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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยทักษิณ
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หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ภาษาไทย
:
ภาษาอังกฤษ
:

25430221101205
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
Bachelor of Arts Program in Thai

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
: ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)
ชื่อยอ (ไทย)
: ศศ.บ. (ภาษาไทย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Arts (Thai)
ชื่อยอ (อังกฤษ) : B.A. (Thai)
3. วิชาเอก
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 128 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
- ปริญญาตรีทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช
จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย
5.4 การรับเขาศึกษา
รับนักเรียนไทยหรือนักเรียนตางชาติที่มีความรูพื้นฐานภาษาไทย
5.5 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
ไมมี
5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
6.2 ไดรบั ความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุมในการประชุม ครั้งที่ 6 /2560
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560
6.3 ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมสมัย 6/2560
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
6.4 เปดสอน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 เปนตนไป
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ในปการศึกษา 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพไดหลังสําเร็จการศึกษา
8.1 นักวิชาการทางภาษาและวรรณคดีไทย
8.2 งานเกี่ยวกับสื่อสารมวลชน เชน นักประชาสัมพันธ ผูประกาศ ผูสื่อขาว นักจัดรายการวิทยุและ
โทรทัศน พิธีกร เปนตน
8.3 งานเกี่ยวกับหนังสือ เชน นักเขียน บรรณาธิการ ประจํากองบรรณาธิการ พิสูจนอักษร เปนตน
8.4 งานเกี่ยวกับเอกสาร เชน เลขานุการ ธุรการ สารบรรณ ฝายพัฒนาบุคคล ฝายฝกอบรม เปนตน
8.5 ติวเตอร ครูโรงเรียนเอกชน
8.6 งานอื่น เชน มัคคุเทศก นักวิชาการ นักวิชาการวัฒนธรรม เปนตน
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9. ชื่อ นามสกุล ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนงทาง
วิชาการ
อาจารย

คุณวุฒิ

สถาบัน

ป

ม.สงขลานครินทร
ม.สงขลานครินทร

2550
2545

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ม.เกษตรศาสตร

2553
2538
2533

อ.ม.
ร.บ.
กศ.ม.
ศศ.บ.

ภาษาไทยภาษาและ
วรรณคดีไทย
(เกียรตินิยมอันดับ 1)
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
ภาษาไทย
การระหวางประเทศ
ภาษาไทย
ภาษาไทย

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ม.ธรรมศาสตร
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
ม.สงขลานครินทร

2550
2545
2556
2551

อ.บ.
อ.ม.
อ.ด.

ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2559
2548
2544

1

นางสาวจารึก จันทรวงค

ศศ.ม.
ศศ.บ.

2

นางสาวประภัสสร ภัทรนาวิก ผูชวยศาสตราจารย อ.ด.
อ.ม.
ศศ.บ.

3

นายวราเมษ วัฒนไชย

อาจารย

4

นางปยธิดา คงวิมล

อาจารย

5

นางสาวปรียารัตน
เชาวลิตประพันธ

อาจารย

สาขาวิชา

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2559 คํานึงถึงสถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตามกรอบ
แนวคิดและหลักการของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งมีสาระสําคัญ
วา ...ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดลอมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่อาจกอใหเกิดความ
เสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี ความทาทายของเทคโนโลยีใหม ๆ
การเขาสูสังคมผูสูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณดานตาง ๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศในปจจุบันที่ยังคงประสบปญหาในหลายดาน เชน ปญหาผลิต
ภาพ ดานความสามารถในการแขงขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ําทางสังคม เปนตน ทําใหการพัฒนา
ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนประกอบดวย (1) การนอมนําและ
ประยุกตใชห ลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) คนเป นศูน ยกลางของการพัฒ นาอยางมีสวนรวม (3) การ
สนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ (4) การพัฒนาสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยูรวมกัน
อยางมีความสุข การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ จึงจําเปนตองเตรียมบุคลากรทางการศึกษาที่มีความพรอมเพื่อ
รองรับการพัฒนาดังกลาว และเปนการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ดังนั้น
การจัดการหลักสูตรจึงจําเปนใหนักวิชาการดานภาษาและวรรณคดีไทย ไดรับการพัฒนาศักยภาพ องคความรู
ทักษะการใชภาษา เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ ตลอดจนการสรางองคความรูและการวิจัยดานภาษา
และวรรณคดีไทย เพื่อสงเสริมและธํารงภาษาประจําชาติ
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11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณหรือการพัฒนาทางดานสังคมและวัฒนธรรมจากบทสรุปในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห งชาติ ฉบั บ ที่ 12 พบว าคนไทยยั งมีป ญ หาเชิ งคุณ ภาพทั้งด านสุ ขภาพ การเรี ยนรู และคุณ ธรรม
จริย ธรรม อีกทั้งคุณ ภาพการศึกษาก็อยู ในระดับ ต่ํ า คนไทยสว นใหญ มีป ญ หาดานคุณ ธรรมจริยธรรม โดย
ผลการวิจัยและการสํารวจตางๆ พบวาปญหาสําคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตยสุจริต และการทุจริตคอรรัปชัน โดย
เห็นวาตองสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเรงดวน กอปรกับวัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอย
และสังคมไทยมีแนวโน มเป นสังคมพหุ วัฒ นธรรมมากขึ้น จึงจําเป นตองปรับ ปรุงหลักสูตรใหสามารถพัฒ นา
นักวิชาการทางภาษาและวรรณคดีที่มีความรู ความเขาใจและเป นกําลังสํ าคัญ ในการสรางสรรคสั งคมและ
วัฒนธรรมอยางเหมาะสม
อีก ทั้ งความเจริ ญ ก าวหน าด านเทคโนโลยี ก ารสื่ อสารรวมทั้ งนโยบายการเมือ งระหว างประเทศ
โดยเฉพาะการรวมกลุมประชาคมอาเซียนทําใหเกิดความสัมพันธของคน สังคม และวัฒนธรรม องคประกอบ
หลักของความเชื่อมโยงระหวางกันในอาเซียนที่เกี่ยวของกับภาษาไทยคือ การสื่อสาร การศึกษา วัฒนธรรม และ
การทองเที่ยว และจากการสํารวจของสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรูยังพบวา เยาวชนไทยยังมีปญหา
ดานการใชภาษาไทย ทั้งอานไมคลอง เขียนไมถูกตอง สื่อสารขาดความกระจาง ลึกซึ้ง การที่เยาวชนไมสามารถ
คิ ด วิ เ คราะห ส ารหรื อ ตี ค วามสาร ทํ า ให ไ ม ส ามารถเชื่ อ มโยงและบู ร ณาการการเรี ย นรู กั บ ศาสตร อื่ น ได
สถานการณ เหล านี้ ทําให ต องปรับ ปรุงหลั กสู ต รเพื่อให ส อดคล องกับ สภาพสั งคมและวัฒ นธรรมโดยคํานึ งถึง
มาตรฐานทางภาษาไทย
12. ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากสถานการณ ห รื อ การพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ การพั ฒ นาสั งคมและวั ฒ นธรรมข างต น จึ งต องมี
การปรับปรุงรายวิช าทั้งในกลุ มภาษา วรรณกรรม และวรรณคดี ให สอดคลองสัมพันธกับความเปลี่ยนแปลง
ดังกลาว เชน ภาษากับสังคม ภาษากับวัฒ นธรรม วรรณกรรมกับสังคมและวัฒ นธรรม ภาษาตางประเทศใน
ภาษาไทย และรายวิชาที่เสริมประสบการณทางภาษาและวรรณคดีไทยทั้งในดานการวิจัยเอกสาร และการวิจัย
สนาม รวมทั้ง รายวิชาการคิดกับการใชเหตุผล เพื่อใหมีมุมมองตอสถานการณตาง ๆ ในสังคมไทยและสังคมโลก
ไดอยางบูรณาการและเปนระบบ
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
ตอบสนองพันธกิจดานการผลิตบัณฑิต วิจัย และบริการวิชาการ พัฒนากําลังคนเพื่อตอบสนองความ
ตองการของสังคม และเปนสื่อในการใหความรูและเผยแพรวัฒนธรรมทางภาษาถิ่นและวัฒนธรรมทางภาษาไทย
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13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
12.3 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
วิชาศึกษาทั่วไป จํานวน 30 หนวยกิต โดยแบงเปน 2 กลุม ดังนี้
1. วิชาบังคับ
จํานวน 18 หนวยกิต
1.1 กลุมการใชภาษา
จํานวน 9 หนวยกิต
1.2 กลุมบูรณาการ
จํานวน 9 หนวยกิต
2. วิชาเลือก
จํานวน 12 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาบังคับเลือก
จํานวน 3 หนวยกิต
2.2 กลุมวิชาเลือก
จํานวน 9 หนวยกิต
12.4 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
หมวดวิชาโทภาษาไทย
ไมนอยกวา
18 หนวยกิต
วิชาโทบังคับ
ไมนอยกวา
13 หนวยกิต
วิชาโทเลือก
ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
วิชาโทบังคับ
0111161 ความรูทางวรรณคดีไทย
3(3-0-6)
Introduction to Thai Literature
0111211 การพูดเพื่อประสิทธิผล
2(1-2-3)
Effective Speaking
0111213 การใชภาษาไทย
3(2-2-5)
Thai Language Use
0111231 ลักษณะภาษาไทย
3(3-0-6)
Characteristics of Thai Language
0111311 การเขียนรอยแกว
2(1-2-3)
Prose Writing
วิชาโทเลือก ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
0111215 การอานออกเสียง
Recitation Reading
0111216 การเขียนเอกสารสํานักงาน
Office Documents Writing
0111265 วรรณคดีนิทาน
Tale Literature
0111313 การเขียนและการพูดเพื่อประชาสัมพันธ
Writing and Speaking for Public Relations
0111314 การเขียนบทวิจารณและบทบรรณาธิการ
Reviews and Editorial Writing
0111316 การเขียนสารคดี
Non-Fiction Writing

3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)

-60111322 ภาษากับวัฒนธรรม
Language and Culture
0111341 ภาษาไทยถิ่น
Thai Dialects
0111362 วรรณกรรมปจจุบัน
Contemporary Literature
0111364 วรรณคดีการละคร
Drama Literature
0111381 คติชนวิทยา
Folklore
0111411 การเขียนรอยกรอง
Poetry Writing
0111461 วรรณกรรมทองถิ่น
Regional Literature

มคอ.2 ปริญญาตรี
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(2-0-4)

12.5 การบริหารจัดการ
หมวดวิ ชาศึ กษาทั่ วไป กํ าหนดให อาจารย ประจํ าที่ สั งกั ดคณะหรื อบุ คลากรของส วนงานที่ ได รั บ
มอบหมายจากมหาวิทยาลัยเปนผูสอน โดยมีรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมายใหกํากับดูแลดานวิชาการเปนผูกํากับ
ดูแล และฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาเปนผูประสานงาน
14. ความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานอื่น
-
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาและความสําคัญของหลักสูตร
ปรัชญา
เขาใจภาษา รูคุณคาวรรณกรรม นําพัฒนาตนและสังคม
ความสําคัญของหลักสูตร
เป น หลั ก สู ต รที่ ทํ า ให ผู เรี ย นมี ค วามรู ภ าษาไทยอย างถ อ งแท มี ค วามรู รั ก ษ ภ าษาไทย มี ค วาม
ภาคภู มิใจในวัฒนธรรมไทย เป นคนมีเหตุ มีผล และมีโลกทัศนเชิ งบวก เป นผูมีความรูทั้งเชิงกวาง คือ สามารถ
บูรณาการศาสตรอื่นที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาภาษาไทยได และเชิงลึก คือ มีความรูจริงในสาขาวิชา สามารถ
สื่อสารและเขาใจความคิดจิตใจของคนไทยที่แสดงออกทางภาษาไทยไดอยางดี
1.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ และมีคุณลักษณะดังนี้
1. มีความรูทางภาษาและวรรณกรรมไทยอยางลึกซึ้งแตกฉาน สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. สามารถประยุกตความรูทางภาษา และวรรณกรรมไทยไปใชในสถานการณตาง ๆ ใหเกิด
ประสิทธิผล
3. ตระหนักและซาบซึ้งในคุณคาของภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมไทย
4. ตระหนักในบทบาทของการเปนพลเมืองดีของชาติและสามารถดํารงตนอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
5. มีความสามารถทางดานเทคโนโลยีและสารสนเทศอยางเหมาะสม
2. แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
1. มี ก ารประเมิ น ผลการจั ด การ - ใหนิสิตประเมินการสอนของอาจารย
เรียนการสอนทุกรายวิชา ทุกภาค ผานระบบขอมูลสารสนเทศ
เรียนและนํ าผลการประเมินมาใช - อาจารยผูสอนจัดทํา มคอ. 3-6 เพื่อ
ในการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาการ ทบทวนผลการจัดการเรียนการสอน
จัดการเรียนการสอน
- อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดทํา
มคอ. 7 ติดตามผลการจัดการเรียน
การสอนของคณาจารย
2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร - สอบถามความคิดเห็นของบัณฑิต
ทุก 5 ป
และผูใชบัณฑิต
- ติดตามประเมินหลักสูตรอยาง
ตอเนื่อง
- ดําเนินโครงการปรับปรุงหลักสูตร
ตามเกณฑการรับรองหลักสูตรของ
สกอ.

หลักฐาน/ตัวบงชี้
- ผลการประเมินตนเองและ
ประเมินการสอนผานระบบ
ขอมูลสารสนเทศโดยนิสิต
- มคอ. 3-6
- มคอ. 7
- ผลการเสนอความคิดเห็น
ของบัณฑิตและผูใชบัณฑิต
- รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร
- รายงานผลการปรับปรุง
หลักสูตร
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาใชระบบทวิภาค โดยเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวดที่ 1 ขอ 8 (ภาคผนวก ฉ)
1.2 การจัดการศึกษาภาคเรียนที่ 3
อาจมีการจัดการศึกษาภาคเรียนฤดูรอน โดยถือเปนภาคเรียนหนึ่งของปการศึกษาดวยก็ได และให
มี จํ า นวนชั่ ว โมงการเรี ย นแต ล ะรายวิ ช าเท ากั บ จํ า นวนชั่ ว โมงในภาคเรี ย นที่ 1 หรื อ ภาคเรี ย นที่ 2 ให เป น
ไปตามข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ ว า ด ว ย การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2559 หมวดที่ 1 ข อ 8
(ภาคผนวก ฉ)
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วันเวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคเรียนที่ 1
เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคเรียนที่ 2
เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคเรียนฤดูรอน เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
2.2.1 สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาที่มหาวิทยาลัยรับรอง
2.2.2 เปนผูมีความประพฤติดี
และเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
หมวดที่ 3 ขอที่ 12 (ภาคผนวก ฉ)
2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา
นิสิตมีความรูพื้นฐานภาษาไทยที่แตกตางกัน
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพือ่ แกไขปญหา/ขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.3
2.4.1 กําหนดใหมีกลุมรายวิชาพื้นฐานวิชาเอก
2.4.2 เปลี่ยนโครงสรางหลักสูตรใหเปนเอกเดี่ยวที่ไมมีวิชาโท
2.4.3 กําหนดรายวิชาที่มีการฝกปฏิบัติเพิ่มขึ้น
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2.5 แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนิสิตในแตละปการศึกษา
ระดับชั้นป
2560
2561
2562
2563
ชั้นปที่ 1
40
40
40
40

2564
40

ชั้นปที่ 2

-

40

40

40

40

ชั้นปที่ 3

-

-

40

40

40

ชั้นปที่ 4

-

-

-

40

40

รวมจํานวนนิสิต
จํานวนบัณฑิตที่คาดวาจะ
สําเร็จการศึกษา

40
-

80
-

120
-

160
40

160
40

2.6 งบประมาณตามแผน
ความตองการงบประมาณสําหรับหลักสูตรนี้มีดังนี้
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท)
ปงบประมาณ
2560
2561
2562
2563
2564
คาลงทะเบียน
920,000 1,840,000 2,760,000 3,680,000 3,680,000
รวมรายรับ
920,000 1,840,000 2,760,000 3,680,000 3,680,000
ประมาณจากคาธรรมเนียมการศึกษาเหมาจายภาคเรียนละ 11,500 บาท ตลอดหลักสูตร 92,000 บาท
รายละเอียดรายรับ

2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท)
รายจาย

ปงบประมาณ
2560
2561
2562
2563
2564
1,800,000 1,890,000 1,984,500 2,083,725 2,187,911

1. งบบุคลากร (เงินเดือน, คาจาง,
อุดหนุนคาใชจายบุคลากร)
2. งบดําเนินการ (คาตอบแทน ใชสอย
312,050 472,000 768,000 945,000 945,000
และวัสดุ)
3. งบลงทุน (ครุภัณฑ)
150,000 280,000 150,000 150,000 150,000
4. งบเงินอุดหนุน (โครงการตาง ๆ ของ
285,000 824,000 1,126,000 1,230,000 1,230,000
หลักสูตร)
รวมทั้งสิ้น
1,125,000 2,250,000 2,759,000 3,083,000 3,128,000
จํานวนนิสิต
45
90
135
180
180
2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
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2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนขามสถาบันอุดมศึกษา
การเทียบรายวิชา เนื้อหาของคําอธิบายรายวิชาในรายวิชาที่ขอเทียบจะตองครอบคลุมเนื้อหาของ
คําอธิบายรายวิชาตามโครงสรางที่นิสิตตองเรียนไมนอยกวารอยละ 75 รายวิชาที่โอนตองเปนรายวิชาที่นิสิต
เคยเรีย นมาแลวไมเกิน 5 ป และได รับ ระดับ ขั้น ไมต่ํ ากว า C หรือได รับ คาระดั บ ขั้น ไมต่ํ ากวา 2.00 และ
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวดที่ 7 ขอ 30
ขอ 31 ขอ 32 ขอ 33 และขอ 34 (ภาคผนวก ฉ)
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาบังคับ
- กลุมการใชภาษา
- กลุมบูรณาการ
วิชาเลือก
- กลุมวิชาบังคับเลือก
- กลุมวิชาเลือก
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาพื้นฐานวิชาเอก
วิชาเอก
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
วิชาประสบการณวิจัย/ประการณวิชาชีพ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไมนอยกวา

128 หนวยกิต

ไมนอยกวา

30
18
9
9
12
3
9
92
14
72
30
42
6
6

ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา

3.1.3 รายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
วิชาบังคับ
กลุมการใชภาษา
0000111 ภาษาไทยสําหรับอุดมศึกษา
Thai for Higher Education
0000121 ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจําวัน
Basic English in Daily Life
0000122 การอานและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Read and Write in Basic English
กลุมบูรณาการ
0000161 คุณภาพชีวิต
Quality of Life

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

30 หนวยกิต
18 หนวยกิต
9 หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9

หนวยกิต
3(3-0-6)
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0000162 สิ่งแวดลอมกับการดําเนินชีวิต
Environment and Lifestyle
0000261 สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง
Social Sustainability and Sufficiency Economy
วิชาเลือก

ไมนอยกวา

กลุมวิชาบังคับเลือก
เลือกจากรายวิชา
0000262 ทักษิณศึกษา
Southern Thai Studies
0000263 วิถีชุมชนทองถิ่น
Local Community Ways

3(3-0-6)
3(3-0-6)
12

หนวยกิต

3

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(1-6-2)

หมายเหตุ : กรณีที่เลือกเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งเปนวิชาบังคับเลือกแลว สามารถเลือก
รายวิชาที่เหลือเปนวิชาเลือกได
กลุมวิชาเลือก

ไมนอยกวา

9

หนวยกิต

วิชาเลือก 9 หนวยกิต จะตองมีวิชาเลือกจากทั้งรายวิชาในกลุมภาษาและกลุมบูรณาการ
0000131
0000132
0000133
0000134
0000135
0000136

เลือกจากรายวิชากลุมการใชภาษา
ภาษาและวัฒนธรรมพมา
Burmese Language and Culture
ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
Vietnamese Language and Culture
ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
Korean Language and Culture
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน
Japanese Language and Culture
ภาษาและวัฒนธรรมจีน
Chinese Language and Culture
ภาษาและวัฒนธรรมมลายู
Malay Language and Culture

เลือกจากรายวิชากลุมบูรณาการ
0000163 วิถีอาเซียน
ASEAN Ways
0000164 หลักปรัชญาและศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิต
Philosophy and Religion Principles for Life
Development
0000165 ชมศิลป ดูหนัง ฟงเพลง
Audio and Visual Art Appreciation

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)

- 12 -

มคอ.2 ปริญญาตรี

0000166 ไฟฟากับชีวิต
Electricity and Life
0000167 อาหารเพื่อชีวิตและความงาม
Food for Life and Beauty
0000168 การอานเพื่อชีวิต
Reading for Life
0000169 กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ
Sports and Recreation for Health
0000262 ทักษิณศึกษา
Southern Thai Studies
0000263 วิถีชุมชนทองถิ่น
Local Community Ways
0000264 เศรษฐศาสตรและการจัดการ
Economics and Management
0000265 ความมั่นคงทางอาหาร และพลังงาน กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
Food and Energy Security for Quality of Life
0000266 เศรษฐกิจสรางสรรค
Creative Economy
0000267 ทัศนศิลปและสังคีตวิจักษ
Visual Art and Music Appreciation
0000268 การเมืองการปกครองไทย
Thai Politics and Governance
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
พื้นฐานวิชาเอก
0111111 กลวิธีการรับสาร
Exposure Techniques
0111161 ความรูทางวรรณคดีไทย
Introduction to Thai Literature
0111211 การพูดเพื่อประสิทธิผล
Effective Speaking
0111212 การคิดและการใชเหตุผล
Logical Thinking and Reasoning
0111231 ลักษณะภาษาไทย
Characteristics of Thai Language
วิชาเอก
วิชาบังคับ
0111213 การใชภาษาไทย
Thai Language Use

ไมนอยกวา

2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(1-6-2)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)

92 หนวยกิต
14 หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
72 หนวยกิต
30 หนวยกิต
3(2-2-5)

