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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา 
 ศูนยทาพระจนัทร คณะศิลปศาสตร ภาควิชาภาษาไทย 
 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย: หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 

 ภาษาอังกฤษ: Master of Arts Program in Thai 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย    ช่ือเต็ม  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) 
   ช่ือยอ  ศศ.ม. (ภาษาไทย) 
 ภาษาอังกฤษ  ช่ือเต็ม  Master of Arts (Thai)  
   ช่ือยอ  M.A. (Thai) 

3. วิชาเอก (ถามี) 

 -  

4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

 จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร 48 หนวยกิต  

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  
 หลักสูตรระดบัปริญญาโท ศึกษา 2 ป 
5.2 ภาษาท่ีใช  

จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย 
5.3 การรับเขาศึกษา  

รับท้ังนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางชาติท่ีสามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางด ี
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5.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน  
  เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบันท่ีจัดการเรียนการสอนโดยตรง 

5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา  
  ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดยีว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาภาษาไทย ฉบับ 

พ.ศ. 2543 
กําหนดเปดสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2553 

  ไดพิจารณากล่ันกรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังท่ี 10/2553 
    เม่ือวันท่ี 14 เดอืน มิถุนายน  พ.ศ. 2553 
  ไดพิจารณากล่ันกรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานหลักสูตรและการจัดการศึกษา  
    ในการประชุมคร้ังท่ี 3/2553 เม่ือวันท่ี 9 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2553 
  ไดรับอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังท่ี 7/2553 
    เม่ือวันท่ี 19 เดอืน กรกฎาคม พ.ศ. 2553 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

ปการศึกษา 2554 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
1. อาจารยสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาท้ังสถาบันของราชการและเอกชน 
2. อาจารยระดบัตํ่ากวาอุดมศึกษาท้ังสถาบันของราชการและเอกชน 
3. พนักงานหรือผูเช่ียวชาญดานภาษาไทยตามหนวยงานราชการและเอกชน 
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9. ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ลําดับ เลขประจําตัว
ประชาชน 

ตําแหนง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน/ 
ปการศึกษาท่ีจบ 

1 3102002349xxx รองศาสตราจารย ประคอง   เจริญจิตรกรรม อ.ม. (ภาษาไทย)   
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2518 
อ.บ. (ภาษาไทย)   
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2515 

2 3100601941xxx รองศาสตราจารย ดร.ราตรี   ธันวารชร อ.ด.(ภาษาไทย)  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2534 
อ.ม. (ภาษาไทย)   
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2515 
อ.บ. (ภาษาไทย)  เกียรตินยิม 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2511 

3 3120101082xxx รองศาสตราจารย ลักษณา   โตววิัฒน อ.ม. (ภาษาไทย)   
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2524 
อ.บ. (ภาษาไทย)   
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2518 

4 3110400628xxx รองศาสตราจารย นวลทิพย    เพิม่เกษร ศศ.ม. (ภาษาไทย)   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 
2521 
กศ.บ. (การสอนภาษาไทย) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2516 

5 3100502924xxx ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสาวณิต   จุลวงศ อ.ด. (วรรณคดีและวรรณคดี
เปรียบเทียบ)                 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2550 
อ.ม. (ภาษาไทย)  
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2536 
ศศ.บ. (ภาษาไทย) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 
2530 

ลําดับท่ี 1 – 3 เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

 คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร กรุงเทพฯ  

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณหรือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 
การพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศไทยปจจุบันพึ่งพารายไดจากชาวตางประเทศท่ีเขามาทองเท่ียวใน

ประเทศไทยมากข้ึน การเรียนการสอนดานภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมไทย จะทําใหสามารถผลิตบุคลากร
ท่ีมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับไทยศึกษา อันจะสามารถนําความรูไปถายทอดใหกับบุคลากรท่ีจะไปทํางานดานการ
ทองเท่ียวไดอยางถูกตอง  

11.2 สถานการณหรือการพฒันาทางสังคมและวัฒนธรรม 
สถานการณทางสังคมและวฒันธรรมไทยในปจจุบันพัฒนาไปในแนวทางท่ีเปนสากลมากข้ึน การสราง 

บุคลากรมืออาชีพดานภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมไทย จะชวยใหมีผูนําทางความคิด อันจะสามารถชวยให
การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมเปนไปไดอยางเหมาะสม สอดคลองกับวิถีชีวิตของสังคมไทย ไมตามสากล
จนทําลายวัฒนธรรมอันดีงามของไทย อันจะเปนการอนรัุกษและสืบทอดวัฒนธรรมท่ีดีงามของไทยไว 

12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวของกับพนัธกิจของสถาบัน 
12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
จากผลกระทบจากสถานการณภายนอกทําใหการพัฒนาหลักสูตรตองคํานึงถึงการพัฒนาผูเรียนอยาง

เขมขน  โดยเนนใหการเรียนการสอนสอดคลองกับสถานการณภายนอก รวมท้ังปลูกฝงใหผูเรียนมีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

12.2 ความเกีย่วของกับพันธกิจของสถาบัน 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เปนหลักสูตรท่ีนกัศึกษาตองเขียนวทิยานพินธ   

จึงสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรท่ีเปนมหาวิทยาลัยวิจยั   

13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  

 ไมมี 
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หมวดที ่2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

 1. 1 ปรัชญา 
  วิชาการเปนเลิศ  เชิดชูวัฒนธรรมไทย  ใหบริการสังคม  
 1.2 ความสําคญั 
  เพื่อเปนแหลงท่ีสรางองคความรูและนักวิชาการดานภาษาไทย 

 1.3 วัตถุประสงค 

  เพื่อใหบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรมีลักษณะ ดังนี ้
  1. มีความรูความสามารถในการคนควา วิเคราะห วจิัยทางดานภาษาและวรรณกรรมไทยได
อยางกวางขวาง ลึกซ้ึง เปนประโยชน และสอดคลองกับสภาพสังคมปจจุบัน 
   2. สามารถนําความรูดานภาษาและวรรณกรรมไทยไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   3. มีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ  

 4. มีจิตสํานึกในความเปนไทย อันจะนําไปสูการอนุรักษและสืบสรางวฒันธรรมไทย 
 

2. แผนพฒันาปรับปรุง 

แผนการพฒันา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้
- ปรับปรุงหลักสูตรภาษาไทยใหมี
มาตรฐานไมต่าํกวาท่ี สกอ. กําหนด 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐานจาก
หลักสูตรในระดับสากล 
- ติดตามประเมินหลักสูตรอยาง
สมํ่าเสมอ 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

- ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลอง
กับความตองการของสังคมและการ
เปล่ียนแปลงของโลกปจจุบัน 

- ติดตามความเปล่ียนแปลงความ
ตองการของผูประกอบการ 

- รายงานความพึงพอใจในการใช
บัณฑิตของผูประกอบการ 
- ผูใชบัณฑติมีความพึงพอใจดาน
ทักษะ ความรู ความสามารถในการ
ทํางาน โดยเฉลี่ยระดับด ี

- พัฒนาบุคลากรดานการเรียนการ
สอนและบริการวิชาการ ใหมี
ประสบการณจากการนําความรูไป
ปฏิบัติงานจริง 

- สนับสนุนบุคลากรดานการเรียน
การสอนใหทํางานบริการวิชาการ
แกองคกรภายนอก 
 

- ปริมาณงานบริการวิชาการตอ
อาจารยในหลักสูตร 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสตูร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 

 ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1                   
ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห และอาจเปดภาคฤดูรอนไดโดยใชเวลาการศึกษา  
ไมนอยกวา 8 สัปดาห แตใหเพิ่มช่ัวโมงการศึกษาในแตละรายวิชาใหเทากับภาคปกติ ภาคฤดูรอนเปนภาค
การศึกษาท่ีไมบังคับ 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 
 ไมมี 
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 
 ไมมี 

2. การดําเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน – เวลาในการดําเนนิการเรียนการสอน 
   ในวัน – เวลาราชการ  
   เรียนวันจันทร ถึงวันศุกร   เวลา  8.00  น.  ถึง  16.00  น.    
   ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนมิถุนายน – กันยายน 

ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจกิายน – กุมภาพนัธ 

2.2 คุณสมบัตขิองผูเขาศึกษา 
        คุณสมบัติของผูเขาศึกษาตองเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ขอ 7  และมีคุณสมบัติ  ดังน้ี 

1. เปนผูสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรีทางภาษาไทย หรือภาษาและวรรณคดีไทย หรือ
ภาษาศาสตร  หรือการสอนภาษาไทย หรือผูท่ีศึกษาวิชาเกี่ยวกับภาษาไทยมาไมนอยกวา 24 หนวยกิต จาก
สถาบันการศึกษาในประเทศหรือตางประเทศซ่ึงสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ   
    2. ตองมีคะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา 2.50 หรือมีประสบการณในการทํางานไมนอยกวา 2 ป   
             การคัดเลือกผูเขาศึกษา 

1. ผูเขาศึกษาตองผานการสอบขอเขียนและการสอบสัมภาษณ 
2. ผูเขาศึกษาตองสงผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบตองไมเกิน 

 2 ป นับถึงวันสมัคร)   
3. เง่ือนไขอ่ืนๆ ใหเปนไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร และคณะศิลปศาสตร 
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   2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 
นักศึกษาท่ีสามารถสอบเขาศึกษาตอไดบางคนมีปญหาเกี่ยวกับความสามารถเฉพาะดานทางภาษาและ

วรรณกรรมไทย เพราะมีความรูดานภาษาและวรรณกรรมไทยนอย   

2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 
กําหนดใหนักศึกษาท่ีมีพืน้ฐานดานภาษาและวรรณกรรมนอยไดปรับพืน้ฐานการศกึษาวิชาเฉพาะดาน 

ดังกลาว คือกําหนดใหเรียนวชิา ท.501   ภาษาศาสตรกับการศึกษาภาษาไทย 3 หนวยกติ และเรียนวิชา ท. 502  
ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย 3 หนวยกิต  ในภาคฤดูรอน 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 

ในแตละปจะรับนักศึกษาปละ 10 คน ดังนี ้
 

จํานวนนักศึกษา 
จํานวนปการศึกษา 

2553 2554 2555 2556 2557 
ช้ันปท่ี 1 10 10 10 10 10 

ช้ันปท่ี 2 - 10 10 10 10 
รวม 10 20 20 20 20 
จํานวนบัณฑิตท่ีคาดวาจะจบ - 10 10 10 10 

            
2.6 งบประมาณตามแผน 
 งบประมาณจากเงินอุดหนุนงานจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (โดยใชรวมกับหลักสูตร

ปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาไทย) 
1. หมวดคาตอบแทน     135,000  บาท 
2. หมวดคาใชสอย     400,000  บาท 
3. หมวดเงินอุดหนนุ     443,210  บาท 
                             รวม   978,210  บาท 
4. หมวดเงินอุดหนนุงานจดัการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา  90,679  บาท 
 
คาใชจายตอหวันักศึกษา 40,000 บาท ตอป 
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2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบช้ันเรียน 
 แบบทางไกลผานส่ือส่ิงพิมพเปนหลัก 
 แบบทางไกลผานส่ือแพรภาพและเสียงเปนส่ือหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนส่ือหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเทอรเนต 
 ศึกษาวิจยัดวยตนเอง 

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี) 
  เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
3.1 หลักสูตร 

 3.1.1 จํานวนหนวยกิตและระยะเวลาการศึกษา   
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 หนวยกิต 

   ระยะเวลาศึกษา เปนหลักสูตร แบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาตองใชระยะเวลาการศึกษาตลอด
หลักสูตร อยางนอย 4  ภาคการศึกษาปกติ และอยางมากไมเกิน 8  ภาคการศึกษาปกติ 

 
                     3.1.2 โครงสรางหลักสูตร  

  แผน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ) 
วิชาเสริมพื้นฐาน (ไมนับหนวยกิตรวม)       6      หนวยกิต 
วิชาบังคับ 15 หนวยกิต 
วิชาเลือกไมนอยกวา 21 หนวยกิต 
วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต 
รวม 48 หนวยกิต 
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        3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร 
  รหัสวิชา 
 รายวิชาในหลักสูตรประกอบดวย อักษรยอ 2 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว โดยมีความหมายดังนี้  

