังเคราะห์ของสายเหตุผลนิยมและสายประสบการณ์นิยมในปรัชญา 
  Philosophy of the pre-Socratics, sophists, and Socrates; philosophical systems 
of Plato and Aristotle; post-Aristotelian philosophy and study important themes of modern 
philosophy. The rationalist. The empiricist. The synthesis of rationalism and empiricism in the 
philosophy. 
 
784104   การใช้เหตุผล            3(3-0-6) 
                    Reasoning 
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 รูปแบบของการอ้างเหตุผล การประเมินการอ้างเหตุผล การอ่านและการเขียน  
เชิงวิพากษ์ของการใช้เหตุผล 

Reasoning forms of arguments, evaluation of arguments, critical reading 
and writing of reasoning. 

 
784105   ปรัชญากับศาสนา          3(3-0-6) 
                    Philosophy and Religion 

ทฤษฎีเกี่ยวกับก าเนิดและวิวัฒนาการของปรัชญาและศาสนา ค าสอนพื้นฐาน 
ของศาสนาส าคัญ ผลกระทบที่ศาสนามีต่อสังคม และผลกระทบที่ปรากฏการณ์ทางสังคมมีต่อศาสนา 

Theories concerning the origin and development of philosophy and 
religion, basic teaching of principal religion,  the impact of religion on society and  
the impact of social phenomena on religion. 
 
784106   จริยศาสตร์           3(3-0-6) 
                    Ethics 

แนวคิดและทฤษฎีส าคัญทางจริยศาสตร์ ทฤษฎีที่ตัดสินถูกผิดที่ตัวการกระท า ทฤษฎีที่ตัดสิน
ถูกผิดที่ผลของการกระท าในจริยศาสตร์และศึกษาปัญหาจริยศาสตร์ร่วมสมัย 

Major ethical concepts and theories, deontological theory, consequentialism in 
ethics and contemporary ethical problem 
 
785101   ภาษาสเปนเบื้องต้น 1         3(2-2-5) 
  Elementary Spanish I 

ศัพท์และหลักไวยากรณ์พ้ืนฐานภาษาสเปน ด้านทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เน้นการ
บรรยายเกี่ยวกับตนเองและครอบครัว เหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน และสิ่งแวดล้อม 
   Basic Spanish vocabulary and grammar for listening, speaking, reading, and 
writing skills, with an emphasis on self-introduction/description and family, everyday-life 
situation and surroundings  
 
785102   ภาษาสเปนเบื้องต้น 2         3(2-2-5) 

Elementary Spanish II 
  (รายวิชาบังคับก่อน : 785101  ภาษาสเปนเบื้องต้น 1 หรือตามผลการพิจารณาของภาควิชา
โดยพิจารณาจากผลการสอบวัดระดับภาษาสเปน) 
  (Prerequisite : 785101 Elementary Spanish I or based on the Department’s 
consideration on Spanish placement test results) 
  ศัพท์และหลักไวยากรณ์ภาษาสเปน ด้านทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน เน้นการพูด
เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีตและอนาคต  
   Basic Spanish vocabulary and grammar for listening, speaking, reading, and 
writing skills, with an emphasis on using past and future tenses 
 
785201   ภาษาสเปนขั้นกลาง  1      3(2-2-5) 
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  Intermediate Spanish I    
  (รายวิชาบังคับก่อน : 785102  ภาษาสเปนเบื้องต้น 2) 
  (Prerequisite : 785102 Elementary Spanish II) 

ศัพท์และหลักไวยากรณ์ภาษาสเปนขั้นกลาง ด้านทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน เน้น
ประโยคที่มีโครงสร้างซับซ้อน 

   Intermediate Spanish vocabulary and grammar for listening, speaking, reading, 
and writing skills, with an emphasis on complex sentence structures 
 
785202   ภาษาสเปนขั้นกลาง  2      3(2-2-5) 
  Intermediate Spanish II    
  (รายวิชาบังคับก่อน : 785201  ภาษาสเปนขั้นกลาง  1) 
  (Prerequisite : 785201 Intermediate Spanish I) 
  ศัพท์ข้ันกลางและหลักไวยากรณ์ภาษาสเปน ด้านทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนประโยคที่
มีโครงสร้างซับซ้อน เน้นศัพท์และส านวนที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของชาวสเปนและ
ละตินอเมริกา 
  Intermediate Spanish vocabulary and grammar for listening, speaking, reading 
and writing skills using complex sentence structures with a focus on vocabulary and 
expressions related to Spanish and Latin American ways of life and cultures 
 
785321    การสนทนาภาษาสเปน        3(2-2-5) 

Spanish Conversation 
  การสนทนาภาษาสเปนในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวัน 
  Spanish conversation in daily-life situations 
 
785303   การเขียนเรียงความภาษาสเปน        3(2-2-5) 
  Spanish Composition 
  การเขียนเรียงความภาษาสเปน โดยเน้นการเขียนแบบเล่าความ พรรณนาความ และโน้มน้าว  
  Spanish writing with an emphasis on expository, narrative, and persuasive styles 
 

 
3.1.6  ความหมายของเลขรหัสวิชา 

  ความหมายของเลขรหัสวิชา  หมวดวิชาเฉพาะ 
  1)  เลขรหัสสามตัวแรก 
  205  หมายถึง  ภาษาอังกฤษ 

 206  หมายถึง  ภาษาจีน 
  207  หมายถึง  วิชาภาษาญี่ปุ่น 
  208  หมายถึง  วิชาภาษาไทย 

 209  หมายถึง  วิชาภาษาศาสตร์ 
  218  หมายถึง  วิชาภาษาพม่า 
  219  หมายถึง  วิชาภาษาฝรั่งเศส 
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  221  หมายถึง  วิชาภาษาเกาหลี 
224  หมายถึง  วิชาการท่องเที่ยว 

  776  หมายถึง  วิชาคติชนวิทยา 
778  หมายถึง  ภาษาเวียดนาม 
780  หมายถึง  วิชาภาษาเขมร 
778  หมายถึง  วิชาภาษาเวียดนาม 
782  หมายถึง  วิชาภาษาลาว 
784   หมายถึง  วิชาปรัชญาและศาสนา 
785  หมายถึง  วิชาภาษาสเปน 
 

  2)  เลขรหัสสามตัวหลัง  
       2.1)  เลขหลักร้อย           หมายถึง  ชั้นปี 
       2.2)  เลขหลักสิบ  หมายถึง  กลุ่มวิชา ดังนี้ 

0 หมายถึง  กลุ่มวิชาเอกบังคับ (กลุ่มเนื้อหาหลักภาษาและภาษาศาสตร์)  
1 หมายถึง  กลุ่มวิชาเอกบังคับ (กลุ่มเนื้อหาการใช้ภาษา) 
2 หมายถึง  กลุ่มวิชาเอกบังคับ (กลุ่มเนื้อหาวรรณคดีไทย) 
3 หมายถึง  กลุ่มวิชาเอกบังคับ (กลุ่มเนื้อหาภาษาและวรรณกรรมที่สัมพันธ์กับสังคมและ

วัฒนธรรม)   
4 หมายถึง  กลุ่มวิชาเอกเลือก (กลุ่มเนื้อหาหลักภาษาและภาษาศาสตร์)  
5 หมายถึง  กลุ่มวิชาเอกเลือก (กลุ่มเนื้อหาการใช้ภาษา)    
6 หมายถึง  กลุ่มวิชาเอกเลือก (กลุ่มเนื้อหาวรรณคดีไทย) 
7 หมายถึง  กลุ่มวิชาเอกเลือก (กลุ่มเนื้อหาภาษาและวรรณกรรมที่สัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรม)   
9 หมายถึง  การฝึกงาน, สหกิจศึกษา, วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 

       2.3)  เลขหลักสิบและหน่วย หมายถึง   ล าดับรายวิชา 
  3) ความหมายของจ านวนหน่วยกิต เช่น 3 (2-2-5) 
       ตัวเลขตัวที่ 1 หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวม 
       ตัวเลขตัวที่ 2 หมายถึง จ านวนชั่วโมงทฤษฎีต่อสัปดาห์ 
       ตัวเลขตัวที่ 3 หมายถึง จ านวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
            ตัวเลขตัวที่ 4 หมายถึง จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ 
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3.2  ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
 

3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ
การศึกษา 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ประเทศ ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

ภาระการสอน 
(จ านวน ชม./สัปดาห์/

ปีการศึกษา) 
ปัจจุบนั เมื่อเปิด

หลักสูตรนี ้

1 นางสาวสุวรรณี ทองรอด อาจารย ์ ศศ.ด. 
อ.ม. 
ศศ.บ. 

คติชนวิทยา 
ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2558 
2543 
2538 

8 8 

2 น.ท.วัฒนชัย หมั่นยิ่ง รองศาสตราจารย ์ ปร.ด. 
อ.ม. 
ศศ.บ. 

ภาษาไทย 
ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2555 
2533 
2524 

12 12 

3 นางวรารัชต์  มหามนตร ี ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ อ.ม. 
อ.บ. 

ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ไทย 
ไทย 

2544 
2539 

12 12 

4 นายภาคภมูิ สุขเจริญ อาจารย ์ ศศ.ด. 
ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

คติชนวิทยา 
ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2557 
2546 
2542 

12 12 

5 นางสาวคณติา  หอมทรัพย ์ อาจารย ์ อ.ม. 
ศศ.บ. 

ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ไทย 
ไทย 

2556 
2552 

12 12 
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3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ
การศึกษา 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ประเทศ ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

ภาระการสอน 
(จ านวน ชม./สัปดาห์/

ปีการศึกษา) 
ปัจจุบนั เมื่อเปิด

หลักสูตรนี ้

1 นางสาวสุวรรณี ทองรอด อาจารย ์ ศศ.ด. 
อ.ม. 
ศศ.บ. 

คติชนวิทยา 
ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2558 
2543 
2538 

8 8 

2 น.ท.วัฒนชัย หมั่นยิ่ง รองศาสตราจารย ์ ปร.ด. 
อ.ม. 
ศศ.บ. 

ภาษาไทย 
ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2555 
2533 
2524 

12 12 

3 นางวรารัชต์  มหามนตร ี ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ อ.ม. 
อ.บ. 

ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ไทย 
ไทย 

2544 
2539 

12 12 

4 นายภาคภมูิ สุขเจริญ อาจารย ์ ศศ.ด. 
ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

คติชนวิทยา 
ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2557 
2546 
2542 

12 12 

5 นางสาวคณติา  หอมทรัพย ์ อาจารย ์ อ.ม. 
ศศ.บ. 

ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ไทย 
ไทย 

2556 
2552 

12 12 
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3.2.3 อาจารยผ์ู้สอน 
 

 
ล าดับ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่งทาง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ

การศึกษา 
สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ประเทศ ปีที่ส าเร็จ 

การศึกษา 
ภาระการสอน 

(จ านวน ชม./สัปดาห์/
ปีการศึกษา) 

ปัจจุบนั เมื่อเปิด
หลักสูตรนี ้

1 นางสาวสุวรรณี ทองรอด อาจารย ์ ศศ.ด. 
อ.ม. 
ศศ.บ. 

คติชนวิทยา 
ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2558 
2543 
2538 

8 8 

2 น.ท.วัฒนชัย หมั่นยิ่ง รองศาสตราจารย ์ ปร.ด. 
อ.ม. 
ศศ.บ. 

ภาษาไทย 
ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2555 
2533 
2524 

12 12 

3 นางวรารัชต์  มหามนตร ี ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ อ.ม. 
อ.บ. 

ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ไทย 
ไทย 

2544 
2539 

12 12 

4 นายภาคภมูิ สุขเจริญ อาจารย ์ ศศ.ด. 
ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

คติชนวิทยา 
ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

ไทย 
ไทย 
ไทย 

2557 
2546 
2542 

12 12 

5 นางสาวคณติา  หอมทรัพย ์ อาจารย ์ อ.ม. 
ศศ.บ. 

ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ไทย 
ไทย 

2556 
2552 

12 12 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม   

 ตามที่กล่าวในข้อ (1.3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  มีวัตถุประสงค์มุ่งผลิต
บัณฑิตให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะทางภาษาไทยอย่างลุ่มลึก มีทักษะในการวิจัย และสามารถน า
ความรู้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกลยุทธ์
การศึกษาในยุค Thailand 4.0 พร้อมทั้งยังผลให้มีความซาบซึ้ง และจรรโลงเอกลักษณ์ของชาติ ตลอดจนถึง
พร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม  ความม่ันใจในการใช้ภาษาและการคิดวิเคราะห์ พร้อมที่จะท างานหรือศึกษาต่อ
ในระดับท่ีสูงขึน้หลังส าเร็จการศึกษา  

 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม   

มาตรฐานการเรียนรู้ของวิชาการฝึกงาน หรือ วิชาสหกิจศึกษาและวิชาการฝึกอบรมหรือฝึกงานใน
ต่างประเทศเป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ได้ก าหนดไว้ ในประเด็นต่อไปนี้  
    4.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1)  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการงาน 

2)  ซื่อสัตย์ สุจริต และมีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของ 
องค์กรและสังคม 

3) มีจิตส านึกและพฤติกรรมที่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและสังคมที่มีคุณธรรม 
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
        4.1.2 ด้านความรู้ 

 1)  มีความรอบรู้ในภาษาและวัฒนธรรมวิชาเอกและรอบรู้ในวิชาโท/วิชาเลือกที่เรียน 
 2)  มีความรู้และความสามารถพัฒนาความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมวิชาเอก 

และความรู้ในวิชาโท/วิชาเลือกท่ีเรียนให้เพ่ิมพูนยิ่งขึ้น 
3) มีความรู้ความสามารถในการบูรณาการความรู้ด้านภาษาที่เรียนกับศาสตร์ที่ 

เกี่ยวข้อง 
      4.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

1)  สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางวิชาการหรือวิชาชีพได้ 
2)  สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล 

4.1.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  1)  มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนและปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมขององค์กรได้
เป็นอย่างดี 
 
         4.1.5  ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1)  สามารถใช้ภาษาที่เรียนในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการสรุปประเด็นได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ   

2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้า 
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4.2  ช่วงเวลา  
   นิสิตลงทะเบียนเพ่ือศึกษาวิชาการฝึกงาน หรือ วิชาสหกิจศึกษาหรือวิชาการฝึกอบรมหรือฝึกงาน
ในต่างประเทศ  ในภาคการศึกษาปลายของชั้นปีที่ 4  ยกเว้นนิสิตตกแผนการศึกษาหรือย้ายสาขา ทั้งนี้ให้
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของภาควิชาฯ คณะฯ และมหาวิทยาลัย 

 
4.3  การจัดเวลาและตารางสอน  
 นิสิตที่เลือกลงรายวิชาการฝึกงานหรือการฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศต้องฝึก 

ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่จะเข้าฝึก ไม่ต่ ากว่า 270 ชั่วโมง หากเลือกในรายวิชาสหกิจ ต้องฝึกปฏิบัติงานไม่ต่ า
กว่า 16 สัปดาห์ หรือ 4 เดือน ในการท างานกับสถานประกอบการที่คณะอนุมัติให้ไปฝึกงาน โดยคณะจะต้อง
แต่งตั้งอาจารย์นิเทศการฝึกงาน เพ่ือก ากับดูแลการฝึกปฏิบัติงานของนิสิตในความดูแล อย่างไรก็ตามตาราง
การฝึกงานมอบให้ผู้บังคับบัญชาของนิสิตที่สถานประกอบการต่างๆ เป็นผู้ก าหนดและได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์นิเทศ ก่อนการฝึกงานของนิสิตเสร็จสิ้น อาจารย์นิเทศต้องเดินทางไปสอบถามผลการปฏิบัติงานของ
นิสิตจากผู้บังคับบัญชาที่ท างานด้วยตนเองอย่างน้อย 1 ครั้ง (ยกเว้นบางกรณีเช่นการนิเทศการฝึกงาน
ต่างประเทศ ให้ขึ้นกับความเห็นชอบของคณะและมหาวิทยาลัย) และเม่ือการฝึกงานยุติลง นิสิตจะต้องน าเสนอ 
ผลงานเป็นรายบุคคลทั้งรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร และการน าเสนอด้วยวาจาก่อนสิ้นภาคการศึกษานั้น ๆ 

 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  

     การท าโครงงานหรืองานวิจัยจะบรรจุลงในรายวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรีเป็นหลัก โดยมี
จุดมุ่งหมายให้นิสิตสามารถประยุกต์ใช้ทักษะความรู้ต่างๆ ที่เรียนมา เพ่ือท าการค้นคว้าและวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ ตามระเบียบวิธีการวิจัยสายสังคมศาสตร์ โดยสาขาวิชาจะก าหนดให้นิสิตได้เรียนรู้พ้ืนฐานการท าวิจัยใน
รายวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 1 ในชั้นปีที่ 3 ก่อนลงเรียนวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 2 ในชั้นปีที่ 
4 โดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ก ากับดูแลและให้ค าปรึกษา และนิสิตต้องน าเสนอผลการศึกษาวิจัยใน
รูปแบบบทความวิจัยหรือรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาฯ เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของผลงาน
การศึกษา และต้องน าเสนอในรูปแบบการบรรยายต่อคณาจารย์ นิสิต และผู้สนใจทั่วไป เมื่อถึงปลายภาค
การศึกษา   

     5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
     วิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 1 มีค าอธิบายรายวิชา ดังนี้    

                ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ ด้านภาษาและวรรณกรรม 
รวมถึงศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์การวิจัย เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประโยชน์ที่จะได้รับจาก
การศึกษา แผนการด าเนินการวิจัย น าเสนอหัวข้อวิจัยและโครงร่างวิจัย ขอบเขตและวิธีวิจัย การเก็บรวบรวม
ข้อมูล ระยะเวลาด าเนินการวิจัย เอกสารอ้างอิง 
      วิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 2 มีค าอธิบายรายวิชา ดังนี้ 
               ด าเนินการวิจัยตามโครงร่างที่ได้น าเสนอในวิจัย 1 วิเคราะห์ข้อมูล สรุป อภิปรายผล และให้
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย น าเสนอรายงานวิจัย และเขียนบทความวิจัยเพื่อการเผยแพร่ 

       5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้ของวิชาวิทยานิพนธ์ เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ได้ก าหนด 

ไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย (มคอ.1) ในประเด็นต่อไปนี้  
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      5.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    1) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ ไม่น าความรู้ที่ศึกษามาไปใช้ประกอบมิจฉาชีพ  

ไม่บิดเบือนข้อมูลในการถ่ายทอดข้อมูล ไม่แอบอ้าง เอาผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตนเอง ไม่ล่วงละเมิดลิขสิทธิ์
ทรัพย์สินทางปัญญาทุกชนิดเพ่ือน าไปหาประโยชน์เชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ 
        2) มีระเบียบและวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต 
      5.2.2  ด้านความรู้ 
      1) สามารถพัฒนาความรู้ด้านภาษาและวรรณกรรมไทยให้เพ่ิมพูนขึ้น 
      2)  สามารถบูรณาการความรู้ด้านภาษาและวรรณกรรมไทยกับศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
      3) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ให้เป็นหลักในการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพได้
อย่างมีประสิทธิผล   
      5.2.3  ด้านทักษะทางปัญญา 

   1) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ประสบการณ์การฟัง พูด อ่าน เขียน  ความรู้ 
ด้านวรรณกรรมและศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือการประกอบอาชีพ  เพื่อการแก้ปัญหาในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

   2) สามารถสืบค้นข้อมูล  คัดเลือกกลั่นกรองข้อมูล จัดประเภทหมวดหมู่ข้อมูล  
วิเคราะห์สังเคราะห์  อ้างอิงข้อมูล  เพ่ือน าไปใช้ในจุดประสงค์ต่างๆ  และ น าเสนอข้อมูลอย่างเป็นระบบได้ 

   3) สามารถคิดอย่างมีระบบกระบวนการ  คิดวิเคราะห์ตีความข้อมูลหรือ 
สถานการณ์ได้อย่างมีตรรกะเหตุผล  สามารถคิดได้รอบด้าน  คิดเปรียบเทียบได้  เพ่ือน าไปสู่การท าการวิจัย
  

   5.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
       สามารถสนับสนุนเกื้อกูลตนเองและผู้อ่ืนให้เกิดการพัฒนา  รวมทั้งมีความรับผิดชอบใน
การท าวิทยานิพนธ์ให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลาอย่างมีคุณภาพ 

5.2.5 ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   1) สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในด้าน พูด ฟัง อ่าน เขียน ทั้งใน 
บริบททางวิชาการ   

   2) สามารถเลือกใช้สื่อสารสนเทศและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการถ่ายทอด หรือ 
น าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม  เช่น ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานในการสืบค้นข้อมูล รู้วิธีเข้าถึง
แหล่งข้อมูลที่เก่ียวข้องเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในจุดประสงค์ต่างๆ เช่น เก็บข้อมูล  แปรผลข้อมูล  

5.3  ช่วงเวลา 
นิสิตต้องศึกษาวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 1 ภายในชั้นปีที่ 3  ตามแผนการ 

ศึกษา และศึกษาวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 2 ในภาคการศึกษาต้นของชั้นปีที่ 4 ทั้งนี้ยกเว้นนิสิตตก
แผนการศึกษาหรือย้ายสาขาวิชาฯ ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของภาควิชาฯ คณะฯ และมหาวิทยาลัย 
  5.4  จ านวนหน่วยกิต  จ านวน 6 หน่วยกิต (วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 1 และ 2)   