- 13 0111241 ภาษาศาสตรทั่วไป
General Linguistics
0111261 วรรณกรรมวิเคราะห
Literature Analysis
0111311 การเขียนรอยแกว
Prose Writing
0111321 ภาษากับสังคม
Language and Society
0111322 ภาษากับวัฒนธรรม
Language and Culture
0111361 วรรณกรรมวิจารณ
Literature Criticism
0111362 วรรณกรรมปจจุบัน
Contemporary Literature
0111363 วรรณคดีเอกของไทย
Masterpieces of Thai Literature
0111411 การเขียนรอยกรอง
Poetry Writing
0111451 ปรากฏการณทางภาษาไทย
Thai Language Phenomena
0111481 วรรณกรรมกับสังคมและวัฒนธรรม
Literature with Society and Culture
วิชาเลือก
ไมนอยกวา
0111214 การพูดเฉพาะทาง
Specific Speaking
0111215 การอานออกเสียง
Recitation Reading
0111216 การเขียนเอกสารสํานักงาน
Office Documents Writing
0111242 ระบบเสียงภาษาไทย
Thai Phonology
0111262 พัฒนาการวรรณคดีไทย
Thai Literary Development
0111263 วรรณคดีเกี่ยวกับประวัติศาสตร
Literature as Related to History
0111264 วรรณคดีนิราศ
Niras
0111265 วรรณคดีนิทาน
Tale Literature

มคอ.2 ปริญญาตรี
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
42 หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

- 14 0111312 การเขียนทางวิชาการ
Academic Writing
0111313 การเขียนและการพูดเพื่อประชาสัมพันธ
Writing and Speaking for Public Relations
0111314 การเขียนบทวิจารณและบทบรรณาธิการ
Reviews and Editorial Writing
0111315 การเขียนบทพูด
Speech Writing
0111316 การเขียนสารคดี
Non-Fiction Writing
0111331 ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย
Pali and Sanskrit in Thai
0111332 ภาษาเขมรในภาษาไทย
Khmer in Thai
0111333 อักษรจาร
Inscriptions
0111341 ภาษาไทยถิ่น
Thai Dialects
0111343 ระบบไวยากรณไทย
Thai Syntax
0111364 วรรณคดีการละคร
Drama Literature
0111365 วรรณคดีเกี่ยวกับประเพณี
Literature as Related to Custom
0111366 วรรณคดีพระพุทธศาสนา
Buddhism Literature
0111381 คติชนวิทยา
Folklore
0111412 การเขียนวรรณกรรมสําหรับเด็ก
Children’s Literature Writing
0111413 การเขียนนวนิยายและเรื่องสั้น
Novel and Short Story Writing
0111431 ภาษาตางประเทศในภาษาไทย
Foreign Languages in Thai
0111432 นิรุกติศาสตรไทย
Thai Etymology
0111433 ภาษาไทยตางสมัย
Thai in Different Periods

มคอ.2 ปริญญาตรี
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
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0111441 อรรถศาสตรไทย
2(2-0-4)
Thai Semantics
0111442 การสื่อสารขามวัฒนธรรม
2(2-0-4)
Cross-cultural communication
0111461 วรรณกรรมทองถิ่น
2(2-0-4)
Regional Literature
0111462 วรรณกรรมการเมือง
2(2-0-4)
Literature as Related to Politics
0111463 อิทธิพลของวรรณกรรมตางประเทศที่มีตอวรรณกรรมไทย
3(3-0-6)
Influences of Foreign Literature on Thai Literature
0111472 แบบเรียนภาษาไทย
2(2-0-4)
Thai Literature Textbooks
วิชาประสบการณวิจัย/ประสบการณวิชาชีพ ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนดังนี้
แผน ก
0111491 การวิจัยภาษาและวรรณคดีไทย
3(2-2-5)
Thai Language and Literature Research Approach
0111492 สารนิพนธ
3(0-9-0)
Research Paper
แผน ข
0111493 สหกิจศึกษา
6(0-18-0)
Cooperative Education
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
กําหนดให เลื อกเรี ย นรายวิ ช าที่ เป ด สอนในมหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ หรื อ เลื อกเรี ย น
รายวิช าในสถาบัน อุด มศึกษาอื่น หรือขอโอนรายวิช า โดยความเห็น ชอบของคณะกรรมการ
ประจํ าคณะที่ ห ลั ก สู ต รสั งกั ด ทั้ งนี้ ร ายวิ ช าดั งกล าวต องเป น รายวิ ช าที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นใน
ระยะเวลาไมเกิน 4 ป นับถึงวันที่ขอโอน
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ความหมายของรหัสวิชา
เลขรหัสประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ประกอบดวยเลข 7 หลัก
มีความหมายดังนี้
เลขรหัสสองหลักแรก
หมายถึง เลขรหัสคณะ
เลข 01
หมายถึง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
เลขรหัสหลักที่สามและสี่ หมายถึง เลขรหัสสาขาวิชา
เลข 11
หมายถึง สาขาวิชาภาษาไทย
เลขรหัสหลักที่หา
หมายถึง ชั้นปที่เปดสอน
เลข 1
หมายถึง ชั้นปที่ 1
เลข 2
หมายถึง ชั้นปที่ 2
เลข 3
หมายถึง ชั้นปที่ 3
เลข 4
หมายถึง ชั้นปที่ 4
เลขรหัสหลักที่หก
หมายถึง หมวดวิชาหรือกลุมวิชา
เลข 1
หมายถึง ทักษะทางภาษา
เลข 2
หมายถึง วิเคราะหภาษา
เลข 3
หมายถึง ภาษาแนวไวยากรณ
เลข 4
หมายถึง ภาษาศาสตร
เลข 5
หมายถึง ภาษาและวรรณคดี
เลข 6
หมายถึง วรรณคดี
เลข 7
หมายถึง การสอนภาษาไทย
เลข 8
หมายถึง คติชนวิทยา
เลข 9
หมายถึง ประสบการณวิจัย/ประสบการณวิชาชีพ
เลขรหัสหลักสุดทาย
หมายถึง ลําดับรายวิชาในแตละหมวดหรือกลุมวิชา
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
ชั้นปที่ 1
0000111
0000121
0000141
0111111
0111212

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 128 หนวยกิต
ภาคเรียนที่ 1
หนวยกิต
ชั้นปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
วิชากลุมการใชภาษา
6
วิชากลุมการใชภาษา
ภาษาไทยสําหรับอุดมศึกษา
3(3-0-6)
0000122 การอานและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
วิชากลุมบูรณาการ
ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจําวัน
วิชากลุมบูรณาการ
3
0000162 สิ่งแวดลอมกับการดําเนินชีวิต
คุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
วิชาเลือก
พื้นฐานวิชาเอก
6
(เลือกจากกลุมรายวิชาเลือก)
กลวิธีการรับสาร
3(2-2-5)
พื้นฐานวิชาเอก
การคิดและการใชเหตุผล
3(3-0-6)
0111161 ความรูทางวรรณคดีไทย
0111211 การพูดเพื่อประสิทธิผล
รวมหนวยกิต
15
รวมหนวยกิต

ชั้นปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
วิชาบังคับเลือก (เลือกจากรายวิชา)
0000262 ทักษิณศึกษา
0000263 วิถีชุมชนทองถิ่น
วิชาเลือก
(เลือกจากกลุมรายวิชาเลือก)
พื้นฐานวิชาเอก
0111231 ลักษณะภาษาไทย
วิชาเอก วิชาบังคับ
0111261 วรรณกรรมวิเคราะห
วิชาเอก วิชาเลือก
0111... .........................
0111… ........................
0111… ........................
รวมหนวยกิต

หนวยกิต
3
3(2-2-5)
3(1-6-2)
3
3
3(3-0-6)
3
3(3-0-6)
8
2(.....…)
3(.....…)
3(.....…)
20

ชั้นปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
วิชากลุมบูรณาการ
0000261 สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง
วิชาเลือก
(เลือกจากกลุมรายวิชาเลือก)
วิชาเอก วิชาบังคับ
0111213 การใชภาษาไทย
0111241 ภาษาศาสตรทั่วไป
วิชาเอก วิชาเลือก
0111… ........................
0111… ........................
0111… .........................
วิชาเลือกเสรี
.............. ........................
รวมหนวยกิต

หนวยกิต
3
3(3-0-6)
3
3(3-0-6)
3
5
3(3-0-6)
2(1-2-3)
14
หนวยกิต
3
3(3-0-6)
3
6
3(2-2-5)
3(3-0-6)
7
2(.....…)
2(.....…)
3(.....…)
3
3(.....…)
22

- 18 ชั้นปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
วิชาเอก วิชาบังคับ
0111311 การเขียนรอยแกว
0111321 ภาษากับสังคม
0111362 วรรณกรรมปจจุบัน
วิชาเอก วิชาเลือก
0111… .........................
0111… .........................
0111… .........................
0111… .........................
0111… .........................

หนวยกิต
6
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
12
2(.....…)
2(.....…)
2(.....…)
3(.....…)
3(.....…)
รวมหนวยกิต

ชั้นปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
วิชาเอก วิชาบังคับ
0111411 การเขียนรอยกรอง
0111451 ปรากฏการณทางภาษาไทย
0111481 วรรณกรรมกับสังคมและวัฒนธรรม
วิชาประสบการณวิจัย
0111491 การวิจัยภาษาและวรรณคดีไทย
(เฉพาะที่เลือกเรียนสารนิพนธ)
วิชาเอก วิชาเลือก
0111… .........................
วิชาเลือกเสรี
............. ……………………
รวมหนวยกิต

18
หนวยกิต
8
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3
3(2-2-5)
2
2(.....…)
3
3(…….)
13/16

มคอ.2 ปริญญาตรี
ชั้นปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
วิชาเอก วิชาบังคับ
0111322 ภาษากับวัฒนธรรม
0111361 วรรณกรรมวิจารณ
0111363 วรรณคดีเอกของไทย
วิชาเอก วิชาเลือก
0111… .........................
0111… .........................
0111… .........................
0111… .........................
0111… .........................

หนวยกิต
7
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
13
2(.....…)
3(.....…)
3(.....…)
3(.....…)
2(.....…)
รวมหนวยกิต

ชั้นปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
วิชาประสบการณวิจัย
0111492 สารนิพนธ
หรือ
วิชาประสบการณวิชาชีพ
0111493 สหกิจศึกษา

รวมหนวยกิต

20
หนวยกิต
3
3(0-9-0)

6(0-18-0)

3/6
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
0000111
ภาษาไทยสําหรับอุดมศึกษา
3(3-0-6)
Thai for Higher Education
การใชภาษาไทยเพื่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ฟงบรรยายทางวิชาการ จับใจความ
สรุ ป ความ และนํ า เสนอด ว ยการพู ด หรื อ เขี ย น ศึ ก ษาค น คว า ความรู จ ากการอ า นสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ แ ละ
สื่ออิเล็กทรอนิกส วิเคราะห สังเคราะห นําเสนอดวยการพูดและการเขียนโดยคํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรม
และมารยาทในการสื่อสาร
Thai language used in studying at higher education level, listening to
academic lectures, gasping main ideas, summary, oral and written presentations; a search
for knowledge from reading publications and electronic media; analysis and synthesis of
the knowledge acquired from the search with oral or written presentation in line with
ethics and codes of conduct in communications
0000121

ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Basic English in Daily Life
ฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษในสถานการณตาง ๆ โดยเนนการฟง พูด เพื่อการ

สื่อสาร
Listening, speaking, reading and writing skills in English in different
situations with an emphasis on listening and speaking communication skills
0000122

การอานและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
Read and Write in Basic English
หลักการ กลวิธีการอานและเขียนภาษาอังกฤษ ฝกอานและเขียนประโยคและขอความ
สั้น ๆ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
Principles and strategies of reading and writing basic English with a handon practice in reading and writing sentences and short passages for communication in
daily life
0000131

ภาษาและวัฒนธรรมพมา
3(3-0-6)
Burmese Language and Culture
คําศัพท ระบบเสียง และระบบไวยากรณภาษาพมาเบื้องตนที่ใชในชีวิตประจําวัน โดยฝก
การฟงและการพูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมพมา
A study of basic Burmese vocabulary, sound and grammar systems used
primarily in everyday life practicing listening and speaking within the Burmese social and
cultural context
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0000132

ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
3(3-0-6)
Vietnamese Language and Culture
คําศัพท ระบบเสียง และระบบไวยากรณภาษาเวียดนามเบื้องตนที่ใชในชีวิตประจําวัน
โดยฝกการฟง และการพูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมเวียดนาม
A study of basic Vietnamese vocabulary, sound and grammar systems
used primarily in everyday life practicing listening and speaking within the Vietnamese
social and cultural context
0000133

ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
3(3-0-6)
Korean Language and Culture
คําศัพท ระบบเสียง และระบบไวยากรณภาษาเกาหลีเบื้องตนในชีวิตประจําวัน โดยฝก
ฟงและพูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมเกาหลี
A study of basic Korean vocabulary, sound and grammar systems used
primarily in everyday life practicing listening and speaking within the Korean social and
cultural context
0000134

ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน
3(3-0-6)
Japanese Language and Culture
คําศัพท ระบบเสียง และระบบไวยากรณภาษาญี่ปุนเบื้องตนในชีวิตประจําวัน โดยฝกฟง
และพูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมญี่ปุน
A study of basic Japanese vocabulary, sound and grammar systems used
primarily in everyday life practicing listening and speaking within the Japanese social and
cultural context
0000135

ภาษาและวัฒนธรรมจีน
3(3-0-6)
Chinese Language and Culture
คําศัพท ระบบเสียง และระบบไวยากรณภาษาจีนเบื้องตนที่ใชในชีวิตประจําวัน โดยฝก
การฟง และการพูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมจีน
A study of basic Chinese vocabulary, sound and grammar systems used
primarily in everyday life practicing listening and speaking within the Chinese social and
cultural context
0000136

ภาษาและวัฒนธรรมมลายู
3(3-0-6)
Malay Language and Culture
ความรูและทักษะการใชภาษามลายูเพื่อการสื่อสารเบื้องตน การเรียนรูประเพณี ศิลปะ
โลกทัศน วิถีชีวิตและภูมิหลังของชาวมลายู
Knowledge and skills in the use of Malay for basic communication,
learning about custom, arts, worldviews, lifestyles and backgrounds of the Malays
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0000161

คุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
Quality of Life
ความรูพื้นฐานและดัชนีชี้วัดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตดานรางกาย จิตใจ เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม นโยบายรัฐ สวัสดิการของรัฐและเทคโนโลยีสารสนเทศที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต
Fundamental knowledge and indicators of quality of life in the physical,
psychological, economic and social dimensions as well as the government’s policy and
state welfares and information technology that have impacts on development of the
quality of life
0000162

สิ่งแวดลอมกับการดําเนินชีวิต
3(3-0-6)
Environment and Lifestyle
ปญหา ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม นิเวศวิทยา และ
ภัยพิบัติ จิตสํานึกและจริยธรรมทางสิ่งแวดลอม ประยุกตความรูและเทคโนโลยีสารสนเทศในการรักษา
ดุลยภาพของสิ่งแวดลอม และใชนวัตกรรมเพื่อการแกปญหา
Problems, impacts of changes in natural resources, environment and
ecology as well as disaster, awareness and ethical concerns of environment; applying
knowledge and information technology in keeping the equilibrium of the environment
and innovative solutions of the problems
0000163

วิถีอาเซียน
3(3-0-6)
ASEAN Ways
ภู มิรัฐ ศาสตร ชาติ พัน ธุสั มพั น ธ ความเป น มา อัตลั กษณ ความหลากหลาย มรดกทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรม วิถีประชาคม เศรษฐกิจประชาชาติ บุคคลสําคัญ ปฎิสัมพันธกับโลกภายนอก
สถานการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคตของอาเซียน
Geopolitics, ethnic relations, backgrounds, diverse identities, natural and
cultural heritage, community ways, national economy, dignitaries, interactions with the
outside world, current situations and future prospects of the ASEAN
0000164

หลักปรัชญาและศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy and Religion Principles for Life
Development
วิเคราะหหลักปรัชญาและศาสนาตาง ๆ เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาตนเองและสังคม
ดวยการเรียนรูเขาใจมีความคิดเปนเหตุเปนผล ตามทฤษฎีสําคัญทางปรัชญา เกณฑตัดสินทางจริยธรรม
คําสอนสําคัญทางศาสนา มนุษยกับโลก มนุษยกับมนุษยและคุณคาตาง ๆ ในชีวิตมนุษย
Analysis of various philosophy and religious principles in order to guide
the development of persons and society by learning, understanding and thinking
rationally in accordance with the philosophical theory, ethical criteria, religious teachings,
man and the world, relationship between man and man including the values in human
life
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0000165

ชมศิลป ดูหนัง ฟงเพลง
2(2-0-4)
Audio and Visual Art Appreciation
สร า งเสริ ม รสนิ ย มในการเข า ถึ งงานทั ศ นศิ ล ป ดนตรี และภาพยนตร อ ย างรู เท าทั น
ตระหนักในคุณคา สามารถวิเคราะห วิจารณในฐานะผูบริโภคหรือผูสนับสนุนที่มีคุณภาพ
Promoting sense of taste for meaningful appreciation of visual art, music,
movies; recognizing the values of the art genres to enable learners in analyzing and
making critics as quality consumers or advocates
0000166

ไฟฟากับชีวิต
2(2-0-4)
Electricity and Life
การใชไฟฟาในชีวิตประจําวัน ความตองการใชไฟฟาในประเทศ ผลกระทบของการผลิต
ไฟฟ า ต อ สิ่ ง แวดล อ ม โครงสร า งค า ไฟฟ า รู ป แบบการผลิ ต ไฟฟ า และการคํ า นวณ ค า ไฟฟ า
ในบานเรือน การประหยัดไฟฟาในระบบแสงสวาง ระบบปรับอากาศ และเครื่องใชไฟฟาชนิดตาง ๆ ความ
ปลอดภัยของการใชไฟฟาในชีวิตประจําวัน
Understanding of electricity use in daily life, the demand for electricity in
the country, the impact of electricity generation on the environment, electricity tariff
structure; forms of electricity generation and calculation of the electrical power for
household usage; electric saving in lighting and air conditioning systems, electrical
appliances of various kinds including safety of using electricity in daily life
0000167

อาหารเพื่อชีวิตและความงาม
3(3-0-6)
Food for Life and Beauty
อาหารและคุณ คาทางโภชนาการ ความตองการอาหารของรางกาย คุณ ภาพชีวิต กับ
การรับประทานอาหาร อาหารเพื่อสุขภาพและความงาม ประเภทและบทบาทของอาหารเพื่อสุขภาพและ
ความงาม ชนิดและกลไกของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีผลตอสุขภาพและความงาม เทคโนโลยีในการ
ผลิ ต และบรรจุ ภั ณ ฑ สํ า หรั บ อาหารเพื่ อ สุ ข ภาพและความงาม ฉลากอาหาร กฎหมายอาหาร และ
การคุมครองผูบริโภค แนวโนมของตลาดผลิตภัณฑอาหารเสริมสุขภาพและความงามในปจจุบัน
Food and nutritional values for body needs; quality of life and food
consumption; food for health and beauty, types and roles of food for health and beauty,
types and mechanisms of bioactive compounds that affect the health and beauty;
technologies in production and packaging of food for health and beauty, food labeling,
food laws; consumer protection; current market trends of food supplements for health
and beauty
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0000168

การอานเพื่อชีวิต
2(2-0-4)
Reading for Life
ฝ ก อ า นจากบทความ บทประพั น ธ นวนิ ย าย เรื่ อ งสั้ น หรื อ จากสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ แ ละ
สื่ออิเล็กทรอนิกสตาง ๆ ตามความสนใจ แลวนําเสนอขอสรุปใจความสําคัญจากสิ่งที่อาน และนําความรูมา
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
Practice reading of articles, novels, short stories or articles from printed
media and electronic media according to the choice of interest, present the key
conclusions from the reading texts, and apply acquired knowledge for everyday life use
0000169

กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ
2(1-2-3)
Sports and Recreation for Health
ความสําคัญ ความสัมพันธของสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย ทักษะและทัศนคติที่ดีใน
การเล น กีฬ าหรื อออกกําลั งกายเพื่ อสุ ขภาพ สมรรถภาพและนั น ทนาการ การสร างเสริม และทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย ฝกปฎิบัติกิจกรรมกีฬาหรือนันทนาการตามความสนใจเพื่อพัฒนาความเปนผูมีสุขภาพ
ดีและบุคลิกที่ดี มีน้ําใจนักกีฬา เคารพและปฎิบั ติตามกฎ ระเบียบ กติกา มารยาทของผูเลน ผูดู นําไป
ประยุกตใชกับกติกาของสังคม
Importance and the relationship of health and physical fitness, skills and
attitudes in sports or exercise; fitness and recreation including enhancing the physical
fitness test; sports practicing or recreational interest to develop a healthy and great
personalities; sportsmanship respect according to the rules and etiquette of players
applied to the rules of society
0000261

สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Social Sustainability and Sufficiency Economy
ปรัชญา แนวคิดการเปลี่ยนแปลงวิถีไทย วิถีโลก การอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจ ชุมชน การพัฒ นาอยางยั่งยืน กฎหมายและจริยธรรมเพื่อการดํ าเนิ นชี วิต
ทักษะภาวะผูนํา ความคิดเชิงสรางสรรค ความเปนผูประกอบการ การประยุกตและการปรับตัวในบริบท
สังคมโลก กรณีศึกษาเศรษฐกิจชุมชนโดยใชสังคมวิพากษเชิงบวก
Philosophies and concepts of change in the way of life of Thai people,
global way, co-existence in a multicultural society, sufficient economy, community
economy and sustainable development; legal and ethical concepts in lifestyle;
leadership skills; creative thinking; entrepreneurship and adaptation in the context of a
global society; case studies of the community economy using social critique positively
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0000262

ทักษิณศึกษา
3(2-2-5)
Southern Thai Studies
อารยธรรมไทย วัฒนธรรมภาคใต ประวัติศาสตร โบราณคดี วิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรม
ความเชื่ อ ศิ ล ปะ หั ต ถกรรม การละเล น พื้ น บ า น ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น สิ่ ง สร า งสรรค ในภาคใต และ
ความสัมพันธทางวัฒนธรรมภาคใตกับภูมิภาคอาเซียน โดยศึกษาจากพิพิธภัณฑคติชนวิทยา สถาบันทักษิณ
คดีศึกษา วิทยาลัยภูมิปญญาชุมชน และแหลงเรียนรูในทองถิ่น
Thai civilization, Southern Thai culture, Southern Thai history, archeology,
ways of life, traditions, beliefs, arts and crafts, folk play, folk wisdom, creative entities in
the South and cultural relations with the ASEAN region based on the information
compiled by the Folklore Museum of the Institute for Southern Thai Studies, College of
Local Wisdom and local learning resources
0000263