อักษรยอ  ท. /TH   หมายถึง   อักษรยอของสาขาวิชาภาษาไทย 

 เลขหลักหนวย  
0 - 2   หมายถึง วิชาบังคับ 
3 - 9 หมายถึง วิชาเลือก 

             เลขหลักสิบ 
0 หมายถึง วิชาท่ีคนควาดวยตนเอง  
1 หมายถึง วิชาท่ีเกี่ยวกับทฤษฎีทางภาษา 
2 หมายถึง วิชาภาษาไทยท่ีเกี่ยวของกับภาษาตางประเทศ 
3 หมายถึง วิชาท่ีศึกษาภาษาไทยโดยการแบงสมัยหรือแบงกลุม 
4 หมายถึง วิชาท่ีศึกษาท้ังทางดานภาษาและวรรณกรรมไทย 
5 หมายถึง วิชาท่ีศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีทางวรรณกรรม 
6 หมายถึง วิชาท่ีศึกษาวรรณกรรมไทยโดยการแบงสมัยหรือแบงกลุม 
7 หมายถึง วิชาวรรณกรรมไทยท่ีเกี่ยวของกับวรรณกรรมตางประเทศ 
8 หมายถึง วิชาท่ีเกี่ยวกับการสัมมนา 

  
      เลขหลักรอย  

5 หมายถึง วิชาเสริมพื้นฐาน 
6 หมายถึง วิชาระดับปริญญาโทช้ันตน 
7 หมายถึง     วิชาระดับปริญญาโทช้ันสูง 
8 หมายถึง วิทยานิพนธ 

                                   
 3.1.3.1 วิชาเสริมพื้นฐาน (ไมนับหนวยกิตรวม) 
  นักศึกษาท่ีไมมีพื้นความรูดานภาษาและวรรณกรรมตองจดทะเบียนศึกษารายวิชาดังตอไปนี้ 
 รหัสวิชา    ชื่อวิชา     หนวยกิต  
                                   (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
  ท.501 ภาษาศาสตรพืน้ฐานกับการศึกษาภาษาไทย                     3(3 - 0 - 9) 
   TH 501  Basic Linguistics and the Study of Thai 
   ท.502 ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย          3(3 - 0 - 9) 
   TH 502  Linguistic Characteristics of Thai 
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           3.1.3.2 วิชาบังคับ 
  นักศึกษาตองศึกษาวิชาบังคับท้ัง 5 วิชา รวม 15 หนวยกิต ดังตอไปน้ี 
 รหัสวิชา  รายวิชา                      หนวยกิต  
                     (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
  

ท.611 ภาษาศาสตรกบัการศึกษาวิเคราะหภาษาไทย   3(3 - 0 - 9)                       
TH 611  Linguistic Approaches to Thai Language  
ท.641    ระเบียบวิธีวิจยั       3(3 - 0 - 9) 
TH 641  Research Methodology  
ท.651    จารีตในวรรณกรรมไทย      3(3 - 0 - 9) 
TH 651  Thai Literary Conventions 
ท.652     หลักการวจิารณวรรณกรรม     3(3 - 0 - 9) 
TH 652   Principles of Literary Criticism  
ท.731      ภาษาไทยปจจุบัน      3(3 - 0 - 9) 
TH 731   Contemporary Thai  
 

 3.1.3.3 วิชาเลือก    
นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชาเลือกจํานวน 7 วิชา รวม 21 หนวยกิต จากรายวิชาดังตอไปนี ้

 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา                      หนวยกิต  
                    (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