    5.5  การเตรียมการ 
  5.5.1 การเตรียมการก่อนลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 

 ก่อนนิสิตลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 2 ในปีการศึกษา 
สุดท้ายนั้น นิสิตจะได้เรียนวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 1 กับคณาจารย์ในภาควิชาและอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และเขียนรายงานการค้นคว้า ในชั้นปีที่ 3 โดยนิสิตจะได้เรียนรู้วิธีการหาหัวข้อวิจัย วิธีการสืบค้น
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ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เรียนรู้หลักพ้ืนฐานในการท าวิจัย  การเขียนโครงร่าง และแนวทางในการ
วิเคราะห์ข้อมูล และวิธีการเขียนรายงานผลการค้นคว้าและการน าเสนอผลงาน 
  5.5.2 การบริหารจัดการ 

 ก่อนเปิดภาคการศึกษาท่ีนิสิตต้องเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 1 
ประมาณ 2 สัปดาห์  นิสิตควรเสนอหัวข้อที่สนใจจากการศึกษาในแขนงวิชาต่างๆ ที่ผ่านมา โดยส่งมายัง
สาขาวิชาภาษาไทย เพ่ือให้สาขาวิชาจัดหาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้ หรือนิสิตอาจทาบทามอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ด้วยตนเอง  

 ภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาดังกล่าว  สาขาจะประกาศรายชื่อ 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อย่างเป็นทางการ หลังจากนั้น นิสิตต้องจัดท าแผนการด าเนินงานเสนออาจารย์ที่
ปรึกษา โดยนิสิตต้องพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือรายงานความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์เป็นลายลักษณ์
อักษรอย่างน้อย 3 ครั้งระหว่างภาคการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็นผู้แนะน าขั้นตอนและช่วยก าหนด
ประเด็นที่นิสิตต้องรายงานให้ทราบในแต่ละครั้ง นิสิตทุกคนต้องเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์  จ านวน 3 บทให้
เสร็จสิ้นภายในสัปดาห์ที่ 14 ของการเรียนวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 1 เพื่อน าไปวิเคราะห์ สรุปผล 
และเขียนบทความวิจัยให้เสร็จสิ้นภายในสัปดาห์ที่ 14 ของการเรียนวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 2 
และต้องน าเสนอผลการรายงานการค้นคว้าด้วยวาจาต่อที่ประชุมคณาจารย์ และนิสิตสาขาวิชาภาษาไทย 
ในสัปดาห์ที่ 15  ของภาคการศึกษาหรือตามที่ภาควิชาฯ ก าหนด ทั้งนี้ผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้ารับฟังการ
น าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิตได้ จากนั้นภายในสัปดาห์ที่ 18 นิสิตส่งบทความวิจัยหรือจัดท าเล่ม
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ส่งภาควิชาฯ ทั้งนี้ให้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  

           อนึ่ง ก าหนดการเรื่องระยะเวลาสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับก าหนดการของคณะและ
มหาวิทยาลัยต่อไปได้  
   5.6  กระบวนการประเมินผล 

 5.6.1 เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล 
  การวัดผลและประเมินผลพิจารณาจากประเด็น 3 ประเด็นและสัดส่วนการ 

ให้คะแนนที่แตกต่างกัน ดังต่อไปนี้ 
  1)  เนื้อหาของวิทยานิพนธ์ ร้อยละ 60 

     2)  การใช้ภาษาและรูปแบบการเขียนรายงานการค้นคว้าและ/หรือวิจัย  
ร้อยละ  20  

  3)  การน าเสนอวิทยานิพนธ์ด้วยวาจา ร้อยละ 20  
               ทั้งนี้เกณฑ์ดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม ตามที่สาขาวิชาและคณะเห็นสมควร 
 
             5.6.2  ระดับขั้น 

  การประเมินผลวิชาวิทยานิพนธ์ คิดเป็นระดับขั้น 2 แบบคือ ผ่าน หรือ S  
(Satisfactory) หรือ ไม่ผ่าน หรือ U (Unsatisfactory)  โดยใช้เกณฑ์ค่าระดับขั้นดังนี้ 
    คะแนนรวมร้อยละ 60 หรือมากกว่า หมายถึง  ผ่าน หรือ S (Satisfactory)  
    คะแนนรวมร้อยละ 0-59 หมายถึง  ไม่ผ่าน หรือ U (Unsatisfactory)  
  

หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอน และการประเมินผล 
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1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต  
กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมในการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิตก าหนดได้ดังนี้ 

 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรม 
มีความรู้ในศาสตร์และสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางทักษะภาษาไทย
ได้เป็นอย่างดี 

1. เปิดสอนรายวิชาที่เก่ียวกับการใช้ภาษาไทย เช่น การ
อ่าน การเขียน การพูดในสัดส่วนหน่วยกิตท่ีใกล้เคียงกัน                                   
2. เปิดสอนรายวิชาที่เป็นสาระหลักของภาษาไทย คือ 
หลักภาษาไทย วรรณคดี และวรรณกรรม ให้นิสิตได้เรียน
อย่างหลากหลาย                                             
 3. จัดโครงการพัฒนานิสิต เช่น ส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วม
การประกวดต่าง ๆ ที่ต้องใช้ทักษะภาษาไทยทั้งในคณะ 
ในมหาวิทยาลัย และนอกมหาวิทยาลัย                                                        
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิตได้มีโอกาสน าความรู้จาก
ศาสตร์ที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินกิจกรรมนอก
หลักสูตร  

มีความรู้และความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางภาษาไทย
และวรรณกรรมในวงการวิชาชีพ 
ต่าง ๆ 

1. เปิดสอนรายวิชาภาษาไทยเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะที่
หลากหลาย                                      
2. เชิญผู้เชี่ยวชาญในสายงานอาชีพต่าง ๆ มาถ่ายทอด
ความรู้และประสบการณ์ให้แก่นสิิต 
3. จัดโครงการสัมมนาหลังการฝึกงานหรือฝึกสหกิจศึกษา
เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การใช้ศาสตร์
ภาษาไทยในวงการอาชีพต่าง ๆ จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง 

สามารถพัฒนาความรู้ได้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

1. แทรกกิจกรรมหรือมอบหมายงานให้นิสิตศึกษาค้นคว้า 
โดยเน้นการคิดวิเคราะห์ด้วยตนเอง                                                              
2. ส่งเสริมให้นิสิตสามารถน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าทั้ง
แบบเป็นรูปเล่มเอกสาร และรายงานด้วยวาจาได้อย่างมี
คุณภาพ                                             

ใช้ระบบสารสนเทศและสื่อเทคโนโลยีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. มอบหมายงานที่นิสิตต้องใช้สารสนเทศต่าง ๆ เพ่ือการ
ค้นคว้าและต้องใช้เทคโนโลยีในการน าเสนอผลงาน
การศึกษา                                                 
2. จัดการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้และการอบรมเรื่อง
การใช้คอมพิวเตอร์ 

มีความสามารถในการแข่งขันใน
ตลาดแรงงาน 
 
 
 

1. ฝึกอบรมเสริมทักษะและความรู้ด้านภาษาไทยใน
กิจกรรมเสริมหลักสูตร                                                                                  
2. จัดกิจกรรมให้ความรู้และเสริมทักษะด้านต่าง ๆ ก่อน
การฝึกงานหรือฝึกสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ              
 3. ให้นิสิตได้ฝึกงานหรือฝึกสหกิจศึกษาในสถาน
ประกอบการที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียน 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผล 
2.1.1 มีทัศนคติที่ดีต่อการงาน 
และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

ผู้สอนมอบหมายงานให้ท า
อย่างสม่ าเสมอ 

ประเมินคุณภาพของชิ้นงานที่ท า 
และความสม่ าเสมอในการส่งงาน 

2.1.2 ซื่อสัตย์ สุจริต และมีวินัย 
เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบ
และข้อบังคับขององค์กรและ
สังคม 

ผู้สอนแจ้งกฎระเบียบ
กติกาเกี่ยวกับระเบียบ
รายวิชาและการสอบ และ
ให้ผู้เรียนถือปฏิบัติตลอด
ภาคการศึกษา 

ผู้สอนประเมินพฤติกรรมการ
เรียน และความมีวินัย 

2.1.3 มีจิตส านึกและพฤติกรรมที่
ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและ
สังคมท่ีมีคุณธรรมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน 

ผู้สอนมอบหมายงานกลุ่ม
หรือกิจกรรมเพ่ือส่วนรวม 

ผู้สอนประเมินพฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมของผู้เรียนในงานหรือ
กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย 

2.1.4 ภูมิใจในภาษาไทย ความ
เป็นไทย และมีเจตคติที่ดีต่อ
วัฒนธรรมไทย  

ผู้สอนสอดแทรกเนื้อหา
เกี่ยวกับความเป็นไทย 
และชี้ให้เห็นคุณค่าของ
วัฒนธรรมไทยอันดีงาม 

ผู้สอนประเมินจากความถูกต้อง
ของภาษาไทยในงานที่มอบหมาย
และจากพฤติกรรมในห้องเรียน 

 
2.2  ด้านความรู้  

 
 
2.3  ด้านทักษะทางปัญญา  

 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผล 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผล 
2.2.1 มีความรอบรู้ในภาษา
และวัฒนธรรมไทย 

ผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้ที่
เน้นด้านภาษาและวัฒนธรรมใน
รายวิชาต่าง ๆ 

ผู้สอนวัดผลจากการทดสอบใน
รูปแบบต่างๆ  

2.2.2 มีความรู้ที่เกิดจากการ 
บูรณาการความรู้ในศาสตร์ 
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

ผู้สอนมอบหมายงานที่ให้ผู้เรียน
ฝึกบูรณาการศาสตร์ที่เรียนกับ
ศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง 

ประเมินผลจากคุณภาพผลงาน
ของนิสิต 

2.2.3 มีความรู้และ
ความสามารถพัฒนาความรู้
ด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยให้
เพ่ิมพูนยิ่งขึ้น 

ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนศึกษา
ค้นคว้าเพ่ิมเติมด้านภาษาและ
วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง 

ประเมินจากผลงานที่ผู้เรียนได้
ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม 
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2.3.1 สามารถคิดวิเคราะห์และ
ประเมินค่า 

ผู้สอนมอบหมายงานที่เน้นให้
ผู้เรียนฝึกการวิเคราะห์และ
ประเมินค่า  

ประเมินจากงานที่ผู้เรียน
น าเสนอ 

2.3.2 สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ให้เป็นหลักในการ
ด าเนินชีวิตและการประกอบ
อาชีพได้อย่างมีประสิทธิผล 