วิถีชุมชนทองถิ่น
3(1-6-2)
Local Community Ways
ชุ ม ชนและสิ ท ธิ ชุ ม ชน เรี ย นรู เชิ งบู ร ณาการเกี่ ย วกั บ วิ ถี ชุ ม ชนท อ งถิ่ น ภาคใต กลไก
การปรับตัวที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒ นธรรมของ
ชุมชน การประยุกตใชแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคลองกับบริบทจําเพาะของแตละชุมชน
ที่นําไปสูการพัฒนาแบบยั่งยืน
Community and community rights, integrative learning on local
community in the South; adjustment mechanism in harmony with changes in the
physical, biological, economic, social and cultural dimensions of the community; the
application of the sufficient economy in accordance the specific context of each
community which leads to sustainable development
0000264

เศรษฐศาสตรและการจัดการ
2(2-0-4)
Economics and Management
ระบบเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตรในการดําเนินชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง การจัดการความ
เสี่ ย ง การจั ด การเวลา การเงิ น และการออม การลงทุ น การบั ญ ชี ค รั ว เรื อ น การจั ด การบุ ค ลิ ก ภาพ
การจัดการความหลากหลาย การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความรับผิดชอบสังคม
Economic system and economics leading a lifestyle, sufficient economy,
risk management, time management, finance and savings, investment, household
accounting, personality management, diversity management, application of information
technology, ethics and social responsibility
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0000265

ความมั่นคงทางอาหาร และพลังงาน กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2(2-0-4)
Food and Energy Security for Quality of Life
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน ในระดับครัวเรือน ชุมชน
ความสัมพันธของความมั่นคงทางอาหารและพลังงานกับการพัฒ นาคุณภาพชีวิต ระบบการผลิตอาหาร
และพลังงานทางเลือก การผลิตอาหารปลอดภัย การจัดการผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเปนอาหารและ
พลังงาน รายไดหลัก ลดรายจาย รายไดเสริม นันทนาการ และกิจกรรมเพื่อสังคม
Development of quality of life, food and energy security at the household
level, community relations in food and energy security and improvement of the quality
of life, food production system and alternative energy, safety food production,
management of agricultural products for food and energy, core revenue, expense
reduction, supplement income, recreation and social activities
0000266

เศรษฐกิจสรางสรรค
2(2-0-4)
Creative Economy
บูรณาการแนวความคิดสรางสรรคกับการเพิ่มมูลคาและคุณคาโดยเปนพื้นฐานการคิดที่
จะสามารถนํามาซึ่งการทําธุรกิจในเชิงสรางสรรค
Integrated creative concepts for adding values as a basis of ideas that can
bring about creative businesses
0000267

ทัศนศิลปและสังคีตวิจักษ
2(2-0-4)
Visual Art and Music Appreciation
ความซาบซึ้งในความงามและคุณคาของทัศนศิลปกับดนตรีที่สามารถนําไปใชประโยชน
เพื่อการออกแบบและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
The appreciation of the beauty and value of the visual arts and music
that can be used to design and improve the quality of life
0000268

การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Politics and Governance
วิวัฒนาการระบอบการเมืองของไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน กระบวนการนโยบายและ
การวางแผน รัฐธรรมนูญ พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง บทบาททางการเมืองขององคกรภาครัฐ ภาค
ธุรกิจเอกชน ภาคประชาชน ปญหาหลักทางการเมืองและการบริหารรัฐกิจ ตลอดจนแนวทางการปฏิรูป
การเมืองของไทย
Thailand's political evolution from past to present, policy and planning
process, constitution, political parties and elections, political role of government;
business and public sector organizations; major problems of political and public
administration, including the political reform in Thailand
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ
0111111 กลวิธีการรับสาร
3(2-2-5)
Exposure Techniques
ความรูเกี่ยวกับกลวิธีการรับสาร ความสําคัญและการใชประโยชนจากการรับสาร โดยเนนการดู
การฟง และการอาน กระบวนการและกลวิธีพัฒนาทักษะการรับสารใหมีประสิทธิภาพ ฝกปฏิบัติการรับสาร
Knowledge, importance and use of exposure techniques; focusing on Listening,
Watching and Reading; processes and strategies in developing effective exposure techniques;
practice of message decoding
0111161 ความรูทางวรรณคดีไทย
3(3-0-6)
Introduction to Thai Literature
ความรูทั่วไปทางวรรณคดีไทย ศัพทวรรณคดี ขนบนิยม แนวความคิด กลวิธีการประพันธเพื่อมุง
สรางรสนิยมและสํานึกในคุณคาของงานทางวรรณศิลป ความสัมพันธของวรรณคดีกับบริบททางสังคมและ
วัฒนธรรม
General knowledge of Thai literature, terms in literature, traditional pattern, ideas;
composition techniques to enhance sense of taste and awareness in value of literary work;
relationship of literature and sociocultural context
0111211 การพูดเพื่อประสิทธิผล
2(1-2-3)
Effective Speaking
หลักการ ศิลปะ จิตวิทยา และกลวิธีที่ชวยใหการพูดเกิดประสิทธิผล ศึกษาวิเคราะหการพูดของนัก
พูดที่นาสนใจ ฝกพูดและฝกวิจารณ
Principles, art, psychology and techniques in effective speaking; analysis of speaking
techniques of interesting speakers; practice of speaking and criticizing
0111212 การคิดและการใชเหตุผล
3(3-0-6)
Logical Thinking and Reasoning
ความสัมพันธระหวางภาษากับความคิด การเสนอความคิดดวยการอางเหตุผล ความจริงกับความ
ถูกตอง ขอมูลกับการอางเหตุผลเชิงสถิติและวิทยาศาสตร การอางเหตุผลและการเขียนแบบนิรนัยและอุปนัย
การโตแยงและการวิพากษวิจารณเชิงเหตุผล และการเขียนเชิงเหตุผล
Relationship of language and thought; presentation of thoughts and reasoning,
reality and accuracy; information and statistical and scientific referencing, reasoning technique
and deductive and inductive writing; arguing and logical criticizing and logical writing
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0111213 การใชภาษาไทย
3(2-2-5)
Thai Language Use
ทฤษฎีพื้นฐานในการสื่อสาร การใชภาษาเพื่อสื่อความหมายใหสัมฤทธิผล กลวิธีการใชถอยคํา
สํานวนภาษา การใชภาษาเชิงบรรยาย อธิบาย และพรรณนา การใชภาษาใหถูกตองตรงความหมายเหมาะสม
กับบริบทของการสื่อสาร และการใชภาษาผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
Fundamental theories in communication, language use for effective
communication; techniques in using words and expressions; practice of receptive skills
including grasping main idea, analyzing and interpreting messages of different genres; practice
of productive skills of speaking and writing focusing on the use of language accurate and
appropriate to context of communication as well as the use of language through electronic
media
0111214 การพูดเฉพาะทาง
3(2-2-5)
Specific Speaking
กลวิธี และมารยาทในการพูดเฉพาะทางรูปแบบตาง ๆ ฝกพูดเชิงวิชาการ สัมภาษณ โตวาที
อภิปราย และสุนทรพจน
Strategies and etiquettes in different types of specific speaking; practice of
academic speaking, interviewing, debate, discussion and speech
0111215 การอานออกเสียง
3(2-2-5)
Recitation Reading
วิธีการอานออกเสียงคําในภาษาไทยใหถูกตอง ชัดเจน มีจังหวะ การกําหนดความดัง คอย น้ําเสียง
และลีลาการอานใหเหมาะสมกับเนื้อความของสารที่อาน ฝกสํารวจและแกปญหาการอานออกเสียง ฝกทักษะการ
อานขาว อานบทสารคดี และอานทํานองเสนาะ
Pronunciation of words in Thai language focusing on correctness, clearness, rhythm,
monitoring loudness and softness of the sound, accent and styles appropriate to type of text
being read; survey of problems in recitation reading and solutions; practice of news reporting,
documentary scripts reading and reading in rhythm of prose
0111216 การเขียนเอกสารสํานักงาน
2(1-2-3)
Office Documents Writing
รูปแบบการเขียนเอกสารสํานักงาน วิเคราะหและฝกเขียนหนังสือราชการ รายงานการประชุม
และเอกสารธุรกิจประเภทตาง ๆ
Forms of office documents writing; analysis amd practice of official letters, meeting
minutes and various types of business documents
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0111231 ลักษณะภาษาไทย
3(3-0-6)
Characteristics of Thai Language
ลักษณะสําคัญของภาษาไทย เสียง คํา และการสรางคํา การจําแนกหมวดคํา ชนิดและโครงสราง
ของวลีและประโยค ความหมาย รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของภาษาไทย
Significant features of Thai language, sounds, words and word building, classification
of words, types and structures of phrases and structures, meaning including changes of Thai
language
0111241 ภาษาศาสตรทั่วไป
3(3-0-6)
General Linguistics
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาภาษาซึ่งเนนการวิเคราะหโครงสรางภาษา ไดแก เสียง คํา
ประโยค และความหมาย
Basic concepts in language study concentrating on language structure analysis in
terms of sounds, words, sentences and meaning
0111242 ระบบเสียงภาษาไทย
2(2-0-4)
Thai Phonology
สัทศาสตรและสัทวิทยาภาษาไทย ฝกใชสัทอักษรและฝกถายถอดเสียงคํา วิเคราะหระบบเสียงโดย
ใชทฤษฎีทางภาษาศาสตร
Thai phonetics and phonology; practice of using phonetic alphabets and
transmitting sounds of words, and analysis of sound system using linguistic theories
0111261 วรรณกรรมวิเคราะห
3(3-0-6)
Literature Analysis
หลักการวิเคราะหวรรณกรรม การวิเคราะหองคประกอบดานรูปแบบ เนื้อหา ภาษา และศิลปะ
การเขียน วิเคราะหคุณคาของวรรณกรรมที่ศึกษาดานวรรณศิลป ดานอารมณ ดานสังคม ฝกอาน และ
วิเคราะห
Principles in literature analysis; analysis of components in terms of form, content,
language and the art of writing; analysis of writing styles, emotional aspect and social aspect of
selected literature; practice of reading and analyzing
0111262 พัฒนาการวรรณคดีไทย
3(3-0-6)
Thai Literary Development
พัฒนาการของวรรณคดีไทยตั้งแตสมัยสุโขทัยถึงปจจุบัน ลักษณะเดนของวรรณคดีไทย แตละสมัย
รวมทั้งอิทธิพลที่มีตอกันระหวางวรรณคดี สังคม และวิถีชีวิตคนไทย
The development of Thai literature of The Sukhothai period through to the
present day; dominant characteristics of Thai literature of each period as well as interinfluences of literature, society and ways of life of Thai people
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0111263 วรรณคดีเกี่ยวกับประวัติศาสตร
2(2-0-4)
Literature as Related to History
วิเคราะหลักษณะเฉพาะของวรรณคดีเกี่ยวกับประวัติศาสตรดานรูปแบบ เนื้อหา และศิลปะการ
ประพันธ การใชวาทกรรม และความสัมพันธระหวางวรรณคดีกับประวัติศาสตร และงานคนควาที่เกี่ยวของ
Analysis of specific characteristics of historical literature in terms of form, content,
the art of composition; use of discourse; relationship of literature and history including a study
of related works
0111264 วรรณคดีนิราศ
2(2-0-4)
Niras
รูปแบบ เนื้อหา ศิลปะการประพันธ พัฒนาการของวรรณคดีนิราศ วิเคราะห และวิจารณ
Form, content, the art of composition; development of Niras ;
an analytical and critical review of Niras
0111265 วรรณคดีนิทาน
2(2-0-4)
Tale Literature
ลักษณะ ที่มา พัฒนาการของวรรณคดีนิทานไทย วิเคราะหและประเมินคาวรรณคดีนิทานโดย
เนนดานวรรณศิลป แนวคิด และบทบาทในสังคมไทย
Characteristics, background and development of Thai tale literature; analysis and
evaluation of tale literature focusing on literary art, ideas and role in Thai society
0111311 การเขียนรอยแกว
2(1-2-3)
Prose Writing
ทฤษฎีและกลวิธีการเขียน การใชถอยคํา ประโยค การวางโครงเรื่อง การเขียนยอหนาเรียงความ
ความเรียง และบทความ เนนการใชภาษาตามมาตรฐานของงานเขียนประเภทนั้น และฝกวิจารณงานเขียน
Writing theories and strategies; the use of words, sentences, plot setting, paragraph
writing, composition and essay writing; article writing with an emphasis on standards of each
type written text; practice of criticizing the written work
0111312 การเขียนทางวิชาการ
2(1-2-3)
Academic Writing
ความหมาย ประเภท องคประกอบ และกลวิธีการเขียนทางวิชาการ สืบคนและเก็บรวบรวมขอมูล
เพื่อใชในการเขียนทางวิชาการ ฝกวิเคราะห วิจารณ และฝกเขียน
Meaning, type, component and technique in academic writing; searching and
collecting information needed for academic writing; practice of analyzing, criticizing and writing
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0111313 การเขียนและการพูดเพื่อประชาสัมพันธ
2(1-2-3)
Writing and Speaking for Public Relations
รูปแบบ เนื้อหา ภาษา และกลวิธีในการเขียนขาวประชาสัมพันธในสื่อสิ่งพิมพ วิทยุและโทรทัศน
ฝกเขียนและพูด
Form, content, language and techniques in writing news for public relations in
printing media, radio and television, practice of writing and speaking
0111314 การเขียนบทวิจารณและบทบรรณาธิการ
2(1-2-3)
Reviews and Editorial Writing
รูปแบบ เนื้อหา ภาษา และกลวิธีในการเขียนบทวิจารณและบทบรรณาธิการ ฝกการสังเกต
วิเคราะห และวิพากษปรากฏการณตาง ๆ ในสังคม เรียบเรียงเปนบทวิจารณและบทบรรณาธิการ
Format, content, language and strategies in reviews and editorial writing; practice of
observing, analyzing and criticizing existing phenomenal events in the society; writing reviews
and editorial
0111315 การเขียนบทพูด
2(1-2-3)
Speech Writing
กลวิธีการเขียนบทพูดโดยใชวัจนลีลาอยางเหมาะสม ฝกเขียนคํากลาวรายงาน คํากลาวเปดงาน คํา
กลาวปดงาน คํากลาวสดุดี และคํากลาวสุนทรพจน
Strategies in speech writing using appropriate language styles; practice of oral report
speech, opening speech, closing speech, praising speech and addressing speech
0111316 การเขียนสารคดี
2(1-2-3)
Non-Fiction Writing
ความหมาย ประเภท องคประกอบ หลักและกลวิธีการเขียนสารคดีในสื่อสิ่งพิมพ วิทยุและโทรทัศน
Meaning, types, components, principles and writing strategies of non-fiction in
printing media, radio and television
0111321 ภาษากับสังคม
2(2-0-4)
Language and Society
การใชภาษาที่แตกตางกันตามปจจัยทางสังคมของผูพูดและสถานการณการใชภาษา ความ สัมพันธ
ระหวางภาษากับสังคม ทําเนียบภาษา การสัมผัสภาษา และการเปลี่ยนแปลงของภาษาในสังคมไทย
Different uses of language as varied by social factors of the speakers and situations;
relationship of language and society, language registers, language exposure and changes of
language in Thai society
0111322 ภาษากับวัฒนธรรม
2(2-0-4)
Language and Culture
การใชภาษาที่แตกตางกันตามปจจัยทางวัฒนธรรมของผูพูด ความสัมพันธระหวางภาษากับ
วัฒนธรรมดานระบบความเชื่อ ระบบการทํามาหากิน และระบบการอยูรวมกันเปนสังคม
The different uses of language as varied by cultural factors of the speakers;
relationship of language and culture in terms of beliefs; ways of life and co-existence in the
society
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0111331 ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย
2(2-0-4)
Pali and Sanskrit in Thai
ระบบเสียง ระบบคําในภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต ความเกี่ยวของระหวางภาษาบาลีและสันสกฤต
กับภาษาไทย ลักษณะการยืม การปรับเปลี่ยนทางดานเสียง อักขรวิธี รูปคํา การรับคําและความหมายจากภาษา
บาลีและสันสกฤตมาสูภาษาไทย
Phonology and morphology of the Pali and Sanskrit languages; relation of the Pali
and Sanskrit languages, borrowing style, changes in sounds, orthography, word form;
acceptance of words and meanings of the Pali and Sanskrit languages into Thai language
0111332 ภาษาเขมรในภาษาไทย
2(2-0-4)
Khmer in Thai
ระบบเสียง ระบบคําในภาษาเขมร ความเกี่ยวของระหวางภาษาเขมรกับภาษาไทย ลักษณะการ
ยืม การปรับเปลี่ยนทางดานเสียง อักขรวิธี รูปคํา การรับคําและความหมายจากภาษาเขมรมาสูภาษาไทย
Phonology and morphology of the Khmer language; relation of the Khmer
language, borrowing style, changes in sounds, orthography, word form; acceptance of words
and meanings of the Khmer language into Thai language
0111333 อักษรจาร
2(2-0-4)
Inscriptions
อักษรที่จารไวในวัสดุตาง ๆ ตั้งแตสมัยสุโขทัยจนถึงสมัยรัชกาลที่ 5 ในแงประวัติอักษร อักขรวิธี
และฝกปริวรรตอักษรในเอกสารโบราณที่คนพบในทองถิ่น
Language characters as written in all kinds of material from Sukhothai period
through to King Rama V period in terms of history of the characters and orthography; practice
of transforming characters in ancient documents found in local communities
0111341 ภาษาไทยถิ่น
2(2-0-4)
Thai Dialects
หลักการวิเคราะหภาษาถิ่น ลักษณะเฉพาะของภาษาไทยถิ่นดานระบบเสียง ระบบคํา ระบบ
วากยสัมพันธ และความหมาย ฝกเก็บและวิเคราะหขอมูลภาษาถิ่นใต
Principles in dialect analysis; specific characteristics of dialect regarding phonology,
morphology, syntax and meaning; practice of collecting and analyzing information of dialects of
southern Thailand
0111343 ระบบไวยากรณไทย
2(2-0-4)
Thai Syntax
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎีไวยากรณ ระบบคํา และระบบวากยสัมพันธของภาษาไทยโดยใช
ระเบียบวิธีภาษาศาสตร
Basic knowledge of grammar theories, morphology and syntax of Thai language
through the use of the linguistic methodology
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0111361 วรรณกรรมวิจารณ
2(2-0-4)
Literature Criticism
แนวทางการวิจารณวรรณกรรมศึกษา บทวิจารณวรรณกรรมของนักวิจารณไทยในอดีตและปจจุบัน
ฝกวิจารณวรรณคดีโบราณและวรรณกรรมปจจุบัน
Approaches in literature criticism, a study of critiques by Thai critics of the past and
the present days; practice in criticizing old and contemporary literature
0111362 วรรณกรรมปจจุบัน
2(2-0-4)
Contemporary Literature
ความเปนมา ลักษณะ และสภาพของวรรณกรรมปจจุบัน วิเคราะหและประเมินคาวรรณกรรมโดย
เนนคุณคาทางวรรณศิลป แนวคิด และบทบาทตอสังคม
Background, characteristics and state of contemporary literature; an analysis and
evaluation of literature emphasizing the value of literary art, ideas and role in the society
0111363 วรรณคดีเอกของไทย
3(3-0-6)
Masterpieces of Thai Literature
ลักษณะเดนของวรรณคดีไทยประเภทตาง ๆ ที่ไดรับยกยอง ในดานรูปแบบ เนื้อหา แนวคิด และ
ศิลปะการประพันธ ตลอดจนคุณคาที่ปรากฏในวรรณคดีเอกของไทย
Dominant characteristics reflecting state of excellence of different types of
prestigious Thai literature regarding form, content, ideas, the art of composition, and value as
found in masterpieces of Thai literature
0111364 วรรณคดีการละคร
2(2-0-4)
Drama Literature
วิเคราะหวรรณคดีการละครดาน ลักษณะ ประเภท คุณคา ประวัติความเปนมา และปจจัยที่มี
อิทธิพลตอวรรณคดีการละคร ความสัมพันธระหวางวรรณคดีการละครกับศาสตรอื่น
An analysis of drama literature regarding characteristics, type, value, background and
factors influencing drama literature; relationship of drama literature and others
0111365 วรรณคดีเกี่ยวกับประเพณี
2(2-0-4)
Literature as Related to Custom
รูปแบบ เนื้อหา ศิลปะการประพันธ และความสัมพันธระหวางวรรณคดีประเพณีกับสังคม ฝกเก็บ
ขอมูลและวิเคราะหวรรณกรรมเกี่ยวกับประเพณีในทองถิ่น
Form, content, the art of composition and relationship of literature as related to
custom and the society; practice local of collecting and analyzing information regarding local
literature as related to local custom

- 33 -

มคอ.2 ปริญญาตรี

0111366 วรรณคดีพระพุทธศาสนา
3(3-0-6)
Buddhism Literature
ลักษณะ ประเภท ศิลปะการประพันธ พัฒนาการ และคุณคาของวรรณคดีพระพุทธศาสนาที่มีตอ
สังคมและวัฒนธรรมไทย
Characteristics, type, the art of composition, development and value of Buddhist
literature on Thai society and culture
0111381 คติชนวิทยา
3(3-0-6)
Folklore
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับคติชนวิทยา ความสัมพันธระหวางคติชนวิทยากับภาษาและวรรณกรรมวิธีการ
เก็บขอมูลภาคสนามตามระเบียบวิธีทางคติชนวิทยา ฝกเก็บและศึกษาขอมูลภาคสนาม
General knowledge of folklore, relationship of folklore and language and literary
works; methods in collecting fieldwork data following folklore methodology; practice of data
collecting and the study of fieldwork data
0111411 การเขียนรอยกรอง
2(1-2-3)
Poetry Writing
ฉันทลักษณ การใชฉันทลักษณใหเหมาะสมกับเนื้อหา กลวิธีการเขียนรอยกรองแบบ
ตาง ๆ ฝกเขียนและฝกวิจารณ
Prosody, and its use of appropriate content; strategies in writing different kinds of
poetry; practice of writing and criticizing poems
0111412 การเขียนวรรณกรรมสําหรับเด็ก
2(1-2-3)
Children’s Literature Writing
ลั กษณะ ประเภท องค ป ระกอบ ขั้น ตอน กลวิธี การเขีย น และการประเมิ น คุ ณ ภาพวรรณกรรม
สําหรับเด็ก ฝกเขียนและประเมินคุณภาพ
Characteristics, types, components, work steps, writing strategies and evaluation of
quality of children’s literature; The practice of writing and evaluation of quality
0111413 การเขียนนวนิยายและเรื่องสั้น
2(1-2-3)
Novel and Short Story Writing
ลักษณะ องคประกอบ และกลวิธีการเขียนนวนิยายและเรื่องสั้น และฝกเขียน
Background, dominant characteristics, uniqueness of awards; analyses of awarded
literary works regarding form, techniques in the art of composition, content and value
0111431 ภาษาตางประเทศในภาษาไทย
3(3-0-6)
Foreign Languages in Thai
ความเปนมาของคํายืมภาษาตาง ๆ ในภาษาไทย ลักษณะของภาษาที่ไทยยืมคํามาใช การ
เปลี่ยนแปลงทางดานเสียง รูปคํา และความหมายของคํายืม การบัญญัติศัพทและการทับศัพท
Background of loan words in Thai language; characteristics of the loan words used in
Thai language; changes in sound, word form and meaning of loan words; prescribing and
transcribing words
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0111432 นิรุกติศาสตรไทย
2(2-0-4)
Thai Etymology
หลักนิรุกติศาสตรเพื่อเปนพื้นฐานในการวิเคราะหประวัติคํา สํานวนในภาษาและวรรณคดีไทย
และฝกวิเคราะห
Etymology principles used as conceptual base in analyzing background of words,
idioms and expressions in Thai language and literature; hand-on experience in analyzing the
said matters
0111433 ภาษาไทยตางสมัย
2(2-0-4)
Thai in Different Periods
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของภาษา ลักษณะภาษาไทยสมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา และ
สมัยรัตนโกสินทร
Fundamental knowledge in changes of language, characteristics of Thai language in
Sukhothai period, Ayudhaya period and Rattanakosin period
0111441 อรรถศาสตรไทย
2(2-0-4)
Thai Semantics
นิยาม องคประกอบ และประเภทของความหมาย ความหมายของรูปภาษาในระดับเสียง ระดับคํา
ระดับประโยค และระดับสัมพันธสาร
Definition, components and types of meaning; meaning of the language form of
different levels anging from sound, word, sentence and connected discourse
0111442 การสื่อสารขามวัฒนธรรม
2(2-0-4)
Cross-cultural communication
ความสําคัญของภาษาในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรม อิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีตอมุมมอง
ความคิด และคานิยมของชนชาติตาง ๆ ในการติดตอสื่อสาร โดยเฉพาะในประชาคมอาเซียน
Significance of the language as one component of culture; influences of culture on
perceptions, thoughts and values of different ethnic groups in communication, especially of
those in the ASEAN community
0111451 ปรากฏการณทางภาษาไทย
3(3-0-6)
Thai Language Phenomena
วิเคราะหปรากฏการณทางภาษาและวัฒนธรรม ของบุคคล กลุมบุคคลตาง ๆ ในสังคม
Analysis, Thai language and culture phenomena as experienced by an individual
and groups of people in the society
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0111461 วรรณกรรมทองถิ่น
2(2-0-4)
Regional Literature
ความหมาย ประเภท รูปแบบ และคุณคาของวรรณกรรมทองถิ่น ฝกเก็บรวบรวมขอมูลวรรณกรรม
ทองถิ่นภาคใตเพื่อวิเคราะหรูปแบบ เนื้อหา ภาษา และคุณคา
Meaning, types, forms and value of regional literature; practice of collecting data
regarding local literature of southern Thailand for the analysis of form, language content and
value
0111462 วรรณกรรมการเมือง
2(2-0-4)
Literature as Related to Politics
ความหมายของวรรณกรรมเกี่ยวกับการเมือง ความสัมพันธระหวางวรรณกรรมกับการเมือง ภาพ
สะทอนและอุดมคติทางการเมืองแนวคิด ทฤษฎีในการวิเคราะหวรรณกรรมเกี่ยวกับการเมือง และฝกวิเคราะห
วิจารณ
Meaning of literature as related to politics, relationship of literature and politics,
reflection and concepts of political ideal; theories in analysis of literature as related to politics;
practice of analyzing and criticizing
0111463 อิทธิพลของวรรณกรรมตางประเทศที่มีตอวรรณกรรมไทย
3(3-0-6)
Influences of Foreign Literature on Thai Literature
อิทธิพลของวรรณกรรมตางประเทศที่มีตอวรรณกรรมไทยทั้งที่เปนวรรณกรรมแปล แปลง และแตง
ในดานรูปแบบ เนื้อหา ภาษา และแนวคิด
Influences of foreign literature on Thai literature involving translated literature,
adapted literature and solely written in terms of form, content and concepts
0111472 แบบเรียนภาษาไทย
Thai Language Textbooks
วิเคราะหประเภท ลักษณะ และพัฒนาการของหนังสือแบบเรียนภาษาไทย
Analysis of types, characteristics, and development of Thai textbooks

2(2-0-4)

0111481 วรรณกรรมกับสังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Literature with Society and Culture
ความสัมพันธระหวางวรรณกรรมกับสังคมและวัฒนธรรมทั้งดานอิทธิพลของสังคมและวัฒนธรรมที่
มีตอวรรณกรรม และดานที่วรรณกรรมมีอิทธิพลตอสังคมและวัฒนธรรม
Relationship of literature and society and culture in terms of influence of society
and culture on literature and those of the literature on society and culture
0111491 การวิจัยภาษาและวรรณคดีไทย
3(2-2-5)
Thai Language and Literature Research Approach
แนวทางการศึกษาประเด็นปญหาดาน ภาษา การใชภาษา และวรรณคดีไทย ฝกเขียนและเสนอ
โครงรางการศึกษา โดยใชระเบียบวิธีวิจัย
Guidelines for a study of problematic issues in language, the use of language and
Thai literature; practice of proposal writing using research method and presenting
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0111492 สารนิพนธ
3(0-9-0)
Research Paper
เลือกศึกษา วิเคราะห และเรียบเรียงผลการศึกษาดานภาษาหรือวรรณคดีไทยเรื่องใดเรื่องหนึ่งตาม
รูปแบบของสารนิพนธ
A study of a particularly selected issue on Thai language or literature and report
writing using a research format
0111493 สหกิจศึกษา
6(0-18-0)
Cooperative Education
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ หรือหนวยงานอื่น ที่ตรงตามสายวิชาชีพและความเชี่ยวชาญของ
สาขาวิชาเอกภาษาไทย ตามขอกําหนดและกระบวนการสหกิจศึกษา เปนระยะเวลา 11 สัปดาห พรอมจัดทํา
และนําเสนอรายงานสหกิจศึกษา
The practice of the Thai language in the workplace in accordance with coorpertaive
education principles and process; on-job training of not less than 8 weeks; completing and
presenting a project
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3.2 ชื่อ สกุล ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ
1

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวจารึก จันทรวงค

ตําแหนงทาง
วิชาการ
อาจารย

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สถาบัน

ภาษาไทย
ภาษาและ
วรรณคดีไทย

ม.สงขลานครินทร
ม.สงขลานครินทร

2550
2545

ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ม.เกษตรศาสตร

2553
2539
2533

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ม.ธรรมศาสตร

2549
2540

กศ.ม.
ศศ.บ.

ภาษาไทย
การระหวาง
ประเทศ
ภาษาไทย
ภาษาไทย

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
ม.สงขลานครินทร

2556
2551

อ.บ.
อ.ม.
อ.ด.

ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2559
2548
2544

ศศ.ม.
ศศ.บ.
เกียรตินิยม
อันดับ 1

2

นางสาวประภัสสร ภัทรนาวิก ผูชวย
ศาสตราจารย

3

นายวราเมษ วัฒนไชย

อาจารย

4

นางปยธิดา คงวิมล

อาจารย

5

นางสาวปรียารัตน
อาจารย
เชาวลิตประพันธ

อ.ด.
อ.ม.
ศศ.บ.
เกียรตินยิ ม
อันดับ 2
อ.ม.
ร.บ.

ป

3.2.2 อาจารยพิเศษ
ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนงทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

1 นายอนันต อารียพงศ

รองศาสตราจารย

ศศ.ม.
กศ.บ.

จารึกตะวันออก
ภาษาไทย

2 นายวินัย สุกใส

อาจารย

กศ.ม.
กศ.บ.

ภาษาไทย
ภาษาไทย

สถาบัน
ม..ศิลปากร
วิทยาลัยวิชาการศึกษา
พิษณุโลก
ม.ทักษิณ
ม.ศรีนครีนครินทรวโิ รฒ
สงขลา

ป
2524
2512
2545
2522
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4. องคประกอบเกี่ยวกับการฝกภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เปดโอกาสใหนิสิตไดเลือกฝกประสบการณเพื่อใช
ภาษาในสถานประกอบการในรายวิชา 0111493 สหกิจศึกษา โดยนิสิตตองเขารับการฝกงานในหนวยงาน
ภาครัฐหรือสถานประกอบการเอกชน ในหนาที่ที่เกี่ยวกับการใชภาษาไทย จํานวนไมนอยกวา 360 ชั่วโมง หรือ
11 สัปดาห
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม : รายวิชา 0111493 สหกิจศึกษา
4.1.1 มีความสามารถในการประยุกตใชความรูไดเหมาะสมกับมาตรฐานวิชาชีพ
4.1.2 มีความรู เทคนิคและทักษะในการใชเครื่องมือ อุปกรณที่เกี่ยวของกับงาน
4.1.3 มีความสามารถในการวิเคราะห แกไขปญหาในสถานการณจริง
4.1.4 มีวินัย ซื่อสัตยสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ
4.1.5 มีความสามารถในการทํางานรวมกับคนอื่น
4.2 ชวงเวลาที่จัดประสบการณ
ภาคเรียนที่ 2 ชั้นปที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
5 วันตอสัปดาห หรือตามที่ตกลงกับสถานประกอบการ ในระยะเวลา 11 สัปดาห
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรือวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยยอ
เลือกศึกษา วิเคราะห และเรียบเรียงผลการศึกษาดานภาษาหรือวรรณคดีไทยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
นําเสนอผลงานตามรูปแบบของสารนิพนธ กําหนดใหมีอาจารยที่ปรึกษา 2 คน ประเมินผลเปนคาระดับขั้น
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
5.2.1 มีองคความรูจากการวิจัย ทําสารนิพนธ
5.2.2 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล
5.2.3 สามารถนํ าเสนอและสื่ อสารดวยการพูด และการเขีย นรายงานการวิ จัยตามรูป แบบที่
กําหนด
5.3 ชวงเวลา
ภาคเรียนที่ 2 ชั้นปที่ 4
5.4 จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 อาจารยในสาขาวิชารับเปนอาจารยที่ปรึกษาหัวขอสารนิพนธที่นิสิตสนใจ
5.5.2 อาจารยจัดตารางเวลาเพื่อใหคําปรึกษา และติดตามการทํางานของนิสิต
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 ประเมินคุณภาพสารนิพนธโดยกรรมการสอบสารนิพนธ
5.6.2 ประเมินความกาวหนาในระหวางการทําสารนิพนธโดยอาจารยสาขาวิชาภาษาไทย จาก
การรายงานดวยวาจาและเอกสาร
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5.6.3 คั ด เลื อ กสารนิ พ นธ เผยแพร ในโครงการนํ า เสนอผลงานวิ ช าการของนิ สิ ต สาขาวิ ช า
ภาษาไทย
5.6.4 จั ด พิ ม พ ห นั งสื อ รวมบทความและบทคั ด ย อ สารนิ พ นธ เผยแพร ต อ ผู เข าร ว มโครงการ
นําเสนอผลงานวิชาการของนิสิตสาขาวิชาภาษาไทย
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต
1. มีความเขาใจและเห็น
- รายวิชาในหลักสูตรกําหนดใหเก็บขอมูล
คุณคาทองถิ่น
ในทองถิ่น
- มีกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเรียนรูรวมกับ
ชุมชนซึ่งเปนสวนหนึ่งของการสําเร็จ
การศึกษา เชน โครงการการเขียนบันเทิงคดี
2. มีความสามารถในการใช - จัดรายวิชาที่สงเสริมใหผูเรียนไดฝกฝน
ภาษาไทยไดอยางมี
ทักษะการใชภาษาไทยทั้งในเชิงวิชาการและ
ประสิทธิภาพระดับสูง
งานสรางสรรคจํานวนมาก ใหเลือกเรียนตาม
ความสนใจ
- จัดกิจกรรมที่สงเสริมใหแสดงออกทาง
ทักษะการใชภาษาสม่ําเสมอ เชน โครงการ
การเขียนบันเทิงคดี โครงการระบือศิลป
ระบิลศาสตร ธํารงปราชญภาษาไทย
3. มีทักษะการเรียนรูดวย - จัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหนิสิต
ตนเองและการวิจัย
เรียนรูดวยตนเองโดยใชการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ
- กําหนดใหผูเรียนทําสารนิพนธ หรือ
ฝกสหกิจ

รายวิชา
0111341,0111365,0111381
และ 0111461

0111214,0111312, 0111317,
0111411, 0111451,

0111451, 0111492 หรือ
0111493
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หมวดวิชาเฉพาะ สาขาวิชาภาษาไทย
ผลการเรียนรู
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยเนนความมีวินัย ซื่อสัตย
สุจริต เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับของ
องคกรและสังคม
1.2 มีทัศนคติที่ดีตอการงานและมีความรับผิดชอบตอ
หนาที่
1.3 มีจิตสํานึกและพฤติกรรมที่คํานึงถึงประโยชน
สวนรวมและสังคมที่มีคุณธรรมมากกวาประโยชนสวนตน
1.4 ภูมิใจในความเปนไทยและมีเจตคติที่ดีตอวัฒนธรรมไทย
2. ดานความรู
2.1 มีความรูที่เกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตร
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
2.2 มีความรู ความเขาใจ และรอบรูภาษาและ
วัฒนธรรมไทยอยางลึกซึ้งแตกฉาน สามารถสื่อสารดวย
ภาษาไทยไดอยางเปนแบบฉบับ
2.3 มีความรูและความสามารถพัฒนาความรูดานภาษา
และวัฒนธรรมไทยใหเพิ่มพูนยิ่งขึ้น
2.4 ตระหนักและซาบซึ้งในคุณคาของภาษาและวัฒนธรรม
ไทย สรางและสานภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรู
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กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู

1.1 ใชการเรียนแบบรวมมือเทคนิคตาง ๆ ฝกการเปนผูนํา
1.1 ประเมินจากพฤติกรรมการทํางานที่ไดรับมอบหมาย
สมาชิกกลุม ฝกการมีวินัย ซื่อสัตยสุจริต เคารพและปฏิบัติ
1.2 ประเมินความสื่อสัตย การมีวินัย ความรับผิดชอบ
ตามกฎระเบียบและขอบังคับขององคกรและสังคม
จากหองเรียน
1.2 ใหความสําคัญกับพฤติกรรมนิสิตดานวินัย ซื่อสัตย
สุจริต รับผิดชอบ และจรรยาบรรณทางวิชาการ
1.3 อาจารยผูสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการ
สอน
2.1 ใหศึกษา คนควา วิเคราะห วิจารณ และฝกปฏิบัติ
ในศาสตรภาษาไทย
2.2 ใชเทคนิคการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาและการ
วิจัยเปนฐาน
2.3 จัดบรรยายพิเศษโดยเชิญวิทยากรภายนอก
2.4 จัดใหมีรายวิชาฝกปฏิบัติทั้งในหองเรียนและ
ภาคสนาม

2.1 การทดสอบยอย สอบกลางภาค และปลายภาค
2.2 การเขียนรายงานและนําเสนอผลงานดวยวาจา
2.3 การฝกปฏิบัติและเก็บขอมูลภาคสนาม
2.4 การทําสารนิพนธและการมีสวนรวมในการสัมมนา
ทางวิ ช าการหรื อ การแสดงผลงานทางวิ ช าการของนิ สิ ต
สาขาวิชาภาษาไทย
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3. ดานทักษะทางปญญา
3.1 สามารถคิดวิเคราะหและประเมินคา
3.2 มีความมุงมั่น ใฝรู เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต และ
สามารถนําความรูไปเชื่อมโยงกับภูมิปญญา ทองถิ่นเพื่อ
สรางสรรคสังคม
3.3 สามารถประยุกตความรูใหเปนหลักในการดําเนิน
ชีวิตและการประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล

กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรู
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3.1 ใชเทคนิคการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน
3.1 การเรี ย บเรี ย งและเขี ย นรายงาน การนํ า เสนอ
และแบบใชการวิจัยเปนฐาน การอภิปราย การโตวาที การ ผลงานดวยวาจาหรือชิ้นงาน
รายงาน การวิเคราะห สังเคราะหขอมูล การวิจารณ การฝก
3.2 การวางแผนการเก็บขอมูลภาคสนาม การจัดกระทํา
เก็บขอมูลภาคสนาม การทําสารนิพนธ ฯลฯ
กับขอมูล และผลการศึกษาวิเคราะห
3.2 จั ด กิ จ กรรมให นิ สิ ต ปฏิ บั ติ งานจริ ง เช น การเก็ บ
3.3การศึกษา วิเคราะห วิจารณ สังเคราะห การพูด การ
ขอมูลภาคสนาม การสัมภาษณ การศึกษาคน ควา การจั ด เขียนในโอกาสตาง ๆ และการสรางชิ้นงาน
นิทรรศการแสดงความรูความคิด การนําเสนอผลงานทาง
วิชาการ

4. ด า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ ร ะหว า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ
4.1 มีมนุษยสัมพันธที่ดี เคารพและใหคุณคาแกตนเองและ
4.1 เทคนิคการสอน การเรีย นแบบรวมมือชนิด ตาง ๆ
ผูอื่น
และการกําหนดกรอบปญหาใหศึกษาคนควาทํารายงาน
4.2 มีจิตอาสาและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นทั้งใน
4.2 การเก็ บ ข อ มู ล ภาคสนาม การสั ม ภาษณ การ
ฐานะผูนําและสมาชิกของชุมชนและสังคม
วางแผนการทํากิจกรรมตาง ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
4.3 สอดแทรกเรื่ อ งความรั บ ผิ ด ชอบ การมี ม นุ ษ ย
สัมพันธ การเขาใจวัฒ นธรรมขององคกร ฯลฯ ในรายวิชา
ตาง ๆ

4.1 สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตขณะ
ทํากิจกรรมกลุม ความสม่ําเสมอในการเขารวมกิจกรรมกลุม
ความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ความ
รับผิดชอบการนําเสนอผลงานเปนกลุม
4.2 การเตรียมตัวในการเก็บขอมูลภาคสนาม
พฤติกรรมขณะออกเก็บขอมูลภาคสนามและการสัมภาษณ
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5. ดานทัก ษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีความสามารถใชภาษาไทยในการฟง การพูด การ
อาน การเขียน และการสรุปประเด็นไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.2 สามารถสื่อสารขามวัฒนธรรมไดอยางเหมาะสมตาม
สถานการณ
5.3 สามารถเลือกใชเทคโนโลยีและสารสนเทศอยาง
สรางสรรค เหมาะสม และรูเทาทัน
5.4 สามารถใชเทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตรและสถิติ
ในการศึกษาคนควาวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ

กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรู
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5.1 ฝกทักษะการสื่อสารทั้งการฟง การพูด การอานการ
5.1 สอบปฏิ บั ติ ทั ก ษะการฟ ง การพู ด การอ า น การ
เขียน ในระหวางผูเรียน ผูสอน และผูเกี่ยวของอื่น ๆ
เขียน
5.2 มอบงานศึกษาคนควาจากแหลงขอมูลตาง ๆ
5.2 ประเมินทักษะการเขียนรายงาน การนําเสนอโดยใช
รวมทั้งขอมูลสารสนเทศ คัดเลือกขอมูล วิเคราะห
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สังเคราะห จัดกระทํากับขอมูลโดยใชสถิติที่เหมาะสม
5.3 ความสามารถในการใชทักษะทางคณิตศาสตรและ
5.3 ใหผูเรียนนําเสนอผลงานโดยใชเทคโนโลยี
สถิติเพื่ออธิบาย อภิปรายผลงานไดอยางเหมาะสม
สารสนเทศ
5.4 ประเมินการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทาง
คณิตศาสตรในการแกปญหาเชิงตัวเลข
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ผลการเรียนรูในตารางมีความหมาย ดังนี้
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยเนนความซื่อสัตยสุจริต สุภาพ ออนนอมถอมตน และ
ยึดหลักธรรมในการดําเนินชีวิตอยางพอเพียง
1.2 มีวินัย ขยันและรับผิดชอบในหนาที่ทั้งตอตนเองและผูอื่น
2. ดานความรู
2.1 มีความรอบรูในศาสตรตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับธรรมชาติ ชีวิตและสังคม
2.2 มีโลกทัศนกวางไกล มีความเขาใจธรรมชาติ ตนเองและสังคม
3. ดานทักษะทางปญญา
3.1 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะหอยางเปนระบบ
3.2 สามารถบูรณาการศาสตรตาง ๆ ไปประยุกตเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมได
3.3 มีความใฝรูและสามารถแสวงหาความรูดวยตนเอง
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 เคารพกฎ ระเบียบสังคม และมีความรับผิดชอบตอตนเอง ชุมชน และสังคม
4.2 มีมนุษยสัมพันธที่ดี เคารพและใหคุณคาแกตนเองและผูอื่น
4.3 มีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะสามารถทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและสมาชิก
ของชุมชนและสังคม
4.4 ยอมรับความแตกตางทางความคิดและวัฒนธรรม เรียนรูที่จะอยูรวมกับสมาชิกในสังคม
ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมไดอยางมีความสุข
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีความสามารถในการสืบคน รวบรวมขอมูล วิเคราะห สังเคราะห สรุปประเด็น นําเสนอ
และสื่อสารโดยใชภาษาไทยหรือภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.2 สามารถเลือกใชเทคโนโลยีและสารสนเทศอยางเหมาะสมและรูเทาทัน
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