ผู้สอนมอบหมายกิจกรรมใน
รูปแบบบทบาทสมมติหรือ
สถานการณ์จ าลองใน
ชีวิตประจ าวันให้ผู้เรียนได้มี
โอกาสประยุกตใ์ช้ความรู้ 

ประเมินจากการท ากิจกรรม
ของผู้เรียน 

 
  2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผล 
2.4.1 มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน
และปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรม
ขององค์กรได้เป็นอย่างดี 

ผู้สอนมอบหมายงานกลุ่ม ประเมินจากผลงานหรือ
พฤติกรรมการท างานกลุ่ม 

 
   2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผล 
2.5.1 สามารถใช้ภาษาไทยใน
การฟัง การพูด การอ่าน การ
เขียน และการสรุปประเด็นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผู้สอนมอบหมายงานและให้
ผู้เรียนน าเสนองาน  

ประเมินจากผลงานที่ผู้เรียน
น าเสนอ 

2.5.2 สามารถสื่อสารข้าม
วัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม
ตามสถานการณ์ 

ผู้สอนมอบหมายงานให้นิสิตได้
เรียนรู้และมีโอกาสสื่อสารกับ
บุคคลในวัฒนธรรมที่แตกต่าง 

ประเมินจากประสิทธิภาพของ
ทักษะภาษาท่ีผู้เรียนใช้สื่อสาร
ในวัฒนธรรมที่แตกต่าง 

2.5.3 สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร
อย่างสร้างสรรค์  

ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 

ประเมินจากคุณภาพของผลงาน 

2.5.4 สามารถใช้เทคนิคพ้ืนฐาน
ทางคณิตศาสตร์และสถิติใน
การศึกษาค้นคว้าวิจัยทั้งเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณ 

ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียน
ใช้ข้อมูลทางคณิตศาสตร์หรือ
สถิติในการศึกษาและวิเคราะห์
ข้อมูลวิจัย 

ประเมินจากข้อมูลการใช้
ประโยชน์ทางคณิตศาสตร์หรือ
สถิติในผลงานการค้นคว้าของ
ผู้เรียน 

 
 
 



98 
   

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
3.1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 
กลุ่มวชิาภาษา 
001201 ทักษะภาษาไทย            
001211 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน            
001212 ภาษาอังกฤษพัฒนา            
001213 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ            
กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 

001221 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า                  
001222 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม             
001224 ศิลปะในชีวิตประจ าวัน                     
001225 ความเป็นส่วนตัวของชีวิต                
001226 วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล               
001227 ดนตรีวิถีไทยศึกษา                   
001228 ความสุขกับงานอดเิรก                  
001229 รู้จักตัวเอง เข้าใจผู้อื่น ชีวิตที่มีความหมาย                  
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ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 
กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ (ต่อ) 
001241 ดนตรีตะวันตกในชีวิตประจ าวัน            
001242 การคิดเชิงสร้างสรรคแ์ละนวัตกรรม                
กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 
001231 ปรัชญาชีวิตเพื่อวิถีพอเพยีงในชีวิตประจ าวัน            
001232 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต            
001233 ไทยกับประชาคมโลก           

001234 อารยธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น            
001235 การเมือง เศรษฐกิจและสังคม           

001236 การจัดการการด าเนินชีวติ            
001237 ทักษะชีวิต           

001238 การรูเ้ท่าทันสื่อ            
001239 ภาวะผู้น ากับความรัก           

001251 พลวัตกลุ่มและการท างานเป็นทีม           

001252 นเรศวรศึกษา            
001253 การเป็นผู้ประกอบการ           
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ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 
กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

001271 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม            
001272 คอมพิวเตอรส์ารสนเทศขั้นพื้นฐาน            

001273 คณติศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน            

001274 ยาและสารเคมีในชีวิตประจ าวัน            
001275 อาหารและวิถีชีวิต            
001276 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว            
001277 พฤติกรรมมนุษย ์            
001278 ชีวิตและสุขภาพ            
001279 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน            
กลุ่มวชิาพลานามัย            

001281 กีฬาและออกก าลังกาย             
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3.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) หมวดวิชาแกน 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิชาแกนคณะมนุษยศาสตร์ (ต่อ) 1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 
205200  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเ์ฉพาะ             
205201 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์เชิง 
วิชาการ  

  
   

  
 

  
 

205202 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอผลงาน             
208001  การเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร            
784201 ปรัชญาและศาสนาเพื่อการพัฒนาตนเองใน
ศตวรรษที ่21 

           

776261ภาษา วัฒนธรรมและคตชินอาเซียน            
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3.3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ 
 
  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก                    หมายถึง ความรับผิดชอบรอง 

 

ผลการเรียนรู้รายวิชา 

1.  คุณธรรม 
 

2. ความรู้ 
 

3. ทักษะ
ทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (1) (1) (2) (3) (4) 
กลุ่มวชิาเอก บังคับ 
     กลุ่มเนื้อหาหลักภาษาและภาษาศาสตร์ 

              

208201   หลักภาษาไทย               
208202   วิวัฒนาการของภาษาไทย               
208301   ภาษาศาสตรภ์าษาไทย               
     กลุ่มเนื้อหาวิชาการใช้ภาษา               
208111   การพูดในท่ีชุมชน                
208112  การอ่านเชิงวิชาการ               
208113   ศิลปะการเขียน                
208114  การสรุปความ               
     กลุ่มเนื้อหาวิชาวรรณคดีไทย               
208121   วรรณกรรมเอกของไทย               
208221   วรรณกรรมร่วมสมัย               
208321   วรรณกรรมวิจารณ ์               
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ผลการเรียนรู้รายวิชา 

1.  คุณธรรม 
 

2. ความรู้ 
 

3. ทักษะ
ทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (1) (1) (2) (3) (4) 
       กลุ่มเนื้อหาวิชาภาษาและวรรณกรรมที่สัมพันธ์กับสังคม
และวัฒนธรรม 

 
  

    
 

      

208131   ภาษากับวัฒนธรรมไทย               

208231   วรรณกรรมกับสังคม               

208331   คติชนในภาษาและวรรณกรรมไทย               

     กลุ่มวิชาสหกจิศึกษา หรือการฝึกอบรม หรือวิทยานิพนธ์
ระดับปริญญาตรี 

 
  

    
 

      

208495   การฝึกงาน   หรือ                 

208496   สหกิจศึกษา  หรือ                 

208497   การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ               

208498   วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตร ี1               

208499   วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตร ี2               

กลุ่มวชิาเอกเลือก 
     กลุ่มเนื้อหาหลักภาษาและภาษาศาสตร์ 

 
  

    
 

      

208241   ภาษาถิ่น               

208341   พัฒนาการแบบเรียนภาษาไทย                 

208342   อิทธิพลภาษาต่างประเทศในภาษาไทย               

208343   ภาษาเขมรในภาษาไทย               

208344   ภาษาบาลสีันสกฤตในภาษาไทย               
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ผลการเรียนรู้รายวิชา 

1.  คุณธรรม 
 

2. ความรู้ 
 

3. ทักษะ
ทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (1) (1) (2) (3) (4) 
208345   ภาษาบาลี 1               

208346   ภาษาบาลี 2               

208347  ภาษาสันสกฤต 1               

208348   ภาษาสันสกฤต 2               

208441   ไวยากรณ์เขมร               

     กลุ่มเนื้อหาวิชาการใช้ภาษา               

208251   การอ่านเชิงวิจารณ์               

208252   ปัญหาการใช้ภาษาไทย               

208253   การพูดเฉพาะกิจ               

208351   การเขียนสารคด ี               

208352   การเขียนหนังสือราชการ               

208353   การเขียนวรรณกรรมส าหรับเด็ก               

208354   ภาษาเพื่อการฝึกอบรม               

208355   ภาษาไทยส าหรบัชาวตา่งประเทศ               

208356  การเขียนเรื่องสั้นและบทละครโทรทัศน ์               

     กลุ่มเนื้อหาวิชาวรรณคดีไทย               

208261  วรรณคดีนริาศ                 

208262   วรรณกรรมอาเซียน               
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ผลการเรียนรู้รายวิชา 

1.  คุณธรรม 
 

2. ความรู้ 
 

3. ทักษะ
ทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (1) (1) (2) (3) (4) 
208263   วรรณกรรมนิทาน               

208264   พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว 

              

208265   พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช 

              

208266  ชีวประวัติและอัตชีวประวัต ิ               

208361   วิวัฒนาการของวรรณกรรมไทย 1               
208362   วิวัฒนาการของวรรณกรรมไทย 2               
208363   การอ่านและแต่งค าประพันธ์               

208364   วรรณกรรมท้องถิ่น               

208365   วรรณกรรมลลิิต               

208366   วรรณกรรมค าสอน               

208367   วรรณกรรมประกอบพิธีกรรม               

208461   วรรณกรรมแปล               

208462  วรรณกรรมจดหมายและบันทึก               

208463   วรรณกรรมกับภูมภิาคศึกษา               

208464   วรรณกรรมเฉลมิพระเกียรต ิ               

208465   วรรณกรรมชาดกพากยไ์ทย               



106 
   

ผลการเรียนรู้รายวิชา 

1.  คุณธรรม 
 

2. ความรู้ 
 

3. ทักษะ
ทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (1) (1) (2) (3) (4) 
208466  วรรณกรรมเปรียบเทียบ               

208467  จารึกสมัยสุโขทัย               

     กลุ่มเนื้อหาวิชาภาษาและวรรณกรรมที่สัมพันธ์กับสังคม
และวัฒนธรรม 

              

208271  วรรณกรรมการละคร               

208272  วรรณกรรมเพลง               

208371   วรรณกรรมกับภาพยนตร ์               

208372  วรรณกรรมกับการท่องเที่ยว               

208373   คติชนกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์               

208374  ภูมิปัญญากับวิถีชีวิตไทย               

208471  การจัดการองค์ความรูจ้ากเอกสารโบราณ               

208472  สัมมนาภาษาและวรรณกรรมไทย               

 
(หมายเหตุ เป็นไปตาม มคอ.1 สาขาวิชาภาษาไทย) 
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3.3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) หมวดวิชาโท 

ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 

วิชาโท 
กลุ่มภาษาอังกฤษ 
205111   การอ่านเบื้องต้น             
205121  การเขียนเบื้องต้น            
205122   การเขียนย่อหน้า             
205131   การฟังและการพูดเบื้องต้น            
205141   ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ             
205232   การสนทนาภาษาอังกฤษ              

กลุ่มภาษาจีน 
206214    ภาษาจีนพื้นฐาน 1            
206215    ภาษาจีนพื้นฐาน 2            
206321    การฟัง-การพูดภาษาจนีพ้ืนฐาน 1            
206315    ภาษาจีนพื้นฐาน 3            
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ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 