กลุมการใชภาษา
0000111 ภาษาไทยสําหรับอุดมศึกษา
0000121 ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจําวัน
0000122 การอานและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
กลุมบูรณาการ
0000161 คุณภาพชีวิต
0000162 สิ่งแวดลอมกับการดําเนินชีวิต
0000261 สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง
กลุมวิชาบังคับเลือก
0000262 ทักษิณศึกษา
0000263 วิถีชุมชนทองถิ่น
กลุมวิชาเลือก
0000131 ภาษาและวัฒนธรรมพมา
0000132 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
0000133 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู

1.1

1.2

2.1













3. ทักษะทางปญญา

2.2

3.1

3.2


































































4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ

3.3

4.1












4.2

4.3




5. ทักษะ
การวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4.4

5.1

5.2
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รายวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม

1.1
0000134
0000135
0000136
0000163
0000164
0000165
0000166
0000167
0000168
0000169
0000262
0000263
0000264
0000265
0000266
0000267
0000268

ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน
ภาษาและวัฒนธรรมมลายู
วิถีอาเซียน
หลักปรัชญาและศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิต
ชมศิลป ดูหนัง ฟงเพลง
ไฟฟากับชีวิต
อาหารเพื่อชีวิตและความงาม
การอานเพื่อชีวิต
กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ
ทักษิณศึกษา
วิถีชุมชนทองถิ่น
เศรษฐศาสตรและการจัดการ
ความมั่นคงทางอาหารและพลังงานกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจสรางสรรค
ทัศนศิลปและสังคีตวิจักษ
การเมืองการปกครองไทย













2. ความรู

1.2

2.1

2.2


















































3. ทักษะทางปญญา

3.1

















3.2

3.3






























4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ

4.1




4.2

















4.3















5. ทักษะ
การวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4.4

5.1





















5.2
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ สาขาวิชาภาษาไทย
ผลการเรียนรูในตารางมีความหมาย ดังนี้
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยเนนความมีวินัย ซื่อสัตยสุจริต เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบและ
ขอบังคับขององคกรและสังคม
1.2 มีทัศนคติที่ดีตอการงานและมีความรับผิดชอบตอหนาที่
1.3 มีจิตสํานึกและพฤติกรรมที่คํานึงถึงประโยชนสวนรวมและสังคมที่มีคุณธรรมมากกวาประโยชนสวนตน
1.4 ภูมิใจในความเปนไทยและมีเจตคติที่ดีตอวัฒนธรรมไทย
2. ดานความรู
2.1 มีความรูที่เกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตรตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
2.2 มีความรู ความเขาใจ และรอบรูภาษาและวัฒนธรรมไทยอยางลึกซึ้งแตกฉาน สามารถสื่อสารดวย
ภาษาไทยไดอยางเปนแบบฉบับ
2.3 มีความรูและความสามารถพัฒนาความรูดานภาษาและวัฒนธรรมไทยใหเพิ่มพูนยิ่งขึ้น
2.4 ตระหนักและซาบซึ้งในคุณคาของภาษาและวัฒนธรรมไทย สรางและสานภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ
3. ดานทักษะทางปญญา
3.1 สามารถคิดวิเคราะหและประเมินคา
3.2 มีความมุงมั่น ใฝรู เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต และสามารถนําความรูไปเชื่อมโยงกับภูมิปญญา ทองถิ่นเพื่อ
สรางสรรคสังคม
3.3 สามารถประยุกตความรูใหเปนหลักในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีมนุษยสัมพันธที่ดี เคารพและใหคุณคาแกตนเองและผูอื่น
4.2 มีจิตอาสาและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและสมาชิกของชุมชนและสังคม
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีความสามารถใชภาษาไทยในการฟง การพูด การอาน การเขียน และการสรุปประเด็นไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
5.2 สามารถสื่อสารขามวัฒนธรรมไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ
5.3 สามารถเลือกใชเทคโนโลยีและสารสนเทศอยางสรางสรรค เหมาะสม และรูเทาทัน
5.4 สามารถใชเทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาคนควาวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) วิชาเฉพาะ สาขาวิชาภาษาไทย
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

วิชาเฉพาะ
พื้นฐานวิชาเอก
0111111 กลวิธีการรับสาร
0111161 ความรูทางวรรณคดีไทย
0111211 การพูดเพื่อประสิทธิผล
0111212 การคิดและการใชเหตุผล
0111231 ลักษณะภาษาไทย
วิชาบังคับ
0111213 การใชภาษาไทย
0111241 ภาษาศาสตรทั่วไป
0111261 วรรณกรรมวิเคราะห
0111311 การเขียนรอยแกว
0111321 ภาษากับสังคม
0111322 ภาษากับวัฒนธรรม
0111361 วรรณกรรมวิจารณ

4. ดาน
ทักษะ
ความสัมพั
1. ดานคุณธรรม
3. ดานทักษะทาง
2. ดานความรู
นธระหวาง
จริยธรรม
ปญญา
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2





















5. ดานทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 5.2 5.3 5.4
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รายวิชา

0111362 วรรณกรรมปจจุบัน
0111363 วรรณคดีเอกของไทย
0111411 การเขียนรอยกรอง
0111451 ปรากฏการณทางภาษาไทย
0111481 วรรณกรรมกับสังคมและวัฒนธรรม
วิชาเลือก
0111214 การพูดเฉพาะทาง
0111215 การอานออกเสียง
0111216 การเขียนเอกสารสํานักงาน
0111242 ระบบเสียงภาษาไทย
0111262 พัฒนาการวรรณคดีไทย
0111263 วรรณคดีเกี่ยวกับประวัติศาสตร
0111264 วรรณคดีนิราศ
0111265 วรรณคดีนิทาน
0111312 การเขียนทางวิชาการ
0111313 การเขียนและการพูดเพื่อ
ประชาสัมพันธ

4. ดาน
ทักษะ
ความสัมพั
1. ดานคุณธรรม
3. ดานทักษะทาง
2. ดานความรู
นธระหวาง
จริยธรรม
ปญญา
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2












































































































5.1 5.2 5.3 5.4




























































































































































































































































































5. ดานทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
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รายวิชา

0111314 การเขียนบทวิจารณและบท
บรรณาธิการ
0111315 การเขียนบทพูด
0111316 การอานและการเขียนสารคดี
0111331 ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย
0111332 ภาษาเขมรในภาษาไทย
0111333 อักษรจาร
0111341 ภาษาไทยถิ่น
0111343 ระบบไวยากรณไทย
0111461 วรรณกรรมทองถิ่น
0111364 วรรณคดีการละคร
0111365 วรรณคดีเกี่ยวกับประเพณี
0111366 วรรณคดีพระพุทธศาสนา
0111381 คติชนวิทยา
0111412 การเขียนวรรณกรรมสําหรับเด็ก
0111413 การเขียนนวนิยายและเรื่องสั้น
0111431 ภาษาตางประเทศในภาษาไทย

4. ดาน
ทักษะ
ความสัมพั
1. ดานคุณธรรม
3. ดานทักษะทาง
2. ดานความรู
นธระหวาง
จริยธรรม
ปญญา
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2






















































































































































5. ดานทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 5.2 5.3 5.4
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รายวิชา

0111432 นิรุกติศาสตรไทย
0111433 ภาษาไทยตางสมัย
0111441 อรรถศาสตรไทย
0111442 การสื่อสารขามวัฒนธรรม
0111462 วรรณกรรมการเมือง
0111463 อิทธิพลของวรรณกรรมตางประเทศ
ที่มีตอวรรณกรรมไทย
0111472 แบบเรียนภาษาไทย
วิชาประสบการณวิจัย
0111491 การวิจัยภาษาและวรรณคดีไทย
0111492 สารนิพนธ
0111493 สหกิจศึกษา
 รวมความรับผิดชอบหลัก
 รวมความรับผิดชอบรอง

4. ดาน
ทักษะ
ความสัมพั
1. ดานคุณธรรม
3. ดานทักษะทาง
2. ดานความรู
นธระหวาง
จริยธรรม
ปญญา
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2































































































5. ดานทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 5.2 5.3 5.4
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
นิสิตจะตองมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้นจึง
จะได รั บ ผลการเรีย นในรายวิ ช านั้ น ระบบการประเมิ น ผลการเรี ย นของแต ล ะรายวิ ช าเป น แบบระดั บ ขั้ น
โดยเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวดที่ 5 ขอ 19
ขอ 20 และขอ 21 (ภาคผนวก ฉ)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนิสิตยังไมสําเร็จการศึกษา
การทวนสอบระดับสาขาวิชา
(1) อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาประเมินความสอดคลองของขอสอบกับวัตถุประสงคของ
รายวิชา และผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน
(2) อาจารยในสาขาวิชาประเมินสารนิพนธ
การทวนสอบระดับคณะ
คณะกรรมการประจําคณะรับรองผลการประเมินของรายวิชา
การทวนสอบระดับมหาวิทยาลัย
(1) ในกรณีที่มีการรองเรียน ผูสอนตรวจสอบความถูกตองของผลการประเมินอยางละเอียด
แลว ดําเนินการตามลักษณะของแตละรายการของขอรองเรียน
(2) สงผลการประเมินผานอนุกรรมการตรวจสอบความถูกตอง
(3) สงผลการตรวจสอบพรอมหลักฐานผานการพิจารณาใหความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจําคณะ
(4) รายงานผลการพิจารณาพรอมหลักฐานตอสภาวิชาการใหความเห็นชอบ
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา
2.2.1 สาขาวิชาติดตามประเมินความคิดเห็นและขอเสนอแนะของบัณฑิตที่มีตอหลักสูตร
2.2.2 มหาวิทยาลัยประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
2.2.3 สาขาวิชาติดตามความกาวหนา หรือความตองการการพัฒนาของบัณฑิตเพื่อเปน
ขอมูลในการจัดโครงการพัฒนาศิษยเกา
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นิสิตตองลงทะเบียนรายวิชาครบตามโครงสรางหลักสูตร สอบผานและมีผลการประเมินโดยสมบูรณ
ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียน ทั้งนี้ ตองมีคาเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.00 และตองเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
ทักษิณ วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวดที่ 8 ขอ 37 และขอ 38 (ภาคผนวก ฉ)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1.1 การเตรียมการในระดับมหาวิทยาลัย
1.1.1 จัดปฐมนิเทศแนะแนวการเปนครูแกอาจารยใหม
1.1.2 อาจารยใหมทุกคนตองไดรับการฝกอบรมตามโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนของ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
1.2 การเตรียมการในระดับคณะ
1.2.1 ผูรับผิดชอบหลักสูตรชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค และเปาหมายของหลักสูตร มอบเอกสารที่
เกี่ยวของ เชน รายละเอียดหลักสูตร คูมือการศึกษา เปนตน
1.2.2 จัดอบรมเทคนิควิธีการสอน การใชสื่อ นวัตกรรม การวัดประเมินผล การวิเคราะหผูเรียน
การวิจัยเพื่อพัฒนาการสอน การจัดทํารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน
1.2.3 กําหนดอาจารยพี่เลี้ยงเพื่อชวยเหลือและใหคําปรึกษา
1.2.4 สังเกตการสอน ทดลองสอน ประเมินการสอน
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณ เพื่อพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนการสอน การวัดและประเมินผล เชน ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การ
ประชุมทางวิชาการ เปนตน
2.1.2 สนับสนุนการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ
2.2.1 สนับสนุนการศึกษาดูงาน ประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาวิชาชีพอาจารย การรวม
เครือขายพัฒนาวิชาชีพอาจารย
2.2.2 คณะและมหาวิทยาลัยจัดทําเว็บไซต เอกสารเผยแพร การพัฒนาความรู
2.2.3 สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ เชน การวิจัย การทําผลงาน
ทางวิชาการ
2.2.4 สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมเปนหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ
มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน
การบริหารจัดการหลักสูตรจัดใหดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตามรายละเอียดตอไปนี้
1. จัดใหมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน 5 คน ซึ่งมีคุณสมบัติและมีผลงานวิชาการเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2558 ทําหนาที่ใน
การบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแตการวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ประเมินผล ติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา
2. จัดใหมีคณะกรรมการพัฒ นาหลักสูตรเพื่อรับผิดชอบในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
อยางตอเนื่องทุก ๆ 5 ป
3. มี ก ารวางแผนติ ด ตาม ควบคุ ม การดํ า เนิ น งานของหลั ก สู ต รให เป น ไปตามตั ว บ ง ชี้ ผ ลการ
ดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน ตามตัวบงชี้ TQF ขอ 1 - 5 ใหครบถวน
ทุกตั วเป น ตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดั บ อุด มศึกษาแห งชาติ ทั้งนี้ เกณฑการประเมิน ผ าน คือ มีการ
ดําเนินงานตามขอ 1 - 5 และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป
2. บัณฑิต
มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต เพื่อวัดผลและควบคุมคุณภาพบัณฑิตใหเปนไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
3. นิสิต
3.1 มีการวางแผนกระบวนการรับนิสิตอยางมีระบบ มีกลไก นําไปสูการปฏิบัติและจัดใหมี การ
วัด ผลประเมิน ผลเพื่อติด ตามและนํ ามาปรั บ ปรุงแกไขพัฒ นาคุณ ภาพกระบวนการรับ นิ สิ ต โดยกําหนด
คุณสมบัติของนิสิตใหสอดคลองกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร เกณฑในการคัดเลือกมีความโปรงใส
ชัดเจน มีเครื่องมือในการคัดเลือกนิสิตที่มีความพรอมสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาที่หลักสูตร
กําหนด
3.2 สํ าหรั บ นิ สิ ต ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ไมค รบถว นตามเกณฑ ที่ กําหนดในการประกาศรั บ หลั ก สู ต รมี
กระบวนการในการเตรียมความพรอมใหกับนิสิตกอนเขาศึกษา อยางมีระบบ มีกลไก นําไปสูการปฏิบัติและ
มีการประเมินผลติดตามเพื่อนํ ามาพัฒ นาปรับ ปรุงแกไขกระบวนการเตรียมความพรอมให นิสิต กอนเขา
การศึกษาหรือไดรับการพัฒนาจนมีคุณสมบัติครบผานเกณฑขั้นต่ํา เพื่อใหสามารถเรียนในหลักสูตรไดจน
สําเร็จการศึกษา
3.3 มีกระบวนการในการสงเสริมและพัฒนานิสิต มีการวางแผนการดําเนินงานอยางเปนระบบมี
กลไกทีน่ ําไปสูก ารปฏิบัติและมีการประเมินผลเพื่อนํามาปรับปรุงและพัฒนา โดยการจัดกิจกรรม การพัฒนา
ความรูในรูปแบบตาง ๆ ทั้งกิจกรรมในหองเรียนและนอกหองเรียน มีกิจกรรมเสริมสรางความเปนพลเมืองที่
ดีมีจิตสํานึกสาธารณะ
3.4 มีกระบวนการในการดูแลใหคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษาวิชาการและมีการวางระบบ การ
ปองกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนิสิต เพื่อใหนิสิตสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาที่
หลักสูตรกําหนด
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3.5 มีก ารรั ก ษาอัต ราความคงอยู อัต ราความสํ าเร็ จ การศึก ษา โดยการควบคุ ม ติ ด ตาม และ
ประเมินผลความพึงพอใจของนิสิตตอการดําเนินการของหลักสูตร และมีการจัดรายงานผลการจัดการขอ
รองเรียนของนิสิตเพื่อนํามาพัฒนาคุณภาพหลักสูตร
4. อาจารย
4.1 มีการวางแผนกระบวนการการบริหารและการพัฒนาอาจารย โดยการรับอาจารยใหมตองมี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ในสาขาวิชาหรือสาขาที่สัมพันธหรือเกี่ยวของ โดยมีระบบ มีกลไกที่
นําไปสูการปฏิบัติและมีการติดตามประเมินผลเพื่อการพัฒนา ในการรับอาจารยใหมใหสอดคลองกับบริบท
ปรัชญา วิสัยทัศนของสถาบันและหลักสูตร มีกลไกการคัดเลือกที่เหมาะสมและโปรงใส
4.2 มีการวางแผนกระบวนการบริห ารอาจารย อย างมีระบบ มีกลไกที่ นํ าไปสู การปฏิ บั ติ และ
ประเมินผลเพื่อการพัฒนาคุณภาพของอาจารยที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา มีการกําหนดบทบาทหนาที่และ
ความรั บ ผิ ด ชอบของอาจารย ป ระจํ า หลั ก สู ต รอย างชั ด เจน และมี ค วามเหมาะสมกั บ คุ ณ วุ ฒิ ความรู
ความสามารถ และประสบการณ มีระบบการกําหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน การบริหารอาจารยประจําหลักสูตรมีระเบียบและมีความโปรงใสชัดเจน
4.3 มีระบบการส งเสริ มและพั ฒ นาอาจารย โดยการกํ าหนดแผนการลงทุ น งบประมาณและ
ทรัพยากรและกิจกรรมการดําเนินงาน เพื่อกํากับติดตามคุณภาพของอาจารยอยางมีระบบ มีกลไกที่นําไปสู
การปฏิ บั ติ และติด ตามประเมิน ผลเพื่อการพัฒ นา มีการจัด สรรงบประมาณในการพัฒ นาศักยภาพของ
อาจารยสนับสนุนการเผยแพรผลงานทางวิชาการของอาจารย และมีการรักษาอัตรา การคงอยูของอาจารย
โดยการกํากับควบคุมใหอัตราอาจารยมีจํานวนเหมาะสมกับจํานวนนิสิตที่รับเขาในหลักสูตร โดยจัดใหมีการ
ประเมินผลความพึงพอใจของอาจารยตอการบริหารหลักสูตร
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
5.1 มีกระบวนการในการวางแผนควบคุมกํากับสาระของรายวิชาในหลั กสูต ร อยางมีระบบ มี
กลไกที่นําไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา ในการการจัดทํารายวิชา
ต าง ๆ ที่ ต อบสนองความต องการของผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย (Stakeholders) มี เนื้ อ หาที่ ทั น สมั ย กาวทั น
วิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยมีการบริหารจัดการการเปดรายวิชาตาง ๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชา
เลือกใหเปนไปตามแผนการเรียนที่จัดลําดับการเรียนรายวิชาตามลักษณะเนื้อหา ความยากงาย และการ
นําไปใช เนนนิสิตเปนสําคัญ สามารถตอบสนองความตองการของนิสิตและตลาดแรงงาน
5.2 มีกระบวนการบริหารจัดการในการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนรู อยางมี
ระบบ มีกลไกในการนํ าไปสูการปฏิ บั ติ และการประเมิน ผลเพื่อปรับ ปรุงและพัฒ นา โดยมีการพิจ ารณา
กําหนดผูสอนในแตละรายวิชาที่มีความรูความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และมีการกํากับ
ติดตามอาจารยในการจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4
5.3 มี ก ระบวนการในประเมิ น ผู เรี ย นที่ มี ร ะบบ มี ก ลไกที่ นํ า ไปสู ก ารปฏิ บั ติ แ ละการติ ด ตาม
ประเมินผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา ในการติดตามการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนิสิต การกํากับการประเมินการ
จัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)
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5.4 มี ก ารวั ด ผลและรายงานผลการดํ า เนิ น งานหลั ก สู ต รตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ
อุดมศึกษาแหงชาติ
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
มีกระบวนการในการจัดการความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่มีระบบ มีกลไกที่นําไปสูการ
ปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒ นา สิ่งสนั บสนุนการเรียนรู ซึ่งประกอบดวย
ความพรอมทางกายภาพ เชน หองเรียน หองปฏิบัติการ หองทําวิจัย อุปกรณการเรียน การสอน หองสมุด
การบริการเทคโนโลยี สารสนเทศ คอมพิ วเตอร เครือขายไรส าย และอื่น ๆ ที่ส งเสริมสนั บ สนุ น ให นิ สิ ต
สามารถเรี ย นรู ได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล ตามมาตรฐานผลการเรี ย นรู ที่ กํ าหนดตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยพิจารณาการดําเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและมีความเหมาะสมตอการจัดการ
เรียนการสอน
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมใน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปด
สอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนามตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิน้ สุด ภาคการศึกษาที่เปดสอนให
ครบทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่
กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรูจากผลการประเมินการดําเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
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X
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8. อาจารยใหมทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัด
การเรียนการสอน
9. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพอยางนอยปละ 1 ครั้ง
10.จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนไดรับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
11.ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพ
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12.ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหมเฉลี่ยไมนอย
กวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบงชี้บังคับที่ตองดําเนินการ (ขอ 1 - 5) (ตัวบงชี้)
รวมตัวบงชี้ในแตละป (ตัวบงชี้)

ปที่
1
X

ปการศึกษา
ปที่ ปที่ ปที่ ปที่
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X

X
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
1.1.1 ใหนิสิตประเมินผานระบบการประเมินการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
1.1.2 มีการประเมินผลการเรียนรูของนิสิตโดยอาจารยผูสอน
1.1.3 นําผลการประเมินมาวิเคราะหเพื่อหาจุดออนและจุดแข็งในการเรียนรูของนิสิต เพื่อปรับ
กลยุทธการสอนใหเหมาะสมกับนิสิตแตละชั้นป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
1.2.1 ใหนิสิตประเมินอาจารยผูสอนในแตละรายวิชาผานระบบการประเมินการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัย
1.2.2 รายงานผลประเมินทักษะอาจารยใหแกอาจารยผูสอนและผูรับผิดชอบหลักสูตรเพื่อใชใน
การปรับปรุงกลยุทธการสอนของอาจารยตอไป
1.2.3 มีการเปดโอกาสและใหทุนสนับสนุนอาจารยผูสอนในการเขาอบรม/สัมมนาทางวิชาการ
เพื่อพัฒนาองคความรู ทักษะ และกลยุทธในการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 โดยนิสิตและบัณฑิต
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยนิสิตชั้นปที่ 4 ในภาคเรียนสุดทายกอนสําเร็จการศึกษา โดย
ใชแบบสอบถาม
2.2 โดยผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือจากผูประเมินภายนอก
ผูทรงคุณวุฒิใหคําแนะนําในการปรับปรุงหลักสูตร
2.3 โดยผูใชบัณฑิต และ/หรือผูมีสวนไดสวนเสียอื่น ๆ
ใชแบบสอบถาม (ดําเนินการโดยมหาวิทยาลัย)
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพหลั ก สู ต ร ดํ า เนิ น การประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานตามตั ว บ ง ชี้
(Key Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ขอ 7
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 ผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดทํารายงานการประเมินผลหลักสูตร
4.2 ผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอน จัดประชุม สัมมนา เพื่อนําผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุง
หลักสูตร และกลยุทธการสอน
4.3 เชิ ญ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ จ ารณาและให ขอ เสนอแนะในการปรั บ ปรุ งหลั กสู ต รและกลยุ ท ธ การสอน
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ภาคผนวก ก
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
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ขอมูลเกี่ยวกับอาจารยประจําหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย
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ประวัติและผลงานอาจารยประจําหลักสูตร
1. ชื่อ – นามสกุล
คุณวุฒิ

นางสาวจารึก จันทรวงค
ศศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2550
ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดีไทย เกียรตินิยมอันดับ 1)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2545
อาจารย

ตําแหนงทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย
มาโนช ดินลานสกูล, วราเมษ วัฒนไชย, ปริศนา พิมดี และจารึก จันทรวงศ. (2556). นักเขียนรวมสมัย
ภาคใต : การรวมกลุมและบทบาท. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.
บทความวิจัย
มาโนช ดินลานสกูล, วราเมษ วัฒนไชย, ปริศนา พิมดี และจารึก จันทรวงศ. (2557). “นักเขียนรวมสมัย
ภาคใต : การรวมกลุ ม และบทบาท,” ใน เอกสารประกอบการประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 24 ประจําป 2557. หนา 1694-1700. วันที่ 21-24 พฤษภาคม 2557
ณ ศูนยประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา. สงขลา :
มหาวิทยาลัยทักษิณ.
2. ชื่อ-สกุล
คุณวุฒ/ิ สาขา

นางสาวประภัสสร ภัทรนาวิก
อ.ด. (ภาษาไทย)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2553)
อ.ม. (ภาษาไทย)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2538)
ศศ.บ. (ภาษาไทย เกียรตินิยมอันดับ 2)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2533)
ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิชาการ
ประภั ส สร ภั ท รนาวิ ก . (2555-2556). “คํ า ช ว ยหน า กริ ย าแสดงทั ศ นภาวะ “ย อ ม,” ในรั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550,” ปาริชาต (2)-25. , 65-79.
ตํารา/หนังสือ
ประภัสสร ภัทรนาวิก. (2559). การพูดเฉพาะทาง. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.

- 64 -

มคอ. ปริ ญญาตรี

3. ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิ/สาขา

นายวราเมษ วัฒนไชย
อ.ม. (ภาษาไทย)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2548)
ร.บ. (การระหวางประเทศ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (2540)
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย
ผลงานทางวิชาการ

งานวิจัย
พัชลินจ จีนนุน วราเมษ วัฒนไชย ปริยากรณ ชูแกว. (2560). วรรณกรรมภาคใตยุคการพิมพ พ.ศ. 2470 –
2520 : ความหลากหลาย คุณคาและภูมิปญญา. กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ.
พัชลินจ จีนนุน และวราเมษ วัฒนไชย. (2557). อัษฎาพานรคํากาพยภาคใต : ลักษณะรวมและการสรางสรรค
เฉพาะถิ่น. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.
มาโนช ดินลานสกูล, วราเมษ วัฒนไชย, ปริศนา พิมดี และจารึก จันทรวงศ. (2556). นักเขียนรวมสมัย
ภาคใต : การรวมกลุมและบทบาท. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ
บทความวิจัย
พัชลินจ จีนนุน วราเมษ วัฒนไชย ปริยากรณ ชูแกว. (2560). “คุณคาและภูมิปญญาจากวรรณกรรมภาคใต
ยุคการพิมพ พ.ศ. 2470 – 2520” วารสารมนุษยศาสตรสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ปที่ 12
ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560).
พัชลินจ จีนนุน และวราเมษ วัฒนไชย. (2558). “ลักษณะรวมและการสรางสรรคของเรื่องอัษฎาพานรคํา
กาพยภาคใตดานเนื้อหาคําสอนและกลวิธีการสอน”,วารสารคณะมนุษยศาสตรปริทัศน มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ. ปที่ 37,2 (กรกฎาคม 2558-ธันวาคม 2558)
พัช ลิ น จ จี น นุ น และวราเมษ วั ฒ นไชย. (2558). “อัษฎาพานรคํากาพย ภ าคใต: ลั กษณะรวมและการ
สรางสรรคเฉพาะถิ่น ”.วารสารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลั ยทักษิณ. ปที่ 9,2
(ตุลาคม 2557 – มีนาคม 2558) :61-85
มาโนช ดินลานสกูล, วราเมษ วัฒนไชย, ปริศนา พิมดี และจารึก จันทรวงศ. (2557). “นักเขียนรวมสมัย
ภาคใต : การรวมกลุมและบทบาท,” ใน เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย
ทักษิณ ครั้งที่ 24 ประจําป 2557. (หนา 1694-1700). วันที่ 21-24 พฤษภาคม 2557 ณ ศูนย
ประชุ ม นานาชาติ ฉ ลองสิ ริ ร าชสมบั ติ ค รบ 60 ป อํ า เภอหาดใหญ จั ง หวั ด สงขลา. สงขลา :
มหาวิทยาลัยทักษิณ.
บทความวิชาการ
ณัชรดา สมสิทธิ์ และ วราเมษ วัฒ นไชย. (2560). “มุมมองและแนวคิดที่ปรากฏจากพิธีกรรมการแชวาน
รางยา วัดเขาออ อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง” วารสารรูสะมิแล. ปที่ 37 (1) (มกราคม-เมษายน
2559) : 38-55.
วราเมษ วัฒนไชย. (2558). “เปรียบเทียบลีลาของฉันทลักษณใน ‘นันโทปนันทสูตรคําหลวง’และ ‘พระมาลัย
คําหลวง’.” จุลสารสาสนไทย ฉบับวันภาษาไทยแหงชาติ. ปที่ 3 (1) (กรกฎาคม 2560) : 127-145.
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4. นางปยธิดา คงวิมล
คุณวุฒิ/สาขา
กศ.ม (การสอนภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2549)
ศศ.บ (ศึกษาศาสตร)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (2544)
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัย
ปยธิดา คงวิมล.(2560) การพัฒนาชุดการเรียนดวยตนเอง เรื่องการเขียนสะกดคําของนิสิตชั้นปที่ 1
มหาวิทยาลัยทักษิณ.วารสารศาสตรการศึกษาและการพัฒนามนุษย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สุเมตตา ประสาทแกว อนันต อารียพงศ และปยธิดา คงวิมล. 2561. การจัดประเภทรูปประโยคคําถาม
และวิเคราะหหนาที่ความกํากวมของคําถามในรายการปริศนาฟาแลบ. การประชุมหาดใหญวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9. วันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2561. หนา
: มหาวิทยาลัย
หาดใหญ สงขลา .
5. นางสาวปรียารัตน เชาวลิตประพันธ
คุณวุฒิ/สาขา
อ.ด. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2559
อ.ม. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548
อ.บ. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิชาการ
Preeyarat Chaowalitprapan. (2017). “The Origin Myth of Nora: A Comparative Study of
Southern Thailand and Malaysian Versions.” presented on 13th International
Conference on Thai Studies Globalized Thailand? Connectivity, Conflicts and
Conundrums of Thai Studies 15-18 July 2017, Chiang Mai, Thailand.
ปรียารัตน เชาวลิตประพันธ. (2559). “ ‘รับเทวดา’ : ประเพณีขึ้นปใหมของชาวสยามในประเทศ
มาเลเซีย.” วารสารปาริชาต. ปที่ 29(2) : 217-230.
Preeyarat Chaowalitprapan. (2009). “Unusual Wives in Thai Tales.” presented on
International Conference on Asian Folklore 2-3 July 2009, Bangkok, Thailand.
ปรียารัตน เชาวลิตประพันธ. (2550-2551). “การศึกษานิทานของบัวไรในฐานะนิทานอธิบายเหตุ
สมัยใหม.”วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ. ปที่ 2 (2) (ตุลาคม
2550-มีนาคม 2551) : 119-145.
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ภาคผนวก ค
ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหวาง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
กับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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- 67 ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหวางหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
กับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หลักสูตรเดิม

หลักสูตรปรับปรุง

1. ชื่อหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
Bachelor of Arts Program in Thai
2. ชื่อปริญญา
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)
Bachelor of Arts (Thai)
ศศ.บ. (ภาษาไทย)
B.A. (Thai)
3. หนวยงานที่รับผิดชอบ
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
ปรัชญา
สรางความเขาใจภาษา รูค ณ
ุ คาวรรณกรรม นําพัฒนาตนและสังคม
วัตถุประสงค
เพื่อผลิตบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยที่มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
ความรับผิดชอบ และมีคุณลักษณะดังนี้
1. มีความรูภาษาไทยอยางลึกซึ้งแตกฉาน สามารถสื่อสารดวยภาษาไทย
ไดอยางเปนแบบฉบับ
2. สามารถประยุกตความรูภาษาไทยในสถานการณตาง ๆ และใชใน
การประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
3. ตระหนักและซาบซึ้งในคุณคาของภาษาและวัฒนธรรมไทย สราง
และสานภูมิปญ
 ญาทางวัฒนธรรมของชาติ
4. ตระหนักในบทบาทของการเปนพลเมืองดีของชาติและสามารถดํารง
ตนอยูในสังคมไดอยางมีความสุข

1. ชื่อหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
Bachelor of Arts Program in Thai
2. ชื่อปริญญา
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)
Bachelor of Arts (Thai)
ศศ.บ. (ภาษาไทย)
B.A. (Thai)
3. หนวยงานที่รับผิดชอบ
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
ปรัชญา
เขาใจภาษา รูคุณคาวรรณกรรม นําพัฒนาตนและสังคม
วัตถุประสงค
เพื่อผลิตบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยที่มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ
และมีคณ
ุ ลักษณะดังนี้
1. มีความรูทางภาษาและวรรณกรรมไทยอยางลึกซึ้งแตกฉาน สามารถสื่อสารได
อยางมีประสิทธิภาพ
2. สามารถประยุกตความรูทางภาษา และวรรณกรรมไทยไปใชในสถานการณ
ตาง ๆ ใหเกิดประสิทธิผล
3. ตระหนักและซาบซึ้งในคุณคาของภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมไทย
4. ตระหนักในบทบาทของการเปนพลเมืองดีของชาติและสามารถดํารงตนอยูใ น
สังคมไดอยางมีความสุข
5. มีความสามารถทางดานเทคโนโลยีและสารสนเทศอยางเหมาะสม

เหตุผลการปรับปรุง
- ไมเปลี่ยนแปลง
- ไมเปลี่ยนแปลง

- ไมเปลี่ยนแปลง
- ปรับภาษาในปรัชญาใหกระชับขึ้น
- ปรับวัตถุประสงคใหเปนไปตามมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ
และเอกลักษณของมหาวิทยาลัย
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- 68 หลักสูตรเดิม
5. หลักสูตร
หลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาไทย มีจํานวนหนวยกิต
รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 130 หนวยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต
กลุมภาษา
9 หนวยกิต
กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
6 หนวยกิต
กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
6 หนวยกิต
กลุมบูรณาการ
3 หนวยกิต
กลุมวิชาเลือก
6 หนวยกิต
- เลือกจากรายวิชากลุมภาษา
3 หนวยกิต
- เลือกจากรายวิชากลุมมนุษยศาสตร
3 หนวยกิต
และสังคมศาสตร
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
94 หนวยกิต
วิชาพื้นฐานวิชาเอก
14 หนวยกิต
วิชาเอก
ไมนอยกวา
74 หนวยกิต
วิชาบังคับ
33 หนวยกิต
วิชาเลือก ไมนอยกวา
41 หนวยกิต
วิชาประสบการณวิจัย
6 หนวยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา
6 หนวยกิต

หลักสูตรปรับปรุง
5. หลักสูตร
หลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาไทย มีจํานวนหนวยกิต
รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 128 หนวยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต
วิชาบังคับ
18 หนวยกิต
กลุมการใชภาษา
9 หนวยกิต
กลุมบูรณาการ
9 หนวยกิต
วิชาเลือก
12 หนวยกิต
กลุมวิชาบังคับเลือก
3 หนวยกิต
กลุมวิชาเลือก
9 หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
วิชาพื้นฐานวิชาเอก
วิชาเอก
ไมนอยกวา
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
ไมนอยกวา
วิชาประสบการณวิจัย / ประสบการณวิชาชีพ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา

92
14
72
30
42
6
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

เหตุผลการปรับปรุง
- ปรับเพื่อใหการศึกษาตามศาสตร
ภาษาไทยเขมขนและกวางขวางขึ้น
- ปรับเพื่อใหสอดคลองกับขอเสนอแนะ
ของผูมีสวนไดเสีย

- 69 หลักสูตรเดิม

หลักสูตรปรับปรุง
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เหตุผลการปรับปรุง

6. คําอธิบายรายวิชา
0111111 กลวิธีการรับสาร
3(2-2-5) 0111111
กลวิธีการรับสาร
3(2-2-5) - เพิ่มรายละเอียดในคําอธิบายรายวิชา
Exposure Techniques
Exposure Techniques
ความรูเกี่ยวกับกลวิธีการรับสาร ความสําคัญและการใช
ความรู เกี่ ย วกั บ กลวิ ธี ก ารรั บ สาร ความสํ า คั ญ และการใช
ประโยชนจากการรับสาร กระบวนการและกลวิธีพัฒนาทักษะการรับ ประโยชนจากการรับสาร โดยเนนการดู การฟง และการอาน กระบวนการและ
สารใหมีประสิทธิภาพ ฝกปฏิบัติการรับสาร
กลวิธีพัฒนาทักษะการรับสารใหมีประสิทธิภาพ ฝกปฏิบัติการรับสาร
0111161

ความรูทางวรรณคดีไทย
3(3-0-6) 0111161
ความรูทางวรรณคดีไทย
3(3-0-6) เปนวิชาพื้นฐานทางวรรณคดีที่มีความ
เหมาะสมแลว
Introduction to Thai Literature
Introduction to Thai Literature
ความรูทั่วไปทางวรรณคดีไทย ศัพทวรรณคดี ขนบนิยม
ความรู ทั่ ว ไปทางวรรณคดี ไ ทย ศั พ ท ว รรณคดี ขนบนิ ย ม
แนวความคิด กลวิธีการประพันธเพื่อมุงสรางรสนิยมและสํานึกในคุณคา แนวความคิด กลวิธีการประพันธเพื่อมุงสรางรสนิยมและสํานึกในคุณคาของงาน
ของงานทางวรรณศิลป ความสัมพันธของวรรณคดีกับบริบททางสังคม ทางวรรณศิลป ความสัมพันธของวรรณคดีกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
และวัฒนธรรม
0111211

การพูดเพื่อประสิทธิผล
2(1-2-3) 0111211
การพูดเพื่อประสิทธิผล
2(1-2-3) เปนวิชาที่ฝกทักษะการพูด
Effective Speaking
Effective Speaking
หลักการ ศิลปะ จิตวิทยา และกลวิธีที่ชวยใหการพูดเกิด
หลั ก การ ศิ ล ปะ จิ ต วิ ท ยา และกลวิ ธี ที่ ช ว ยให ก ารพู ด เกิ ด
ประสิทธิผล ศึกษาวิเคราะหการพูดของนักพูดที่นาสนใจ ฝกพูดและฝก ประสิทธิผล ศึกษาวิเคราะหการพูดของนักพูดที่นาสนใจ ฝกพูดและฝกวิจารณ
วิจารณ
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หลักสูตรเดิม
0111212 การคิดและการใชเหตุผล
3(3-0-6)
Logical Thinking and Reasoning
ความสัมพันธระหวางภาษากับความคิด การเสนอ
ความคิดดวยการอางเหตุผล ความจริงกับความถูกตอง ขอมูลกับการ
อางเหตุผลเชิงสถิติและวิทยาศาสตร การอางเหตุผลและการเขียนแบบ
นิรนัยและอุปนัย การโตแยงและการวิพากษวิจารณเชิงเหตุผล และ
การเขียนเชิงเหตุผล

หลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลการปรับปรุง
0111212
การคิดและการใชเหตุผล
3(3-0-6) เปนวิชาที่กําหนดไวใน มคอ.1
Logical Thinking and Reasoning
ความสัมพันธระหวางภาษากับความคิด การเสนอความคิด
ดวยการอางเหตุผล ความจริงกับความถูกตอง ขอมูลกับการอางเหตุผลเชิงสถิติ
และวิทยาศาสตร การอางเหตุผลและการเขียนแบบนิรนัยและอุปนัย การโตแยง
และการวิพากษวิจารณเชิงเหตุผล และการเขียนเชิงเหตุผล

0111213

0111213

การใชภาษาไทย
3(2-2-5)
Thai Language Use
ศึกษาทฤษฎี พื้น ฐานในการสื่อ สาร การใชภาษาเพื่ อสื่ อ
ความหมายใหสัมฤทธิผล กลวิธีการใชถอยคํา สํานวนภาษา ฝกทักษะ
การรั บ สารโดยสรุ ป สาระสํ าคั ญ วิ เคราะห และตี ค วามสารประเภท
ตาง ๆ ฝกทักษะการพูดและการเขียนโดยเนนการใชภาษาใหถูกตอง
ตรงความหมาย เหมาะสมกับบทบาทและบริบทของการสื่อสาร และ
การใชภาษาผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
0111214

การใชภาษาไทย
3(2-2-5) - ปรับคําอธิบายรายวิชาเพื่อใหมคี วาม
กระชับและสอดคลองกับบริบทการใชภาษา
Thai Language Use
ทฤษฎีพื้นฐานในการสื่อสาร การใชภาษาเพื่อสื่อความหมาย ในสถานการณปจจุบัน
ใหสัมฤทธิผล กลวิธีการใชถอยคํา สํานวนภาษา การใชภาษาเชิงบรรยาย อธิบาย
และพรรณนา การใชภาษาใหถูกตองตรงความหมายเหมาะสมกับบริบทของการ
สื่อสาร และการใชภาษาผานสื่ออิเล็กทรอนิกส

การพูดเฉพาะทาง
3(2-2-5) 0111214
การพูดเฉพาะทาง
3(2-2-5) เปนวิชาซึ่งกําหนดขึ้นมาตาม มคอ.1 ในกลุม
วิชาการใขภาษา
Specific Speaking
Specific Speaking
กลวิธี และมารยาทในการพูดเฉพาะทางรูปแบบตาง ๆ
กลวิธี และมารยาทในการพูดเฉพาะทางรูปแบบตาง ๆ ฝกพูด
ฝกพูดเชิงวิชาการ สัมภาษณ โตวาที อภิปราย และสุนทรพจน
เชิงวิชาการ สัมภาษณ โตวาที อภิปราย และสุนทรพจน

- 71 หลักสูตรเดิม
0111215 การอานออกเสียง
3(2-2-5)
Recitation Reading
วิธีการอานออกเสียงคําในภาษาไทยใหถูกตอง ชัดเจน
มี จั ง หวะ การกํ า หนดความดั ง ค อ ย น้ํ า เสี ย ง และลี ล าการอ า นให
เหมาะสมกับเนื้อความของสารที่อาน ฝกสํารวจและแกปญหาการอาน
ออกเสียง ฝกทักษะการอานขาว อานบทสารคดี และอานทํานองเสนาะ

มคอ.2 ปริญญาตรี

หลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลการปรับปรุง
0111215
การอานออกเสียง
3(2-2-5) เปนวิชาซึ่งกําหนดขึ้นมาตาม มคอ.1 ในกลุม
วิชาการใขภาษา
Recitation Reading
วิ ธี ก ารอ า นออกเสี ย งคํ า ในภาษาไทยให ถู ก ต อ ง ชั ด เจน มี
จั งหวะ การกํ าหนดความดั ง ค อ ย น้ํ าเสี ยง และลี ลาการอ านให เหมาะสมกั บ
เนื้อความของสารที่อาน ฝกสํารวจและแกปญหาการอานออกเสียง ฝกทักษะการ
อานขาว อานบทสารคดี และอานทํานองเสนาะ

0111216

การเขียนเอกสารสํานักงาน
2(1-2-3) 0111216
การเขียนเอกสารสํานักงาน
2(1-2-3) เปนวิชาซึ่งกําหนดขึ้นมาตาม มคอ.1 ในกลุม
Office Documents Writing
Office Documents Writing
วิชาการใขภาษาเฉพาะแบบ
รูปแบบการเขียนเอกสารสํานักงาน วิเคราะหและฝก
รูป แบบการเขี ยนเอกสารสํานัก งาน วิเคราะห และฝกเขีย น
เขียนหนั งสื อราชการ รายงานการประชุมและเอกสารธุรกิจประเภท หนังสือราชการ รายงานการประชุม และเอกสารธุรกิจประเภทตาง ๆ
ตาง ๆ
0111231

ลักษณะภาษาไทย
3(3-0-6) 0111231
ลักษณะภาษาไทย
3(3-0-6) เปนวิชาที่กําหนดไวใน มคอ.1
Characteristics of Thai Language
Characteristics of Thai Language
ลักษณะสําคัญของภาษาไทย เสียง คํา และการสรางคํา
ลักษณะสําคัญของภาษาไทย เสียง คํา และการสรางคํา การ
การจํ า แนกหมวดคํ า ชนิ ด และโครงสร า งของวลี แ ละประโยค จําแนกหมวดคํา ชนิดและโครงสรางของวลีและประโยค ความหมาย รวมทั้งการ
ความหมาย รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของภาษาไทย
เปลี่ยนแปลงของภาษาไทย
0111241

ภาษาศาสตรทั่วไป
3(3-0-6) 0111241
ภาษาศาสตรทั่วไป
3(3-0-6) เปนวิชาที่กําหนดไวใน มคอ.1
General Linguistics
General Linguistics
แนวคิ ด พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาภาษาซึ่ ง เน น การ
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาภาษาซึ่งเนนการวิเคราะห
วิเคราะหโครงสรางภาษา ไดแก เสียง คํา ประโยค และความหมาย
โครงสรางภาษา ไดแก เสียง คํา ประโยค และความหมาย
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มคอ.2 ปริญญาตรี