กลุ่มภาษาจีน (ต่อ) 
206316    ภาษาจีนพื้นฐาน 4           

206322    การฟัง-การพูดภาษาจีนพ้ืนฐาน 2           

กลุ่มภาษาญ่ีปุ่น 
207101 ภาษาญี่ปุ่น 1             

207102 ภาษาญี่ปุ่น 2             

207121 การพูดและการฟังภาษาญีปุ่่น 1               

207122 การพูดและการฟังภาษาญีปุ่่น2               

207201 ภาษาญี่ปุ่น 3             

207221 การพูดและการฟังภาษาญีปุ่่น 3              

 

 

 

 

 



109 
   

ผลการเรียนรู้ 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (1) (1) (2) (3) (4) 
กลุ่มภาษาไทย               
208111  การพูดในท่ีชุมชน               
208112  การอ่านเชิงวิจารณ ์               
208113  ศิลปะการเขียน               
208114  การสรุปความ                
208121  วรรณกรรมเอกของไทย                
208252 ปัญหาการใช้ภาษาไทย               

 
(หมายเหตุ เป็นไปตาม มคอ.1 สาขาวิชาภาษาไทย) 
 
 
 
 
 
 
 
 



110 
   

ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 

กลุ่มภาษาศาสตร์ 

209111  ภาษาศาสตร์พื้นฐาน            

209112  เสียงและระบบเสียงในภาษา            

209113  ค าและระบบไวยากรณ ์            

209114  ระบบความหมาย            

209115  ภาษาศาสตร์และการสอนภาษา            

209116  ภาษาศาสตร์และการสือ่สาร            

กลุ่มภาษาพม่า 
218101  ภาษาพม่า 1           

218102  ภาษาพม่า 2           

218131  การสนทนาภาษาพม่า 1            

218141  การอ่านภาษาพม่า 1            

218251  การเขียนภาษาพม่า 1           

218201  ภาษาพม่าเชิงสังคมและวัฒนธรรม            
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ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 

กลุ่มภาษาฝร่ังเศส 

219101  ภาษาฝรั่งเศส 1             
219102  ภาษาฝรั่งเศส 2             
219201  ภาษาฝรั่งเศส 3             

219202  ภาษาฝรั่งเศส 4            
219121 การฟัง-การพูดภาษาฝรั่งเศส 1            
219231  การอ่าน-การเขียนภาษาฝรั่งเศส 1             
กลุ่มภาษาเกาหล ี
221281  ภาษาเกาหลีระดับต้น 1                               
221282  ภาษาเกาหลีระดับต้น 2                 

221381  ภาษาเกาหลีระดับกลาง 1                  
221331  การฟังและการพูดภาษาเกาหลี 1                
221382   ภาษาเกาหลีระดับกลาง 2                     

221332   การฟังและการพูดภาษาเกาหลี 2                
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ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 

กลุ่มภาษาอินโดนีเซีย 

229101 ภาษาอินโดนีเซีย 1             

229102 ภาษาอินโดนีเซีย 2                                                    

229201 การฟัง-การพูดภาษาอินโดนีเซีย 1              

229202 การอ่านภาษาอินโดนีเซยี 1            

229301 การเขียนภาษาอินโดนีเซยี 1                  

229302 ภาษา สังคมและวัฒนธรรมอินโดนเีซีย                       

กลุ่มภาษาเวียดนาม 

778201  ภาษาเวียดนาม 1           

778202  ภาษาเวียดนาม 2              

778311 การสนทนาภาษาเวียดนาม            

778321 การอ่านภาษาเวียดนาม           

778331 การเขียนภาษาเวียดนาม            

778341 ภาษาเวียดนามเฉพาะกจิ-ท่องเที่ยว           
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ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 

กลุ่มภาษาเขมร 
780101  ภาษาเขมร 1       

     
780102  ภาษาเขมร 2       

     
780211  การฟัง-การพูดภาษาเขมร    

 
 

    
780221  การอ่าน-การเขียนภาษาเขมร    

  


    
780311  การสนทนาภาษาเขมร    

  


    
780321  การเขียนความเรยีงภาษาเขมร    

  


    
กลุ่มภาษาลาว 
778111  ภาษาลาวเบื้องต้น             

782112  ภาษาลาวในชีวิตประจ าวัน             

782113  ภาษาและวัฒนธรรมลาว             

782114  ภาษาลาวเพื่อการสื่อสารและวัฒนธรรม             

782115  ภาษาลาวเฉพาะทาง             

782116  ภาษาลาวข้ันสูง             
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ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 

วิชาโทกลุ่มการท่องเท่ียว  

224111  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและจติบริการ ● ●   ●   ●  ●  
224121  ทรัพยากรการท่องเที่ยว  ● ●   ● ●  ●  ●  
224232   หลักการจดัการโรงแรม ● ●   ●   ●  ●  
224251   การท่องเที่ยวตามความสนใจพิเศษ ● ●   ●   ●  ●  

224353  มัคคุเทศก์เชี่ยวชาญมรดกทางวัฒนธรรม ● ●     ● ●   ● 
224262  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจการบิน ● ●   ●   ●  ●  
วิชาโทกลุ่มภาษาสเปน 

785101  ภาษาสเปนเบื้องต้น 1 ● ●          
785102  ภาษาสเปนเบื้องต้น 2 ● ●          

785201  ภาษาสเปนขั้นกลาง 1 ● ●          
785202  ภาษาสเปนขั้นกลาง 1 ● ● ●      ●   

785321  การสนทนาภาษาสเปน  ● ● ●  ●  ● ●    
785303  การเขียนเรียงความภาษาสเปน ● ● ● ●  ●    ● ● 
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ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 

กลุ่มปรัชญาและศาสนา 
784101 ปรัชญาเบื้องต้น            

784102 ปรัชญาตะวันออก            

 
 

           

784103 ปรัชญาตะวันตก            

784104 การใช้เหตุผล            

784105 ปรัชญากับศาสนา            

784106 จริยศาสตร ์            
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 เป็นไปตาม “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559”              
(ดูภาคผนวก จ) 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต แบ่งออกเป็น 2 ข้อ คือ 

2.1. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 
      มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  ที่ก าหนดใน  มคอ.3 และ

มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา โดยให้มีการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ของรายวิชาในหลักสูตรทุกภาคการศึกษา ตามข้ันตอนต่อไปนี้ 

- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจ าคณะ (ที่ไม่ใช่ผู้สอน) ท าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) 
ในแต่ละภาคการศึกษา 

-  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจ าคณะจะท าการคัดเลือกรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาโดยใช้วิธีสุ่มเลือก 

- รายวิชาใดท่ีมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาท่ีก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) ไม่ผ่าน
มาตรฐานให้ผู้สอนจัดท าแผนการปรับปรุงการเรียนการสอนเสนอต่อคณะเพ่ือพัฒนาการเรียน  
การสอนในรายวิชานั้น 

 
2.2. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 
       ส ารวจและประเมินผลการประกอบอาชีพของบัณฑิต อย่างต่อเนื่องและน าผลประเมินที่ได้มา

ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน 
การประเมินคุณภาพของหลักสูตรโดยหน่วยงานจากภายนอก โดยอาจพิจารณาจากเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
1) ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของระยะเวลา

ในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 
2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การส่งแบบสอบถาม เพ่ือประเมิน   

ความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในระยะเวลาต่าง ๆ  
3) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับความ

พึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอ่ืน ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเข้าศึกษาเพ่ือ
ปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ 
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 เป็นไปตามประกาศ  “ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 
2559  ข้อ 20 “การเสนอให้ได้รับปริญญาตรี” (ภาคผนวก จ)  
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  

1.1 จัดโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักสูตร การเป็น 
อาจารย์ที่ปรึกษา บทบาทหน้าที่ในฐานะครูผู้สอน ในฐานะบุคลากรของคณะ ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการเรียนการสอนและภาระงานของอาจารย์ 

1.2  จัดอบรมเพ่ือสร้างความรู้และความเข้าใจเรื่องการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานการศึกษา
อุดมศึกษา (TQF)  

1.3  จัดทีมอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือให้ค าปรึกษาเรื่องการจัดการเรียนการสอน 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  
ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ของคณะที่จัดเป็นประจ าทุกปี  

เช่น โครงการการวัดผลและประเมินผล  โครงการพัฒนาทักษะการสอน  โครงการ KM เพ่ือพัฒนาการสอน
และการวิจัย เป็นต้น รวมทั้งสนับสนุนการเข้าร่วมการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ณ สถาบันอ่ืน เพ่ือพัฒนา
ทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  

2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  
  1) ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการ การน าเสนอผลงานทาง
วิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ  
  2) สนับสนุนงบประมาณเพ่ือการท าวิจัย และกระตุ้นให้อาจารย์ทุกคนปฏิบัติตามภาระ
งานวิจัยให้ได้ตามเกณฑ์ของคณะและมหาวิทยาลัย 
  3) นอกจากภาระงานสอน และภาระงานวิจัย อาจารย์ทุกคนควรได้รับการสนับสนุนให้
ปฏิบัติภารกิจด้านการบริการวิชาการสู่สังคม รวมทั้งภารกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือสร้างประโยชน์
ทางวิชาการแก่ชุมชน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้อาจารย์ได้เพ่ิมพูนความช านาญในอาชีพของการเป็นครูผู้สอน 
  4) สนับสนุนให้อาจารย์ที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกให้ได้ศึกษาต่อ เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพทางวิชาการ 
  5) จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเส้นทางการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

 6) สนับสนุนให้อาจารย์ได้ลาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการและลาท าผลงานเพ่ือเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น  

7) บริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์การประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1. การก ากับมาตรฐานหลักสูตร 
 มีการก ากับมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 1.1 การด าเนินการจัดท าและติดตาม มคอ.ต่าง ๆ ของหลักสูตร ให้ด าเนินการตามแผนการบริหาร
จัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ภาคการศึกษาต้น/ภาคการศึกษา
ปลาย โดยให้มีการก ากับติดตามโดยคณบดี/ ผู้อ านวยการวิทยาลัย รายละเอียดดังนี้ 
      - จัดท าและส่ง มคอ.3, 4, 5, 6, 7 และรายงานตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยอัพโหลดผ่านระบบบริหารจัดการหลักสูตร TQF 
      - คณะ/กองบริการการศึกษา รายงานการจัดส่ง มคอ.3, 4, 5, 6, 7 เสนอที่ประชุมคณะท างาน
กลั่นกรองหลักสูตรและงานด้านวิชาการ และคณะกรรมการสภาวิชาการ ตามล าดับ 
 1.2 อาจารย์และภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชา ต้องจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการเรียนให้
เป็นไปตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในรายวิชา 
 1.3 อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ต้องควบคุมการจัดการเรียนการสอน 
วิทยานิพนธ์และการประเมินผลการเรียน ให้เป็นไปตามคุณภาพของการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ภาควิชาภาษาไทย และคณะมนุษยศาสตร์มีหน้าที่ในการก ากับ
มาตรฐานหลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพศึกษาภายใน ดังนี้  
 1.1 ก ากับให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวนอย่างน้อย 5 คน และให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องท าการขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ทราบ  
 1.2 ก ากับให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้  
  1.2.1  มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  1.2.2  มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงาน
ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณา แต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  
 1.3 ก ากับให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวนอย่างน้อย 5 คน และให้มีคุณสมบัติตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
  1.3.1  มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  1.3.2  มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงาน
ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณา แต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  
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 1.4 ก ากับให้อาจารย์ผู้สอนมีคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 กล่าวคือ เป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิขั้นต่ า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือใน
สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน  
 1.5 ก าหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด กล่าวคือ พัฒนาหลักสูตรให้
ทันสมัย โดยมีการประเมินและรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไป
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี  
 
2. บัณฑิต 
    คณะกรรมการหลักสูตรมีหน้าที่ก ากับดูแลหลักสูตรให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงานเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการและหน่วยงานต่าง  ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ทั้งนี้คณะมนุษยศาสตร์ด าเนินการส ารวจความ
ต้องการแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร รวมถึง
การศึกษาข้อมูลวิจัยอันเกี่ยวเนื่องกับการประมาณความต้องการของตลาดแรงงาน เพ่ือน าไปใช้ในการวาง
แผนการรับนิสิต 
 
3. นิสิต  
   3.1 การรับนิสิตและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
        3.1.1 การรับนิสิต 
      การรับนิสิตเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยภาควิชาและคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรมีส่วนร่วมในการพิจารณาใบสมัครเข้าศึกษาและหลักฐานประกอบการสมัคร เพ่ื อเป็นไปตาม
คุณสมบัติที่ระบุไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559  
        3.1.2 การเตรยีมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
                คณะมนุษยศาสตร์ได้ก าหนดให้มีการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ก่อนการเปิดภาคเรียนเพ่ือเตรียมความ
พร้อมด้านการปรับตัว เทคนิคการเรียนรู้ กฎระเบียบในมหาวิทยาลัยที่ควรทราบ สิ่งอ านวยความสะดวกที่
มหาวิทยาลัย คณะและภาควิชาจัดให้ รวมทั้งพบอาจารย์ที่ปรึกษา นอกจากนี้  ภาควิชายังจัดกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมด้านวิชาการก่อนเข้าศึกษาส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบพ่ีติวน้อง เพ่ือให้นิสิตได้
มีความพร้อมในด้านภาษาและวรรณกรรมไทย  โดยให้รุ่นพ่ีในหลักสูตรภาษาไทยได้แนะแนวทางการเรียนและ
การปรับตัวเข้ากับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เป็นประจ าทุกปีการศึกษา 
   3.2 การส่งเสริมและพัฒนานิสิต  
        3.2.1 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและนอกประเทศในการส่งเสริมเข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยน เพ่ือพัฒนาทักษะภาษา และทักษะชีวิต ซึ่งทางหลักสูตรได้เปิดโอกาสให้นิสิตทุกคนสามารถสมัคร
เขา้ร่วมโครงการโดยมีเกณฑ์การคัดเลือกที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  
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       3.2.2 จัดให้นิสิตมีประสบการณ์การปฏิบัติงานและการแก้ปัญหาจากการท างานจริงโดยน าความรู้ที่ได้
เรียนมาตลอดหลักสูตรมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ในรายวิชาการฝึกงาน หรือ สหกิจศึกษา  
       3.2.3 พัฒนาศักยภาพนิสิต และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยจะปลูกฝังทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ประกอบด้วย การเรียนรู้แบบ 3R และ 7C ในทุกรายวิชาของหลักสูตร ตามที่
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเห็นสมควร และจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรตามการจัดสรรงบประมาณ
ให้แก่หลักสูตร เพ่ือพัฒนาศักยภาพนิสิตและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21  โดย  

- ปลูกฝังทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21  ในรายวิชา  ตามที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
เห็นสมควร  ทั้งนี้การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แบบ 3R และ 
7C ของหลักสูตรภาษาไทยมีดังต่อไปนี้  

3R ได้แก่  
1. Reading (อ่านออก)  
2. (W) Riting (เขียนได้)  
3. (A) Rithemetics (คิดเลขเป็น)  

 
      7C ได้แก่  
  1. Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะใน
การแก้ปัญหา) 
  2. Creativity and Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม) 
        3. Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์) 
         4. Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และ
ภาวะผู้น า) 
         5. Communications, Information, and Media Literacy (ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ และ
รู้เท่าทันสื่อ) 
         6. Computing and ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร) 
         7. Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้)    
 - สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและนอกประเทศในการส่งนิสิตเข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยน เพื่อพัฒนาวิชาการและวิจัย 
 - จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากภาควิชาภาษาไทยเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพนิสิตและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
   3.3 กระบวนการหรือการแสดงผลการด าเนินงาน (การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจ และผล
การจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต)  
 - คณะกรรมการหลักสูตรจัดท าสรุปจ านวนนิสิตรายภาคการศึกษา เพ่ือก ากับดูแลอัตราการคงอยู่ 
และการส าเร็จการศึกษาของนิสิต 



121 
 

 - คณะกรรมการประจ าหลักสูตรส ารวจความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ของนิสิต ได้แก่ ความพึงพอใจ
ของนิสิตชั้นปีสุดท้ายต่อหลักสูตร และความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อการบริหารหลักสูตรต่อไป  
 - คณะกรรมการหลักสูตรสรุปข้อร้องเรียนของนิสิต (หากมี) และรายงานในการประชุมหลักสูตรทุก
ครั้ง  
 
4. คณาจารย์  
     การบริหารและพัฒนาอาจารย์  
         4.1  การรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
           หลักสูตรมีเป้าหมายในการมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน 5 คน ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการส่งเสริม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและพัฒนาความรู้ในสาขาวิชาและการบริหารหลักสูตร  
 โดยมีระบบและกระบวนการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังต่อไปนี้  
 1. ภาควิชาพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และแจ้งให้แก่คณะฯ ทราบ  
 2. คณะฯ ด าเนินการเสนอแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และส่งไปยังกองบริการ
การศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร  
 3. คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิจารณาการเสนอแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่คณะเสนอ และเม่ือเห็นชอบ จึงส่งให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  
 4. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และเมื่อ
เห็นชอบ จึงจัดส่งให้แก่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมีการประเมินความพึงพอใจอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกปี เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารหลักสูตรในปีต่อไป  
 ในกรณีที่มีอาจารย์ใหม่ ทางคณะมนุษยศาสตร์ โดยงานบริการการศึกษาจะด าเนินการปฐมนิเทศและ
แต่งตั้งอาจารย์พ่ีเลี้ยงให้แก่อาจารย์ใหม่ เพ่ือแจ้งทราบเรื่องกฎระเบียบต่าง  ๆ ของคณะและมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งการบริหารหลักสูตร  
        4.2 การบริหารอาจารย์  
          ระบบการบริหารอาจารย์ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ใช้การวางแผน
อัตราก าลังของคณะมนุษยศาสตร์ โดยค านึงถึงหลักสูตรที่เปิดในปัจจุบันและที่จะเปิดในอนาคต นอกจากนี้ ใน
ระดับคณะฯ มีการวางแผนอัตราก าลังและร่วมบริหารบุคลากรกับหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เมื่อมีการแต่งตั้ง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ทุกท่านจะได้รับทราบข้อก าหนดภาระงานต่าง  ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร นอกจากนี้ คณะฯ ได้ก าหนดให้การเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนั้น เป็น
ส่วนหนึ่งของภาระงานซึ่งปรากฏอยู่ในการพิจารณาผลการปฏิบัติงานประจ าปี  
        4.3 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  
          หลักสูตรใช้ระบบและกลไกเดียวกับของคณะฯ ในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร ใน
การพัฒนาความรู้และความสามารถทางวิชาการ โดยคณะมนุษยศาสตร์มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา
ศักยภาพทางวิชาการให้แก่คณาจารย์คนละ 10,000 บาทต่อปี เพ่ือใช้ในการร่วมประชุม สัมมนา อบรม ทั้งนี้ 
หลังจากเข้าร่วมอาจารย์จะต้องระบุการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงในแบบกรอกภาระงานบุคลากร
สายวิชาการ เพ่ือน าไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการค านวณภาระงาน เพ่ือพิจารณาความดีความชอบในส่วนของการ



122 
 

พัฒนาตนเอง นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมีกองทุนวิจัยจากเงินรายที่ได้จัดสรรมาจากแต่ละคณะ เพ่ือให้อาจารย์
ท าวิจัย โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรสามารถขอรับทุนสนับสนุนในการท าวิจัยและน าเสนอผลงานวิ จัยทั้งใน
ต่างประเทศและต่างประเทศได้ นอกจากนี้คณะมนุษยศาสตร์ยังได้จัดกิจกรรมต่าง  ๆ แก่อาจารย์เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพการท าวิจัยและพัฒนาด้านการเรียนการสอนอีกด้วย  
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
     5.1 การบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง โดยการบริหาร
หลักสูตรใน 2 ระดับ ได้แก่ ระดับหลักสูตร และระดับรายวิชา  
 ระดับหลักสูตร (เมื่อครบวงรอบหลักสูตร)  
 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรใช้กระบวนการปรับปรุงหลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์ ภายใต้
กรอบปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรตามที่ก าหนดไว้ในหมวด 2 โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือด าเนินการในขั้นตอนต่างๆ  ตามระยะเวลาที่ก าหนด  
 ระดับรายวิชา (ในระหว่างวงรอบการใช้หลักสูตร)  
 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ด าเนินการก ากับดูแลการใช้หลักสูตร การวางระบบผู้สอน การ
จัดการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และการจัดเอกสาร มคอ. ตามปฏิทินแผนงาน โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้  
 1. ก่อนเปิดภาคการศึกษา มีระบบและกลไกการด าเนินงาน ดังนี้  
 - คณะกรรมการหลักสูตรท าการส ารวจความต้องการสอนของอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรและประชุม
จัดผู้สอน โดยพิจารณาตามคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ตามท่ีระบุในเกณฑ์การบริหารหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2558 และก าหนดผู้สอนตามสาขาท่ีจบและประสบการณ์การสอนหรืองานวิจัย  
 - คณะกรรมการหลักสูตรแจ้งภาระการสอนให้แก่อาจารย์ผู้สอนทราบ และก าหนดให้ผู้สอนจัดท า  
มคอ. 3 และจัดส่งให้แก่คณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมและความทันสมัยของสาระรายวิชา การ
จัดการเรียนการสอน และการประเมินผล โดยเน้นย้ าให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณา มคอ. 5 จากภาคการศึกษา
หรือปีการศึกษาก่อนหน้าด้วย และหากคณะกรรมการมีข้อเสนอแนะใด ๆ จะแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนทราบและ
พิจารณาปรับปรุง มคอ. 3 ฉบับดังกล่าว ทั้งนี้จะต้องมีการประชุมพิจารณา มคอ. 3 ก่อนเปิดภาคเรียนอย่าง
น้อย 2 สัปดาห์ เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนได้ปรับปรุงแก้ไขและส่งเอกสาร มคอ. 3 ให้แก่ภาควิชา และคณะฯ ได้ทัน
ตามเวลาที่ก าหนด  
 - คณะกรรมการหลักสูตรพิจารณารายวิชาที่จะทวนสอบผลสัมฤทธิ์และแจ้งให้แก่อาจารย์ผู้สอนทราบ 
เพ่ือจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
          2. ในระหว่างภาคการศึกษา มีระบบและกลไกการด าเนินงาน ดังนี้  
 - คณะกรรมการหลักสูตรจัดประชุมชี้แจงให้แก่นิสิตได้ทราบถึงช่องทางการสอบถามหรือร้องเรียน
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล  
 - คณะกรรมการหลักสูตรจัดประชุมเป็นประจ าเพ่ือพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
หลักสูตร  
 - คณะกรรมการหลักสูตรจัดโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี โดยอิงถึงตัวชี้วัดที่ระบุใน
มคอ. 2  
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           3. เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา มีระบบและกลไกการด าเนินงาน ดังนี้  

- อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) พร้อมเสนอแผนการพัฒนา
ปรับปรุงรายวิชา เพ่ือใช้ข้อมูลในการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้มีความเหมาะสมและทันสมัย ในภาคการศึกษา
หรือปีการศึกษาต่อไป 
 - คณะกรรมการหลักสูตรจัดการทวนสอบรายวิชาที่ก าหนดไว้ตั้งแต่ช่วงต้นของภาคการศึกษา และ
จัดท าสรุปผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตแจ้งให้แก่ผู้สอน ภาควิชา และคณะฯ ทราบ  
 - คณะกรรมการหลักสูตรจัดท ารายงานผลการบริหารหลักสูตรประจ าภาคการศึกษา (มคอ. 7) เพ่ือ
วิเคราะห์ผลการด าเนินการของหลักสูตรประจ าภาคการศึกษา และใช้ข้อมูลเพ่ือการวางแผนปรับปรุงเนื้อหา
รายวิชา กลยุทธ์ในการประเมินผล และจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร พร้อมทั้งเสนอแผนการ
ปรับปรุง เสนอต่อคณบดี  
           4. เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา มีระบบและกลไกก าด าเนินงาน ดังนี้  

- คณะกรรมการหลักสูตรจัดท ารายงานผลการบริหารหลักสูตรประจ าปีการศึกษา (มคอ. 7) เพ่ือ
วิเคราะห์ผลการด าเนินการของหลักสูตรประจ าปีการศึกษา และใช้ข้อมูลเพ่ือการวางแผนปรับปรุงเนื้อหา
รายวิชา กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ในการประเมินผลและจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร พร้อมทั้ง
เสนอแผนการปรับปรุงเสนอต่อคณบดี  
 - จัดการประเมินคุณภาพหลักสูตรของตนเอง (SAR) โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
เข้าร่วมรับฟัง  
 - จัดการประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (CAR) และท ารายงานสรุปส่งให้แก่คณะ 
รับทราบต่อไป  
 5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา  
             5.2.1 การพิจารณาผู้สอน 
        - ในรายวิชาเอกบังคับ การพิจารณาผู้สอนจะค านึงถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
ในเนื้อหาที่สอน โดยพิจารณาประกอบกับผลงานวิจัย หรือประสบการณ์การท างานที่เก่ียวข้องกับวิชานั้น ๆ 

      - ในรายวิชาเอกเลือก จะท าการส ารวจรายวิชาที่นิสิตต้องการเรียน โดยพิจารณาเปิดรายวิชาที่มี
นิสิตต้องการเรียน มีผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญ และมีความพร้อมในเรื่องสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือประโยชน์
ต่อการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้นิสิตโดยตรง  
             5.2.2 การก ากับกระบวนการเรียนการสอน 

      - มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และมคอ. 4 
(ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา 
                - มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ 
จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ของปีที่ผ่านมา  
             5.2.3 การบูรณาการพันธกิจต่าง ๆ กับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ความเกี่ยวข้องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 4 ด้าน (ผลิตบัณฑิต วิจัย วิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม)  
                - ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและทักษะ มีความเป็นผู้น า แข่งขันในตลาดแรงงานได้ และ
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล  
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                - บัณฑิตได้รับการปลูกฝังแนวคิดของการใช้กระบวนการวิจัย เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน  
                - เน้นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เรียนและผู้สอน การเรียนรู้นอกห้องเรียน รวมถึงการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง โดยการให้นิสิตมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
                - มีการสอดแทรกเนื้อหาด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ให้แก่นิสิตในการเรียน
รายวิชาต่าง ๆ  
  5.3  การประเมินผู้เรียน ก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย 
            5.3.1 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ดังที่แต่ละรายวิชาระบุไว้ใน มคอ. 3  
             5.3.2 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต  
  1) ประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
  - ประเมินโดยอาจารย์จากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของนิสิต 
  - ผู้ใช้บัณฑิตประเมินคุณธรรมจริยธรรมของบัณฑิต 
  2) ประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  - ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมายระหว่างภาคการศึกษา 
  - ประเมินจากการสอบข้อเขียนและการสอนปฏิบัติ 
  - ประเมินความรู้ของบัณฑิตโดยการส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต 
  3) ประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะปัญญา 
  - ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมายระหว่างภาคการศึกษา 
  - ประเมินจากการอภิปรายประเด็นเฉพาะในชั้นเรียน 
  - ประเมินจากการสอบข้อเขียน และสอบปฏิบัติ 
  - ประเมินจากรายงานการวิจัย 
  4) ประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  - สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียนและในการท างานกลุ่ม 
  5) ประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
  - ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมายที่ต้องใช้ทักษะการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
  - ประเมินทักษะการสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน ผ่านกิจกรรมในชั้นเรียน เช่น การอภิปราย
ประเด็นเฉพาะ การท ารายงาน และการน าเสนอหน้าชั้นเรียน และผ่านการทดสอบท้ังข้อเขียนและปฏิบัติ 
           5.3.3 การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร  
                      การประเมินคุณภาพหลักสูตรประจ าปี ตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร และหลักสูตรยังได้ก าหนดให้นิสิตได้ทดสอบความรู้ภาษาเกาหลีในทุกๆ 
ภาคการศึกษา และก าหนดให้นิสิตทดสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีการสื่อสารก่อนจะส าเร็จการศึกษา 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
    6.1 ระบบการด าเนินงานของหลักสูตร คณะ สถาบัน เพ่ือความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทั้งความ
พร้อมทางกายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวก หรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
  ระบบกลไกการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน สามารถแบ่งออกเป็น 3 ระดับ 
 ระดับมหาวิทยาลัย  
  มหาวิทยาลัยนเรศวรมีระบบสนับสนุนการเรียนรู้ โดยการจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานในหน่วยงาน สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิตในด้านต่าง ๆ ได้แก่  
 - ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวรให้บริการข้อมูลในรูปแบบหนังสือ นิตยสาร วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อออนไลน์ ฐานข้อมูล ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ โดยมีหนังสือ
ภาษาไทยทั้งหมด 56,393 รายการ (155,691 เล่ม) และหนังสือภาษาอังกฤษทั้งหมด 17,942 รายการ 
(43,788 เล่ม) ในจ านวนดังกล่าวเป็นหนังสือในหมวดภาษาและวรรณคดีภาษาไทย จ านวน 7,436 รายการ 
(22,015 เล่ม) และภาษาอังกฤษ จ านวน 2,582 รายการ (6,586 เล่ม) 
 - สถาบันพัฒนาวิชาการด้านภาษาให้บริการต่าง ๆ ด้านภาษาต่างประเทศ เช่น ห้องปฏิบัติการทาง
ภาษา เพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง หนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ ภาพยนตร์ คอร์สเรียนภาษาต่างประเทศ  
 - กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการระบบ อินเทอร์เน็ต และระบบ
คอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งานและการสืบค้นภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร  
 - อาคารเรียนรวม QS และปราบไตรจักร ให้บริการห้องเรียนขนาดใหญ่ กลาง เล็ก พร้อมอุปกรณ์สื่อ
โสตทัศนูปกรณ์  
 ระดับคณะ  
    คณะมนุษยศาสตร์มีระบบการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยการจัดสรรงบประมาณประจ าปีในการ
พัฒนาอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และหนังสือ/สื่อสิ่งพิมพ์ โดยมีกลไกในการด าเนินงานคือ หน่วยงานและ
ภาควิชาต่าง ๆ ของคณะ โดยสามารถอธิบายถึงระบบกลไกในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และ
กระบวนการปรับปรุงผลการประเมินความพึงพอใจในด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ใน 3 ด้าน ได้แก่  
 1. หนังสือและสิ่งพิมพ์ 
              คณะมนุษยศาสตร์จัดสรรงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อวัสดุหนังสือและสิ่งพิมพ์เป็นประจ าทุกปี   
 2. วัสดุใช้สอยสิ้นเปลือง 
    คณะมนุษยศาสตร์จัดสรรงบประมาณส าหรับจัดซื้อวัสดุใช้สอยสิ้นเปลืองโดยมีหน่วยพัสดุของคณะฯ 
เป็นผู้ด าเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานให้ตามความต้องการของ
อาจารย์ 
 3. สิ่งอ านวยความสะดวกในด้านการสนับสนุนการเรียนรู้  
    ทุกปีการศึกษา คณะฯ มีระบบการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยมีการส ารวจความพึงพอใจของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อสิ่งอ านวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ห้องเรียน ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ โสตทัศนูปกรณ์ อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมโดยทั่วไป ดังนั้น จึงเป็นโอกาสที่อาจารย์
ประจ าหลักสูตรจะได้แสดงความคิดเห็นและความต้องการโดยการส ารวจนี้  ผลของการส ารวจจะถูกน าเข้าการ
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ และมีการหาแนวทางการปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป 
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 ระดับหลักสูตร 
          เมื่อหลักสูตรได้รับการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือแล้ว หลักสูตรเปิดโอกาสให้อาจารย์และ
นิสิตได้เสนอรายชื่อหนังสือที่ต้องการในงบประมาณที่ได้รับ โดยคณะกรรมการหลักสูตรจะมีการประเมินความ
เหมาะสมในการจัดซื้อต่อไป  
 นอกจากนี้อาจารย์และนิสิตสามารถเสนอชื่อหนังสือที่สนใจในงาน NU Book Fair และเสนอชื่อได้
ตลอดปีผ่านระบบออนไลน์ เพ่ือเสนอให้ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวรด าเนินการจัดซื้อต่อไป  ทั้งนี้เมื่อมี
วารสารหรือหนังสือใหม่ ๆ ห้องอ่านหนังสือประจ าคณะมนุษยศาสตร์จะรวยงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ รับทราบ  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ในภาควิชาต่อไป 
    6.2 จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
               มหาวิทยาลัยมีสถานที่และสื่อการเรียนการสอนส าหรับอาจารย์และนิสิตในปริมาณที่เพียงพอต่ อ
จ านวนนิสิตในกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวคือ มีส านักหอสมุดที่มีหนังสือ ต ารา วารสารทาง
วิชาการ สื่อมัลติมีเดีย และฐานข้อมูลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์เป็นจ านวนมาก และมีสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษาให้บริการสื่อทางภาษา และสอนภาษา
เพ่ิมเติม นอกจากนี้คณะมนุษยศาสตร์มีการจัดหาทรัพยากรส าหรับการเรียนรู้ภาษาเพ่ิมเติมอีกจ านวนหนึ่ง 
เช่น สื่อมัลติมีเดีย หนังสือ ต าราต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการเรียนรู้ด้านตนเอง และในห้องหนังสือคริสโตเฟอร์ 
แอล คอนลี่  
     6.3 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้  
                คณะมนุษยศาสตร์มีการส ารวจความพึงพอใจประจ าปีของนิสิตและอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้และสิ่งอ านวยความสะดวก ดังนั้น จึงเป็นโอกาสที่นิสิตและอาจารย์ประจ าหลักสูตรจะได้
แสดงความคิดเห็นและความต้องการ โดยจะมีการรายงานผลของการส ารวจในที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะฯ พร้อมสรุปข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป  
 