หลักสูตรเดิม
หลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลการปรับปรุง
0111242 ระบบเสียงภาษาไทย
2(2-0-4) 0111242
ระบบเสียงภาษาไทย
2(2-0-4) เปนวิชาซึ่งกําหนดขึ้นมาตาม มคอ.1 ในกลุม
หลักภาษาและภาษาศาสตร
Thai Phonology
Thai Phonology
สัทศาสตรและสัทวิทยาภาษาไทย ฝกใชสัทอักษรและ
สัทศาสตรและสัทวิทยาภาษาไทย ฝกใชสัทอักษรและฝกถาย
ฝกถายถอดเสียงคํา วิเคราะหระบบเสียงโดยใชทฤษฎีทางภาษาศาสตร ถอดเสียงคํา วิเคราะหระบบเสียงโดยใชทฤษฎีทางภาษาศาสตร
0111261

วรรณกรรมศึกษา
2(2-0-4) 0111261
วรรณกรรมวิเคราะห
3(3-0-6)
Literature Studies
Literature Analysis
หลักการศึกษาวรรณกรรม การวิเคราะหองคประกอบ
หลักการวิเคราะหวรรณกรรม การวิเคราะหองคประกอบดาน
ดานรูปแบบ เนื้อหา ภาษา และศิลปะการเขียน วิเคราะหคุณคาของ รูปแบบ เนื้อหา ภาษา และศิลปะการเขียน วิเคราะหคุณ คาของวรรณกรรมที่
วรรณกรรมที่ศึกษาดานวรรณศิลป ดานอารมณ ดานสังคม และฝก ศึกษาดานวรรณศิลป ดานอารมณ ดานสังคม ฝกอานและวิเคราะห
อาน

- ปรับชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชาให
สอดคลองกัน และใชภาษาใหกระชับ
- ปรับหนวยกิตใหสอนไดครอบคลุมกับ
เนื้อหารายวิชา

พัฒนาการวรรณคดี
3(3-0-6) 0111262
พัฒนาการวรรณคดี
3(3-0-6) - ปรับคําอธิบายรายวิชาใหกระชับ
Thai Literary Development
Thai Literary Development
ศึกษาพัฒ นาการของวรรณคดีไทยตั้งแตสมัยสุโขทัยถึง
พั ฒ นาการของวรรณคดี ไทยตั้ ง แต ส มั ย สุ โขทั ย ถึ ง ป จ จุ บั น
ปจจุบัน ลักษณะเดนของวรรณคดีไทย แตละสมัย รวมทั้งอิทธิพลที่มีตอ ลั ก ษณะเด น ของวรรณคดี ไทย แต ล ะสมั ย รวมทั้ ง อิ ท ธิ พ ลที่ มี ต อ กั น ระหว า ง
กันระหวางวรรณคดีกับวรรณคดีแตละสมัย วรรณคดีกับสังคมและวิถี วรรณคดี สังคม และวิถีชีวิตคนไทย
ชีวิตคนไทย
0111262

0111263

วรรณคดีเกี่ยวกับประวัติศาสตร
2(2-0-4) 0111263
วรรณคดีเกี่ยวกับประวัติศาสตร
2(2-0-4) เปนวิชาซึ่งกําหนดขึ้นมาตาม มคอ.1 ในกลุม
วิชาเนื้อหาวรรณคดี
Literature as Related to History
Literature as Related to History
วิ เ คราะห ลั ก ษ ณ ะเฉพ าะของวรรณ ค ดี เ กี่ ย วกั บ
วิเคราะหลักษณะเฉพาะของวรรณคดีเกี่ยวกับประวัติศาสตร
ประวัติศาสตรดานรูปแบบ เนื้อหา และศิลปะการประพันธ การใชวาท ด า นรู ป แบบ เนื้ อ หา และศิ ล ปะ การใช ว าทกรรม และความสั ม พั น ธ ร ะหว า ง
กรรม และความสัมพันธระหวางวรรณคดีกับประวัติศาสตร และศึกษา วรรณคดีกบั ประวัติศาสตร และงานคนควาที่เกี่ยวของ
งานคนควาที่เกี่ยวของ
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หลักสูตรเดิม
หลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลการปรับปรุง
0111264 วรรณคดีนิราศ
2(2-0-4) 0111264
วรรณคดีนิราศ
2(2-0-4) - ปรับชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ เพราะเปน
คําที่กําหนดขึ้นมาใชเรียกวรรณคดีนิราศใน
Niras
Niras
รูป แบบ เนื้ อ หา ศิ ลปะการประพั น ธ พั ฒ นาการของ
รูปแบบ เนื้อหา ศิลปะการประพันธ พัฒนาการของวรรณคดี วงวิชาการวรรณคดีไทย
วรรณคดีนิราศ วิเคราะห และวิจารณ
นิราศ วิเคราะห และวิจารณ
การเขียนรอยแกว
2(1-2-3) 0111311
การเขียนรอยแกว
2(1-2-3) - เปนวิชาซึ่งกําหนดขึ้นมาตาม มคอ.1 ใน
Prose Writing
Prose Writing
กลุม วิชาการใขภาษา
ทฤษฎีและกลวิธีการเขียน การใชถอยคํา ประโยค การ
ทฤษฎี และกลวิธีการเขียน การใชถอ ยคํา ประโยค การวาง
วางโครงเรื่อง การเขียนยอหนาเรียงความความเรียง และบทความ เนน โครงเรื่อง การเขียนยอหนาเรียงความความเรียง และบทความ เนนการใชภาษา
การใชภาษาตามมาตรฐานของงานเขียนประเภทนั้น และฝกวิจารณงาน ตามมาตรฐานของงานเขียนประเภทนั้น และฝกวิจารณงานเขียน
เขียน
0111311

การเขียนทางวิชาการ
2(1-2-3) 0111312
การเขียนทางวิชาการ
2(1-2-3) - เปนวิชาซึ่งกําหนดขึ้นมาตาม มคอ.1 ใน
กลุม วิชาการใขภาษาเฉพาะแบบ
Academic Writing
Academic Writing
ความหมาย ประเภท องคประกอบ และกลวิธีการเขียน
ความหมาย ประเภท องคประกอบ และกลวิธีการเขียนทาง
ทางวิ ช าการ สื บ ค น และเก็ บ รวบรวมข อ มู ล เพื่ อ ใช ในการเขี ย นทาง วิ ช าการ สื บ ค น และเก็ บ รวบรวมข อ มู ล เพื่ อ ใช ใ นการเขี ย นทางวิ ช าการ ฝ ก
วิชาการ ฝกวิเคราะห วิจารณ และฝกเขียน
วิเคราะห วิจารณ และฝกเขียน
0111312

0111313

การเขียนขาวและประชาสัมพันธ
2(1-2-3) 0111313
การเขียนและการพูดเพื่อประชาสัมพันธ
2(1-2-3) ปรับชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา เพิ่มเรื่อง
News and Public Relations Writing
Writing and Speaking for Public Relations
การเขียนและการพูดในสื่อตาง ๆ เพื่อให
รูปแบบ เนื้อหา ภาษา และกลวิธีในการเขียนขาวและ
รูปแบบ เนื้อหา ภาษา และกลวิธีในการเขียนขาว
ครอบคลุมทักษะที่จําเปน และสัมพันธกัน
ประชาสัมพันธ และฝกเขียน
ประชาสัมพันธในสื่อสิ่งพิมพ วิทยุและโทรทัศน ฝกเขียนและพูด

มคอ.2 ปริญญาตรี
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หลักสูตรเดิม
หลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลการปรับปรุง
การเขียนบทวิจารณและบทบรรณาธิการ 2(1-2-3) 0111314
0111314
การเขียนบทวิจารณและบทบรรณาธิการ
2(1-2-3) เปนวิชาซึ่งกําหนดขึ้นมาตาม มคอ.1 ในกลุม
Reviews and Editorial Writing
Reviews and Editorial Writing
วิชาการใขภาษาเพื่อจุดมุงหมายเฉพาะ
รูปแบบ เนื้อหา ภาษา และกลวิธีในการเขียนบทวิจารณ
รูปแบบ เนื้อหา ภาษา และกลวิธีในการเขียนบทวิจารณและ
และบทบรรณาธิการ ฝกการสังเกต วิเคราะห และวิพากษปรากฏการณ บทบรรณาธิการ ฝกการสังเกต วิเคราะห และวิพากษปรากฏการณ ตาง ๆ ใน
ตาง ๆ ในสังคม เรียบเรียงเปนบทวิจารณและบทบรรณาธิการ
สังคม เรียบเรียงเปนบทวิจารณและบทบรรณาธิการ
0111315

การเขียนบทพูด
2(1-2-3) 0111315
การเขียนบทพูด
2(1-2-3) เปนวิชาซึ่งกําหนดขึ้นมาตาม มคอ.1 ในกลุม
Speech Writing
Speech Writing
วิชาการใขภาษาเฉพาะแบบ
กลวิธีก ารเขี ยนบทพู ดโดยใช วัจนลีล าอยางเหมาะสม
กลวิธีการเขียนบทพูดโดยใชวัจนลีลาอยางเหมาะสม ฝกเขียน
ฝกเขียนคํากลาวรายงาน คํากลาวเปดงาน คํากลาวปดงาน คํากลาวสดุดี คํากลาวรายงาน คํากลาวเปดงาน คํากลาวปด งาน คํ ากลาวสดุ ดี และคํากลาว
และคํากลาวสุนทรพจน
สุนทรพจน
0111316

การเขียนบทละคร
2(1-2-3)
Plays Writing
ศึกษาความหมาย ลักษณะ องคประกอบ และกลวิธีการ
เขียนบทละคร และฝกเขียนบทละคร
0111321

ตัดออก

- เนื่องจากวิชาดังกลาวผูเรียนตองเรียนรู
ศาสตรทางดานเทคนิคเฉพาะทาง ดาน
นิเทศศาสตรอยางลึกซึ้ง

ภาษากับสังคม
2(2-0-4) 0111321
ภาษากับสังคม
2(2-0-4) เปนวิชาซึ่งกําหนดขึ้นมาตาม มคอ.1
Language and Society
Language and Society
การใชภาษาที่แตกตางกันตามปจจัยทางสังคมของผูพูด
การใชภาษาที่แตกตางกันตามปจจัยทางสังคมของผูพูดและ
และสถานการณ ก ารใช ภ าษา ความ สั มพั นธ ระหว างภาษากั บสั งคม สถานการณการใชภาษา ความ สัมพันธระหวางภาษากับสังคม ทําเนียบภาษา การ
ทํ าเนี ย บภาษา การสั ม ผั ส ภาษา และการเปลี่ ย นแปลงของภาษาใน สัมผัสภาษา และการเปลี่ยนแปลงของภาษาในสังคมไทย
สังคมไทย
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มคอ.2 ปริญญาตรี

หลักสูตรเดิม
หลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลการปรับปรุง
0111322
ภาษากับวัฒนธรรม
2(2-0-4) 0111322
ภาษากับวัฒนธรรม
2(2-0-4) เปนวิชาซึ่งกําหนดขึ้นมาตาม มคอ.1
Language and Culture
Language and Culture
การใชภาษาที่แตกตางกันตามปจจัยทางวัฒนธรรมของ
การใชภาษาที่แตกตางกันตามปจจัยทางวัฒนธรรมของผูพูด
ผูพูด ความสั มพั นธระหวางภาษากับ วัฒ นธรรมดานระบบความเชื่ อ ความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมดานระบบความเชื่อ ระบบการทํามาหา
ระบบการทํามาหากิน และระบบการอยูรวมกันเปนสังคม
กิน และระบบการอยูรวมกันเปนสังคม
0111331

ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย
2(2-0-4)
Pali and Sanskrit in Thai
อักษร เสียง อักขรวิธี และลักษณะการสรางคําในภาษาบาลี
และภาษาสันสกฤต ความเกี่ยวของระหวางภาษาบาลีและสันสกฤตกับ
ภาษาไทย ลักษณะการยืม การปรับเปลี่ยนทางดานเสียง อักขรวิธี รูป
คํ า การรั บ คํ า และความหมายจากภาษาบาลี แ ละสั น สกฤตมาสู
ภาษาไทย

0111331

ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย
2(2-0-4) ปรับคําอธิบายรายวิชาใหเหมาะสมกับระดับ
ของผูเ รียน
Pali and Sanskrit in Thai
ระบบเสี ยง ระบบคํ าในภาษาบาลี และภาษาสั นสกฤต ความ
เกี่ ยวข องระหว างภาษาบาลี แ ละสั น สกฤตกั บ ภาษาไทย ลั ก ษณะการยื ม การ
ปรับเปลี่ยนทางดานเสียง อักขรวิธี รูปคํา การรับคําและความหมายจากภาษา
บาลีและสันสกฤตมาสูภาษาไทย

0111332

ภาษาเขมรในภาษาไทย
2(2-0-4) 0111332
ภาษาเขมรในภาษาไทย
2(2-0-4) ปรับคําอธิบายรายวิชาใหเหมาะสมกับระดับ
ของผูเ รียน
Khmer in Thai
Khmer in Thai
อักษร เสียง อักขวิธี และลักษณะการสรางคําในภาษา
ระบบเสียง ระบบคําในภาษาเขมร ความเกี่ยวของระหวาง
เขมร ความเกี่ยวของระหวางภาษาเขมรกับภาษาไทย ลักษณะการยืม ภาษาเขมรกับภาษาไทย ลักษณะการยืม การปรับเปลี่ยนทางดานเสียง อักขรวิธี
การปรั บ เปลี่ ย นทางด า นเสี ย ง อั ก ขรวิ ธี รู ป คํ า การรั บ คํ า และ รูปคํา การรับคําและความหมายจากภาษาเขมรมาสูภาษาไทย
ความหมายจากภาษาเขมรมาสูภาษาไทย
0111333

อักษรจาร
2(2-0-4) 0111333
อักษรจาร
2(2-0-4) เพราะเปนวิชาที่มีความเหมาะสมและเปน
ประโยชนตอผูเรียน
Inscriptions
Inscriptions
ศึกษาอักษรที่จารไวในวัสดุตาง ๆ ตั้งแตสมัยสุโขทัยจนถึง
อั ก ษรที่ จ ารไว ในวั ส ดุ ต า ง ๆ ตั้ ง แต ส มั ย สุ โขทั ย จนถึ ง สมั ย
สมัยรัชกาลที่ 5 ในแงประวัติอักษร อักขรวิธี และฝกปริวรรตอักษรใน รัชกาลที่ 5 ในแงประวัติอักษร อักขรวิธี และฝกปริวรรตอักษรในเอกสารโบราณที่
เอกสารโบราณที่คนพบในทองถิ่น
คนพบในทองถิ่น

- 76 หลักสูตรเดิม
0111341

ภาษาไทยถิ่น
2(2-0-4)
Thai Dialects
หลักการวิเคราะหภาษาถิ่น ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย
ถิ่ น ด า นระบบเสี ย ง ระบบคํ า ระบบวากยสั ม พั น ธ และความหมาย
ฝกเก็บขอมูลภาษาถิ่นใตเพื่อวิเคราะห
0111343 ระบบไวยากรณไทย
2(2-0-4)
Thai Syntax
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎีไวยากรณ ระบบคํา และ
ระบบวากยสัมพันธของภาษาไทยโดยใชระเบียบวิธีภาษาศาสตร

หลักสูตรปรับปรุง
0111341
ภาษาไทยถิ่น
2(2-0-4)
Thai Dialects
หลักการวิเคราะหภาษาถิ่น ลักษณะเฉพาะของภาษาไทยถิ่น
ด า นระบบเสี ย ง ระบบคํ า ระบบวากยสั ม พั น ธ และความหมาย ฝ ก เก็ บ และ
วิเคราะหขอมูลภาษาถิ่นใต
0111343
ระบบไวยากรณไทย
2(2-0-4)
Thai Syntax
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎีไวยากรณ ระบบคํา และระบบ
วากยสัมพันธของภาษาไทยโดยใชระเบียบวิธีภาษาศาสตร

มคอ.2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง
- ปรับคําอธิบายรายวิชาใหกระชับและ
ชัดเจน

เปนวิชาที่กําหนดใน มคอ.1 กลุมเนื้อหาวิชา
เฉพาะเลือก กลุมวิชาหลักภาษาไทยและ
ภาษาศาสตร

0111361

วรรณกรรมวิจารณ
2(2-0-4) 0111361
วรรณกรรมวิจารณ
2(2-0-4) - เปนวิชาซึ่งกําหนดขึ้นมาตาม มคอ.1 ใน
กลุม วิชาเนื้อหาวรรณคดีไทย
Literature Criticism
Literature Criticism
แนวทางการวิ จ ารณ ว รรณกรรมศึ ก ษา บทวิ จ ารณ
แนวทางการวิจารณวรรณกรรมศึกษา บทวิจารณวรรณกรรม
วรรณกรรมของนักวิจารณไทยในอดีตและปจจุบันฝกวิจารณวรรณคดี ของนักวิจารณไทยในอดีตและปจจุบันฝกวิจารณวรรณคดีโบราณและวรรณกรรม
โบราณและวรรณกรรมปจจุบัน
ปจจุบัน
0111362

วรรณกรรมปจจุบัน
2(2-0-4) 0111362
วรรณกรรมปจจุบัน
2(2-0-4) เปนวิชาซึ่งกําหนดขึ้นมาตาม มคอ.1
Contemporary Literature
Contemporary Literature
ความเปนมา ลักษณะ และสภาพของวรรณกรรมปจจุบนั
ความเป น มา ลั ก ษณะ และสภาพของวรรณกรรมป จ จุ บั น
วิเคราะห แ ละประเมิ น ค า วรรณกรรมโดยเน น คุ ณ ค า ทางวรรณศิ ล ป วิเคราะหและประเมินคาวรรณกรรมโดยเนนคุณ คาทางวรรณศิลป แนวคิด และ
แนวคิด และบทบาทตอสังคม
บทบาทตอสังคม
0111363

วรรณคดีเอกของไทย
3(3-0-6) 0111363
วรรณคดีเอกของไทย
3(3-0-6) -เปนวิชาซึ่งกําหนดขึ้นมาตาม มคอ.1
Masterpieces of Thai Literature
Masterpieces of Thai Literature
ลักษณะเดนของวรรณคดีไทยประเภทตาง ๆ ที่ไดรับยก
ลักษณะเดนของวรรณคดีไทยประเภทตาง ๆ ที่ไดรับยกยอง
ยอง ในดานรูปแบบ เนื้อหา แนวคิด และศิลปะการประพันธ ตลอดจน ในดานรูปแบบ เนื้อหา แนวคิด และศิลปะการประพันธ ตลอดจนคุณคาที่ปรากฏ
คุณคาที่ปรากฏในวรรณคดีเอกของไทย
ในวรรณคดีเอกของไทย
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มคอ.2 ปริญญาตรี

หลักสูตรเดิม
หลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลการปรับปรุง
0111364 วรรณคดีการละคร
2(2-0-4) 0111364
วรรณคดีการละคร
2(2-0-4) - เปนวิชาซึ่งกําหนดขึ้นมาตาม มคอ.1 ใน
กลุม วิชาการใขภาษาเฉพาะประเภท
Drama Literature
Drama Literature
วิ เคราะห ว รรณคดี ก ารละครด า น ลั ก ษณะ ประเภท
วิเคราะหวรรณคดีการละครดาน ลั กษณะ ประเภท คุ ณ ค า
คุณคา ประวัติความเปนมา และปจจัยที่มีอิทธิพลตอวรรณคดีการละคร ประวัติความเปนมา และปจจัยที่มีอิทธิพลตอวรรณคดีการละคร ความสัมพันธ
ความสัมพันธระหวางวรรณคดีการละครกับศาสตรอื่น
ระหวางวรรณคดีการละครกับศาสตรอื่น
0111365

วรรณคดีเกี่ยวกับประเพณี
2(2-0-4) 0111365
วรรณคดีเกี่ยวกับประเพณี
2(2-0-4) - เปนวิชาซึ่งกําหนดขึ้นมาตาม มคอ.1 ใน
กลุม วิชาการใขภาษาเฉพาะประเภท
Literature as Related to Custom
Literature as Related to Custom
รูปแบบ เนื้อหา ศิลปะการประพันธ และความสัมพันธ
รูปแบบ เนื้อหา ศิลปะการประพันธ และความสัมพันธระหวาง
ระหว า งวรรณคดี ป ระเพณี กั บ สั ง คม ฝ ก เก็ บ ข อ มู ล และวิ เคราะห วรรณคดี ป ระเพณี กั บ สั ง คม ฝ ก เก็ บ ข อ มู ล และวิ เคราะห ว รรณกรรมเกี่ ย วกั บ
วรรณกรรมเกี่ยวกับประเพณีในทองถิ่น
ประเพณีในทองถิ่น
0111366

วรรณคดีพระพุทธศาสนา
2(2-0-4) 0111366
วรรณคดีพระพุทธศาสนา
3(3-0-6) - เพิ่มจํานวนหนวยกิต เนื่องจาก
หนวยกิตเดิมนอย เวลาสอนไมเพียงพอที่จะ
Buddhism Literature
Buddhism Literature
ลักษณะ ประเภท ศิลปะการประพันธ พัฒนาการ และ
ลักษณะ ประเภท ศิลปะการประพันธ พัฒนาการ และคุณคา สอนใหครอบคลุมเนื้อหาที่กําหนด
คุณคาของวรรณคดีพระพุทธศาสนาที่มีตอสังคมและวัฒนธรรมไทย
ของวรรณคดีพระพุทธศาสนาที่มีตอสังคมและวัฒนธรรมไทย
0111381