7. การก าหนดตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
   7.1 ตัวบ่งช้ีตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ.2560 
         การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนที่จะท าให้บัณฑิตมีคุณภาพตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด โดยมีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(สกอ.) ปีท่ี 1 
(2561) 

ปีท่ี 2 
(2562) 

ปีท่ี 3 
(2563) 

ปีท่ี 4 
(2564) 

ปีท่ี 5 
(2565) 

1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม
ในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

    x     x     x     x     x 

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาภาษาไทย (มคอ.1) 

    x     x     x     x     x 
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ที ่ ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(สกอ.) ปีท่ี 1 
(2561) 

ปีท่ี 2 
(2562) 

ปีท่ี 3 
(2563) 

ปีท่ี 4 
(2564) 

ปีท่ี 5 
(2565) 

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 
อย่างน้อยก่อนการเปิดหลักสูตรให้ครบทุกรายวิชา 

    x     x     x     x     x 

4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาค 
สนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30  
วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

    x     x     x     x     x 

5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ
มคอ.7 ภายใน  60 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 

    x     x     x     x     x 

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่าง
น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

≥ 25 ≥ 25 ≥ 25 ≥ 25 ≥ 25 

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  
กลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผล
การประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 x x x x 

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

x x x x x 

9 อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

x x x x x 

10 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50  ต่อปี 

x x x x x 

11 ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสีุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลีย่ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 
5.0 

   x x 

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5  จากคะแนนเต็ม 5.0 

    x 
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เกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานเพื่อการรับรองและเผยแพร่หลักสูตร 
 เกณฑ์การประเมินผลการด าเนินการ เป็นไปตามที่ก าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ต้องมีผลด าเนินการบรรลุ
เป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) และตัวบ่งชี้ที่ 6-12 จะต้องด าเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างน้อย
ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ในปีที่ประเมิน ผลการประเมินการด าเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้ต่อเนื่องกัน 
2 ปี จึงจะได้รับรองว่าหลักสูตรมีมาตรฐานเพ่ือเผยแพร่ต่อไป และจะต้องรับการประเมินให้อยู่ในระดับดีตาม
หลักเกณฑ์นี้ตลอดไป เพ่ือการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง 
 

7.2 ตัวบ่งชี้ของหลักสูตร/สาขาวิชา (Expected Learning Outcomes) 
หลักสูตรต้องมีการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ของหลักสูตร/สาขาวิชา  ดังนี้ 

 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานในระดับ

หลักสูตร 
ปีท่ี 1 

(2561) 
ปีท่ี 2 

(2562) 
ปีท่ี 3 

(2563) 
ปีท่ี 4 

(2564) 
ปีท่ี 5 

(2565) 

7.3.1 ร้อยละของผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิตด้านคุณธรรม
จริยธรรมที่ได้คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า  
3.5 จากคะแนนเต็ม 5 

70 75 80 85 90 

7.3.2  ร้อยละของผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิตด้านความรู้ที่ได้
คะแนนเฉลี่ยไม่น้อกกว่า 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5 

70 75 80 85 90 

7.3.3  ร้อยละของผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิตด้านทักษะทางปัญญา
ที่ได้คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5 

70 75 80 85 90 

7.3.4  ร้อยละของผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิตด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบที่ได้คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า  
3.5 จากคะแนนเต็ม 5 

70 75 80 85 90 

7.3.5  ร้อยละของผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิตด้านทักษะการคิด
วิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ได้คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า  
3.5 จากคะแนนเต็ม 5 

70 75 80 85 90 
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7.3 ตัวบ่งช้ีในระดับมหาวิทยาลัย 
  หลักสูตรมีการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ดังนี้ 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานในระดับ
มหาวิทยาลัย 

ปีท่ี 1 
(2561) 

ปีท่ี 2 
(2562) 

ปีท่ี 3 
(2563) 

ปีท่ี 4 
(2564) 

ปีท่ี 5 
(2565) 

1 ร้อยละของรายวิชาเฉพาะด้านทั้งหมดที่
เปิดสอนมีวิทยากรจากภาคธุรกิจเอกชน/
ภาครัฐมาบรรยายพิเศษอย่างน้อย 1 ครั้ง 

5 10 15 20 25 

2 ร้อยละของนิสิตที่สอบภาษาอังกฤษผ่าน
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

5 10 15 20 25 

3 ร้อยละของนิสิตที่สอบเทคโนโลยีสาร 
สนเทศผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

5 10 15 20 25 

4 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท า/ประกอบ
อาชีพอิสระใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา 

70 75 80 85 90 

5 นิสิต/บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว
สร้างชื่อเสียงในระดับชาติและนานาชาติ 

   ไม่น้อย
กว่า 1 

ไม่น้อย
กว่า 1 

  
7.4  เกณฑ์การประเมิน 

 ส าหรับตัวบ่งชี้ 7.2-7.3  ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ภายในมหาวิทยาลัย  ฝ่ายประกันคุณภาพจะก าหนดหลักเกณฑ์
การประเมินต่อไป  ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องพยายามก ากับดูแลให้บรรลุเป้าหมายภายในปี พ.ศ.2563  ซึ่งเป็น
ปีที่  3  ของการใช้หลักสูตรที่พัฒนาตาม มคอ. และต้องด าเนินการให้บรรลุตามเป้าหมาย เพ่ือการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง 
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หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการหลักสูตร 

 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
1.1.1  การประชุมร่วมของอาจารย์ในสาขาวิชาเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอข้อเสนอแนะ 

ในการใช้กลยุทธ์การสอน 
 1.1.2  การสอบถามนิสิตถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการที่ใช้ โดยใช้แบบสอบถาม 

การสนทนากับกลุ่มนิสิตระหว่างภาคการศึกษา ด าเนินการโดยอาจารย์ผู้สอน  
1.1.3  การประเมินจากการเรียนรู้ของนิสิต จากพฤติกรรมการแสดงออก การท ากิจกรรม และผล 

การสอบ 
1.1.4  การน าผลการเรียนรู้ของนิสิตมาพิจารณาปรับปรุงกลยุทธ์การสอน 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในแผนกลยุทธ์การสอน 
1.2.1  การประเมินการสอนโดยนิสิตทุกปลายภาคการศึกษา ด าเนินการโดยคณะฯ 
1.2.2  การประเมินการสอนของอาจารย์จากแผนการสอน โดยพิจารณาจากวิธีการสอน กิจกรรม 

งานที่มอบหมายแก่นิสิต ด าเนินการโดยคณะกรรมการของสาขาวิชา 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรกระท าเมื่อได้ผลิตบัณฑิตแล้วอย่างน้อย 1 รุ่น และช่องทางในการสอบถามความ
คิดเห็นที่มีต่อหลักสูตรท าได้หลายช่องทาง ดังต่อไปนี้ 

2.1  ประเมินจากนิสิตชั้นปีที่ 4 และบัณฑิตท่ีจบตามหลักสูตร โดยใช้แบบสอบถาม และ/หรือ 
การสัมภาษณ์ 

2.2  ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือผู้ประเมินภายนอก 
2.3  ประเมินจากอาจารย์ผู้สอน 
2.4  ประเมินจากสถานประกอบการที่นิสิตฝึกงาน 
2.5  ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 
จากนั้นน าผลการประเมินมาประมวล และน าไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรต่อไป พร้อม

กับรับฟังความคิดเห็นจากกรรมการที่ปรึกษาภาคประชาชน กรรมการประจ าสาขาและคณะ คณะกรรมการ
ตรวจผลการประเมินตนเองด้านคุณภาพการศึกษา และกรรมการผู้วิพากษ์หลักสูตรทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน 

 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 ประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินที่ได้รับ
การแต่งตั้งจ านวน 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย 1 คน 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
4.1  อาจารย์ประจ าวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในวิชาที่รับผิดชอบใน

ระหว่างภาคการศึกษา และพิจารณาแก้ไขปรับปรุง และเมื่อสิ้นภาคการศึกษาจัดท าสรุปปัญหาและแนว
ทางแก้ไข เพ่ือน าเสนอในที่ประชุม 

4.2  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่  7 ข้อ 7 จากการ
ประเมินคุณภาพภายในสาขาวิชา 

4.3  ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินงานหลักสูตร เพ่ือวางแผน
ปรับปรุงการด าเนินงานเพ่ือใช้ในปีการศึกษาต่อไป และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรเสนอต่อ
คณบดี 
 
 

 
 
 

 

 