คติชนวิทยา
3(3-0-6) 0111381
คติชนวิทยา
3(3-0-6) - เปนวิชาซึ่งกําหนดขึ้นมาตาม มคอ.1 ใน
กลุม คติชนในภาษาและวรรณกรรม
Folklore
Folklore
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับคติชนวิทยา ความสัมพันธระหวางคติ
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับคติชนวิทยา ความสัมพันธระหวางคติชน
ชนวิ ท ยากั บ ภาษาและวรรณกรรมวิ ธี ก ารเก็ บ ข อ มู ล ภาคสนามตาม วิทยากับภาษาและวรรณกรรมวิธีการเก็บขอมูลภาคสนามตามระเบียบวิธีทางคติ
ระเบียบวิธีทางคติชนวิทยา ฝกเก็บและศึกษาขอมูลภาคสนาม
ชนวิทยา ฝกเก็บและศึกษาขอมูลภาคสนาม
0111411

การเขียนรอยกรอง
2(1-2-3) 0111411
การเขียนรอยกรอง
2(1-2-3) - เปนวิชาซึ่งกําหนดขึ้นมาตาม มคอ.1 ใน
กลุม ทักษะการใชภาษาไทยในดานตาง ๆ
Poetry Writing
Poetry Writing
ฉันทลักษณ การใชฉันทลักษณ ใหเหมาะสมกับเนื้อหา
ฉันทลักษณ การใชฉันทลักษณใหเหมาะสมกับเนื้อหา กลวิธี
กลวิธีการเขียนรอยกรองแบบตาง ๆ ฝกเขียนและฝกวิจารณ
การเขียนรอยกรองแบบตาง ๆ ฝกเขียนและฝกวิจารณ
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0111412 การเขียนวรรณกรรมสําหรับเด็ก
2(1-2-3)
Children’s Literature Writing
ลักษณะ ประเภท องคประกอบ ขั้นตอน กลวิธีการเขียน
และการประเมินคุณ ภาพวรรณกรรมสําหรับเด็ก ฝกเขียนและประเมิน
คุณภาพ
0111413 การเขียนนวนิยายและเรื่องสั้น
2(1-2-3)
Novel and Short Story Writing
ลักษณะ องคประกอบ และกลวิธีการเขียนนวนิยายและ
เรื่องสั้น และฝกเขียน
0111421
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หลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลการปรับปรุง
0111412
การเขียนวรรณกรรมสําหรับเด็ก
2(1-2-3) เปนวิชาซึ่งกําหนดขึ้นมาตาม มคอ.1 ในกลุม
การประพันธ
Children’s Literature Writing
ลักษณะ ประเภท องคประกอบ ขั้นตอน กลวิธีการเขียน และ
การประเมินคุณภาพวรรณกรรมสําหรับเด็ก ฝกเขียนและประเมินคุณภาพ
0111413

การเขียนนวนิยายและเรื่องสั้น
2(1-2-3) - เปนวิชาซึ่งกําหนดขึ้นมาตาม มคอ.1 ใน
กลุม การประพันธ
Novel and Short Story Writing
ลักษณะ องคประกอบ และกลวิธีการเขียนนวนิยายและเรื่อง

สั้น และฝกเขียน

สัมมนาการใชภาษาไทย
3(2-2-5) 0111451
Seminar on Thai Language Use
สัมมนาการใชภาษาไทย ปญหา และการแกปญหาการ
ใชภาษาในสังคมไทย
ตาง ๆ ในสังคม

ปรากฏการณทางภาษาไทย
3(3-0-6) - ปรับชื่อวิชาและคําอธิบาย
รายวิชาใหสอดคลองกับลักษณะของ
Thai Language Phenomena
ปรากฏการณทางภาษาและวัฒนธรรม ของบุคคล กลุมบุคคล หลักสูตร และตามคําแนะนําของ
ผูทรงคุณวุฒิ

0111431

ภาษาตางประเทศในภาษาไทย
3(3-0-6) 0111431
ภาษาตางประเทศในภาษาไทย
3(3-0-6) เปนวิชาซึ่งกําหนดขึ้นมาตาม มคอ.1 ในกลุม
ภาษาตางประเทศในภาษาไทย
Foreign Languages in Thai
Foreign Languages in Thai
ความเป น มาของคํ า ยื ม ภาษาต า ง ๆ ในภาษาไทย
ความเปนมาของคํายืมภาษาตาง ๆ ในภาษาไทย ลักษณะของ
ลักษณะของภาษาที่ไทยยืมคํามาใช การเปลี่ยนแปลงทางดานเสียง รูป ภาษาที่ไทยยืมคํามาใช การเปลี่ยนแปลงทางดานเสียง รูปคํา และความหมายของ
คํา และความหมายของคํายืม การบัญญัติศัพทและการทับศัพท
คํายืม การบัญญัติศัพทและการทับศัพท
0111432

นิรุกติศาสตรไทย
2(2-0-4) 0111432
นิรุกติศาสตรไทย
2(2-0-4) เปนวิชาซึ่งกําหนดขึ้นมาตาม มคอ.1 ในกลุม
ประวัติและความหมายของคํา
Thai Etymology
Thai Etymology
หลักนิรุกติศาสตรเพื่อเปนพื้นฐานในการวิเคราะหประวัติ
หลักนิรุกติศาสตรเพื่อเปนพื้นฐานในการวิเคราะหประวัติคํา
คํา สํานวนในภาษาและวรรณคดีไทย และฝกวิเคราะห
สํานวนในภาษาและวรรณคดีไทย และฝกวิเคราะห
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หลักสูตรเดิม
หลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลการปรับปรุง
0111433
ภาษาไทยตางสมัย
2(2-0-4) 0111433
ภาษาไทยตางสมัย
2(2-0-4) - ปรับคําอธิบายรายวิชาใหกระชับ
Thai in Different Periods
Thai in Different Periods
ศึกษาและเปรียบเทียบลักษณะภาษาไทย สมัยสุโขทัย
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของภาษา ลักษณะ
สมัยอยุธยา และสมัยรัตนโกสินทร กับสมัยปจจุบัน
ภาษาไทยสมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา และสมัยรัตนโกสินทร
0111441

อรรถศาสตรไทย
2(2-0-4) 0111441
อรรถศาสตรไทย
2(2-0-4) - เปนวิชาซึ่งกําหนดขึ้นมาตาม มคอ.1 ใน
กลุม ภาษาศาสตรเฉพาะดาน
Thai Semantics
Thai Semantics
นิ ย าม องค ป ระกอบ และประเภทของความหมาย
นิ ยาม อ งค ป ระก อ บ แล ะป ระ เภ ท ข อ งค วาม ห ม าย
ความหมายของรูปภาษาในระดับ เสียง ระดับคํา ระดับประโยค และ ความหมายของรู ป ภาษาในระดั บ เสี ย ง ระดั บ คํ า ระดั บ ประโยค และระดั บ
ระดับสัมพันธสาร
สัมพันธสาร
0111451

หัวขอพิเศษทางภาษาและวรรณคดี
3(1-4-4)
Special Topics in Thai Language and
Literaturd
ศึกษา วิเคราะห และวิจารณเกี่ยวกับความรู หลักการใหม
ๆ ในหัวขอเรื่องที่ทันสมัย หรือที่นาสนใจทางภาษาและวรรณคดีไทย
0111461
วรรณกรรมทองถิ่น
2(2-0-4)
Regional Literature
ความ ห มาย ป ระเภ ท รู ป แบ บ และคุ ณ ค าขอ ง
วรรณกรรมทองถิ่น ฝกเก็บรวบรวมขอมูลวรรณกรรมทองถิ่นภาคใตเพือ่
วิเคราะหรูปแบบ เนื้อหา ภาษา และคุณคา
0111462
วรรณกรรมเกี่ยวกับการเมือง
2(2-0-4)
Literature as Related to Politics
ค ว าม ห ม าย ข อ งว ร ร ณ ก รร ม เกี่ ย ว กั บ ก า ร เมื อ ง
ความสัมพันธระหวางวรรณกรรมกับการเมือง ภาพสะทอนและอุดมคติ
ทางการเมื อ ง แนวคิ ด ทฤษฎี ในการวิ เคราะห ว รรณกรรมเกี่ ย วกั บ
การเมือง และฝกวิเคราะหวิจารณ

ตัดออก

- เนื่องจากเนื้อหารายวิชาซ้ําซอนกับ
รายวิชาการวิจัยทางภาษาและวรรณคดี

วรรณกรรมทองถิ่น
2(2-0-4) - เปนวิชาซึ่งกําหนดขึ้นมาตาม มคอ.1 ใน
Regional Literature
กลุม วรรณกรรมทองถิ่น
ความหมาย ประเภท รู ป แบบ และคุ ณ ค า ของวรรณกรรม
ทองถิ่น ฝกเก็บรวบรวมขอมูลวรรณกรรมทองถิ่น ภาคใตเพื่ อวิเคราะหรูป แบบ
เนื้อหา ภาษา และคุณคา
0111462
วรรณกรรมการเมือง
2(2-0-4) - ปรับชื่อรายวิชาใหกระชับยิ่งขึ้น
Politics Literature
ความหมายของวรรณกรรมเกี่ยวกับการเมือง ความสัมพันธ
ระหวางวรรณกรรมกับการเมือง ภาพสะทอนและอุดมคติทางการเมืองแนวคิด
ทฤษฎีในการวิเคราะหวรรณกรรมเกี่ยวกับการเมือง และฝกวิเคราะหวิจารณ
0111461
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หลักสูตรปรับปรุง
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0111463
อิทธิพลของวรรณคดีตางประเทศที่มี
3(3-0-6) 0111463
อิทธิพลของวรรณกรรมตางประเทศที่มีตอ
3(3-0-6) - ปรับชื่อรายวิชาและคําอธิบายรายวิชา
ตอวรรณคดีไทย
วรรณกรรมไทย
ภาษาไทยใหมีขอบเขตครอบคลุมทั้ง
Influences of Foreign Literature on Thai
Influences of Foreign Literature on Thai
วรรณคดีและวรรณกรรมรวมสมัย
Literature
Literature
ศึกษาอิทธิพลของวรรณคดีตางประเทศที่มีตอวรรณคดี
อิทธิพลของวรรณกรรมตางประเทศที่มีตอวรรณกรรมไทยทั้งที่
ไทย ทั้งที่เปนวรรณคดีแปล แปลง และแตง ในดานรูปแบบ เนื้อหา เปนวรรณกรรมแปล แปลง และแตงในดานรูปแบบ เนื้อหา ภาษา และแนวคิด
ภาษา และแนวคิด
0111472

หนังสือแบบเรียนภาษาไทย
2(2-0-4)
Thai Textbooks
วิเคราะห ประเภท ลักษณะ และพั ฒ นาการของหนังสื อ
แบบเรี ย นภาษาไทย ความสอดคล อ งของหนั งสื อ แบบเรี ย นไทยกั บ
หลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และความสอดคล อ งกั บ สั งคมและ
วัฒนธรรม
0111481
วรรณกรรมกับสังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Literature with Society and Culture
ความสัมพันธระหวางวรรณกรรมกับสังคมและวัฒนธรรม
ทั้งดานอิท ธิพลของสังคมและวัฒ นธรรมที่มี ตอวรรณกรรม และด านที่
วรรณกรรมมีอิทธิพลตอสังคมและวัฒนธรรม
0111491

0111472

แบบเรียนภาษาไทย
2(2-0-4) - ปรับชื่อรายวิชาและคําอธิบายรายวิชา
Thai Language Textbooks
โดยใชภาษาใหกระชับและตรงกับลักษณะ
วิ เคราะห ป ระเภท ลั ก ษณะ และพั ฒ นาการของหนั ง สื อ เนือ้ หาของหลักสูตร

แบบเรียนภาษาไทย
.
0111481

วรรณกรรมกับสังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6) - เปนวิชาซึ่งกําหนดขึ้นมาตาม มคอ.1 ใน
กลุม วรรณกรรมกับสังคมและวัฒนธรรม
Literature with Society and Culture
ความสัมพันธระหวางวรรณกรรมกับสังคมและวัฒนธรรมทั้ง
ดานอิทธิพลของสังคมและวัฒนธรรมที่มีตอวรรณกรรม และดานที่วรรณกรรมมี
อิทธิพลตอสังคมและวัฒนธรรม

แนวทางการวิจยั ภาษาและวรรณคดีไทย
3(2-2-5) 0111491
Thai Language and Literature Research
Approach

การวิจัยภาษาและวรรณคดีไทย
Thai Language and Literature Research

3(2-2-5) - ปรับชื่อรายวิชาและคําอธิบายรายวิชา
โดยใชภาษาใหใหกระชับ

แนวทางการศึกษาประเด็นปญหาดาน ภาษา การใชภาษา
ศึกษาวิเคราะหประเด็นปญหาดานภาษา การใชภาษา และวรรณคดีไทย ฝกเขียนและเสนอโครงรางการศึกษา โดยใช ระเบียบวิธีวิจัย
และวรรณคดี ไทย ฝ ก เขี ย นและเสนอโครงรา งการศึ ก ษา วิเคราะห
ปญหาโดยใชระเบียบวิธีวิจัย
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หลักสูตรปรับปรุง

เหตุผลการปรับปรุง
0111492
สารนิพนธ
3(0-9-0) 0111492
สารนิพนธ
3(0-9-0) - เปนวิชาซึ่งประมวลความรูทางภาษาหรือ
วรรณกรรมตามความถนัดของผูเ รียนเพื่อ
Research Paper
Research Paper
เลื อ กศึ กษา วิเคราะห และเรีย บเรี ยงผลการศึก ษาด าน
เลือกศึกษา วิเคราะห และเรียบเรียงผลการศึกษาดานภาษา แสดงศักยภาพทางภาษาไทยกอนจบ
การศึกษา ซึ่งเปนอัตลักษณที่สาํ คัญของ
ภาษาหรือวรรณคดีไทยเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามรูปแบบของสารนิพนธ
หรือวรรณคดีไทยเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามรูปแบบของสารนิพนธ
หลักสูตร
ไมมี
0111265
วรรณคดีนิทาน
2(2-0-4) -เพิ่มรายวิชา เพื่อใหครอบคลุมประเภทของ
วรรณคดีมากขึ้น
Litcrature from tale
ลักษณะ ที่มา พัฒ นาการของวรรณคดีนิทานไทย วิเคราะห
และประเมินคาวรรณคดีโดยเนนดานวรรณศิลปแนวคิด และบทบาทในสังคมไทย
ไมมี

0111316

ไมมี

0111442

ไมมี

การเขียนสารคดี
2(1-2-3) - เพิ่มรายวิชาเพื่อเพิ่มองคความรูแ ละทักษะ
ในการประกอบอาชีพ
Non-Fiction Writing
ความหมาย ประเภท องคประกอบ หลักและกลวิธีการเขียน
สารคดีในสื่อสิ่งพิมพ วิทยุและโทรทัศน
การสื่อสารขามวัฒนธรรม
2(1-2-3)
Cross-cultural communication
ความสําคัญของภาษาในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรม
อิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีตอมุมมอง ความคิด และคานิยมของชนชาติตาง ๆ ใน
การติดตอสื่อสาร โดยเฉพาะในประชาคมอาเซียน
0111493
สหกิจศึกษา
6(0-18-0)
Cooperative Education
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ หรือหนวยงานอื่น ที่ตรงตาม
สายวิชาชีพและความเชี่ยวชาญของสาขาวิชาเอกภาษาไทย ตามขอกําหนดและ
กระบวนการสหกิจศึกษา เปนระยะเวลา 11 สัปดาห พรอมจัดทําและนําเสนอ
รายงานสหกิจศึกษา

-เพิ่มรายวิชาเพื่อให
สอดคลองกับบริบทประชาคมอาเซียน
- เปนวิชาซึ่งกําหนดขึ้นมาตาม มคอ.1 ใน
กลุมการสื่อสารภาษาขามวัฒนธรรม
- เพิ่มรายวิชาตามที่คณะกรรมการประจํา
คณะฯ ใหขอเสนอแนะ
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ตารางเปรียบเทียบ มคอ.1 กับ มคอ.2
เนื้อหาสาระสําคัญของสาขาวิชา
เนื้อหาสาระสําคัญของสาขาวิชาภาษาไทยตองประกอบดวยวิชาอยางนอย 4 กลุมวิชา ไดแก กลุมวิชา
ภาษาไทยและภาษาศาสตร กลุมวิชาการใชภาษา กลุมวิชาวรรณคดีไทย กลุมวิชาภาษาและวรรณกรรมที่
สัมพันธกับสังคมและวัฒนธรรม ทั้งนี้ การกําหนดชื่อรายวิชา จํานวนหนวยกิต การใหน้ําหนักความสําคัญแก
กลุมวิชาใดใหเปนไปตามอัตลักษณของสถาบัน
กลุมวิชาเฉพาะดานหรือวิชาเอกไมนอยกวา 60 หนวยกิต ทั้งนี้สถาบันการศึกษาอาจเพิ่มหัวขอ เนื้อหาสาระ
รายวิชา และจํานวนหนวยกิต ตามวัตถุประสงคและเอกลักษณของหลักสูตร กลุมวิชาเฉพาะดาน จําแนก
ออกเปน 2 กลุมยอย ดังนี้
มคอ.1

มคอ.2

1. กลุมเนื้อหาวิชาเฉพาะหลักหรือวิชาบังคับไมนอย
กวา 20-40 หนวยกิต ไดแก
1) กลุมเนื้อหาวิชาหลักภาษาไทยและ
ภาษาศาสตรตองมีเนื้อหาวิชาอยางนอย
- ลักษณะภาษาไทย
0111231 ลักษณะภาษาไทย
- ภาษาศาสตรเบื้องตน
0111241 ภาษาศาสตรทั่วไป
2) กลุมเนื้อหาวิชาการใชภาษาตองมีเนือหาอยาง
นอยดังตอไปนี้
- ทักษะการใชภาษาไทยดานตาง ๆ
0111111 กลวิธีการรับสาร
0111211 การพูดเพื่อประสิทธิผล
0111213 การใชภาษาไทย
0111215 การอานออกเสียง
0111311 การเขียนรอยแกว
0111411 การเขียนรอยกรอง
- การคิดและการใชเหตุผล
0111212 การคิดและการใชเหตุผล
3) กลุมเนื้อหาวิชาวรรณคดีไทยตองมีเนื้อหาวิชา
อยางนอยดังตอไปนี้
- วรรณคดีศึกษาหรือวรรณคดีวิจารณหรือ
0111161 ความรูทางวรรณคดีไทย
วรรณคดีวิจักษ
0111261 วรรณกรรมวิเคราะห
0111361 วรรณกรรมวิจารณ
- วรรณคดีเอก
0111363 วรรณคดีเอกของไทย
- วรรณคดีรวมสมัย
0111362 วรรณกรรมปจจุบัน
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4) กลุมเนื้อหาวิชาภาษาและวรรณกรรมที่
สัมพันธกับสังคมและวัฒนธรรม ตองมี
เนื้อหาวิชาอยางนอยดังตอไปนี้
- ภาษากับสังคม
- ภาษากับวัฒนธรรม

มคอ.2

0111321 ภาษากับสังคม
0111322 ภาษากับวัฒนธรรม
0111411 ภาษาและวัฒนธรรมในสังคมไทยสมัยใหม
0111481 วรรณกรรมกับสังคมและวัฒนธรรม

- วรรณกรรมกับสังคมและวัฒนธรรม
2. กลุมเนื้อหาวิชาเฉพาะเลือก ไมนอยกวา 20-40
หนวยกิต ไดแก
1) กลุมวิชา หลักภาษาไทยและภาษาศาสตร ตอง
มีเนื้อหาวิชาดังตอไปนี้
- ภาษาบาลี สันสกฤต เขมร ในภาษาไทย หรือ 0111331 ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย
0111332 ภาษาเขมรในภาษาไทย
- ภาษาตางประเทศในภาษาไทย หรือ
0111431 ภาษาตางประเทศในภาษาไทย
- ประวัติและความหมายของคํา หรือ
0111432 นิรุกติศาสตร
- ภาษาศาสตรเฉพาะดาน
0111421 ระบบเสียงภาษาไทย
0111343 ไวยากรณไทย
0111441 อรรถศาสตรไทย
- ภาษาถิ่น
0111341 ภาษาไทยถิ่น
- วิวัฒนาการของแบบเรียนภาษาไทย
0111472 แบบเรียนภาษาไทย
2) กลุมเนื้อหาวิชาการใชภาษา ตองมีเนื้อหาวิชา
ดังตอไปนี้
- การใชภาษาเฉพาะแบบ
0111216 การเขียนเอกสารสํานักงาน
0111312 การเขียนทางวิชาการ
0111315 การเขียนบทพูด
- การใชภาษาเพื่อจุดมุงหมายเฉพาะ
0111313 การเขียนและการพูดเพื่อประชาสัมพันธ
0111314 การเขียนบทบรรณาธิการวิจารณ
0111316 การอานและการเขียนสารคดี
- การสื่อสารภาษาขามวัฒนธรรม
0111442 การสื่อสารขามวัฒนธรรม
(เชน การแปล)
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3) กลุมเนื้อหาวิชาวรรณคดี อาจมีเนื้อหาวิชา
ดังตอไปนี้
- พัฒนาการวรรณคดี
- วรรณกรรมทองถิ่น
- วรรณคดีเฉพาะประเภท (เชน นิราศ,
ยอพระเกียรติ)

- การประพันธ
- การอานทํานองเสนาะ
- วรรณคดีเปรียบเทียบ

มคอ.2

0111262 พัฒนาการวรรณคดี
0111461 วรรณกรรมทองถิ่น
0111263 วรรณคดีเกี่ยวกับประวัติศาสตร
0111264 วรรณคดีนิราศ
0111265 วรรณคดีนิทาน
0111364 วรรณคดีการละคร
0111365 วรรณคดีเกีย่ วกับประเพณี
0111366 วรรณคดีพระพุทธศาสนา
0111462 วรรณกรรมการเมือง
0111412 การเขียนวรรณกรรมสําหรับเด็ก
0111413 การเขียนนวนิยายและเรื่องสั้น
0111463 อิทธิพลวรรณกรรมตางประเทศที่มีตอ
วรรณกรรมไทย

4) กลุมเนื้อหาวิชาภาษาและวรรณกรรมที่สัมพันธ
กับสังคมและวัฒนธรรม อาจมีเนื้อหาวิชา
ดังตอไปนี้
- คติชนในภาษาและวรรณกรรม
0111381 คติชนวิทยา
- ภูมิปญญากับวิถีชีวิตไทย
- วรรณกรรมกับศิลปะแขนงตาง ๆ

- -
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย
พ.ศ. 2554

-

-
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ภาคผนวก ฉ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ
วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559