ท.613      การวิเคราะหระบบเสียงภาษาไทย    3(3 - 0 - 9) 
TH 613    Analytical Thai Phonology   
ท.614       การวิเคราะหระบบคําและประโยคภาษาไทย   3(3 - 0 - 9) 
TH 614    Analysis of Thai Morphology  and Syntax 
ท.623      ภาษาตะวนัออกในภาษาไทย     3(3 - 0 - 9) 
TH 623    Eastern Languages in Thai  
ท.624       ภาษาตะวันตกในภาษาไทย     3(3 - 0 - 9) 
TH624     Western Languages in Thai 
ท.633       ภาษาไทยและวัฒนธรรม     3(3 - 0 - 9) 
TH 633    Thai Language and Culture 
 ท.634     ภาษาไทยตางสมัย      3(3 - 0 - 9) 
TH 634 Thai Language in Various Periods 
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ท.643     ภาษาศาสตรกับการศึกษาวิเคราะหภาษาในวรรณกรรมไทย  3(3 - 0 - 9) 
             TH 643   Linguistic Approaches to Thai Literature   

ท.644     ภูมิปญญาในภาษาและวรรณกรรมไทย    3(3 - 0 - 9) 
TH744    Intellect in Thai Language and Literature  
ท.653     วิวัฒนาการฉันทลักษณไทย     3(3 - 0 - 9) 
TH653    Development of Thai Versification   
ท.663     วรรณกรรมพ้ืนบานของไทย     3(3 - 0 - 9) 
TH 663   Thai Folk Literature 
ท.664  วรรณกรรมพทุธศาสนาของไทย     3(3 - 0 - 9) 
TH 664 Thai Buddhist Literature 
ท.713    ระบบความหมายในภาษาไทย     3(3 - 0 - 9) 
TH713   Thai Semantics  
ท.714    ภาษาไทยเชิงสังคมวิทยา      3(3 - 0 - 9) 
TH714   Sociological Aspects of Thai Language  
ท.733    ภาษาถ่ิน       3(3 - 0 - 9) 
TH733  Thai Dialects  
ท.734    ภาษาไทยเปรียบเทียบเชิงประวัต ิ     3(3 - 0 - 9) 
TH734   Historical and Comparative Thai  
ท. 753   วรรณกรรมไทยเชิงสังคมวิทยา     3(3 - 0 - 9) 
TH 753   Sociological Approach to Thai Literature  
ท.754     หลักวรรณกรรมเปรียบเทียบ     3(3 - 0 - 9) 
TH 754  Principles of Comparative Literature 
ท.763    วรรณกรรมประวัติศาสตรของไทย    3(3 - 0 - 9) 
TH 763  Thai Historical Literature 
ท.773   อิทธิพลตางประเทศในวรรณกรรมไทย    3(3 - 0 - 9) 
TH 773  Foreign Influences on Thai Literature 
ท.774     วรรณกรรมแปลจากวรรณกรรมตะวนัออกและตะวันตก  3(3 - 0 - 9) 

              TH774    Thai Translations of Oriental and Occidental Literature 
ท.783      สัมมนานักเขียนวรรณกรรมรอยกรองของไทย   3(3 - 0 - 9) 
TH783     Seminar on Thai Poets 
ท.784      สัมมนานักเขียนวรรณกรรมรอยแกวของไทย   3(3 – 0 - 9) 

  TH 784    Seminar on Thai Prose Writers  
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ท.785    สัมมนาการสอนภาษาและวรรณกรรมไทย             3(3 - 0 - 9) 
    TH 785   Seminar on Teaching Thai Language and Literature  
 
 3.1.3.4 วิทยานิพนธ 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา    
 ท. 800   วิทยานิพนธ                  12  หนวยกิต 
 TH 800 Thesis 
 

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
 วิชาเสริมพื้นฐาน  (ไมนับหนวยกิต)  

ภาคฤดูรอน (กอนเปดภาคแรกในปการศกึษาท่ี 1) 
ท.501 ภาษาศาสตรพื้นฐานกับการศึกษาภาษาไทย        3  หนวยกิต 
ท.502 ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย                                 3  หนวยกิต 
รวม                                                                6  หนวยกิต 

 

ปการศึกษาท่ี 1 
                                ภาคการศึกษาท่ี 1                                 ภาคการศึกษาท่ี 2 
ท.611  ภาษาศาสตรกับการศึกษา        3  หนวยกิต 
            วิเคราะหภาษาไทย 
ท.641  ระเบียบวิธีวิจยั                         3  หนวยกิต 
วิชาเลือก 2 วิชา                                    6  หนวยกิต 

ท.652  หลักการวิจารณวรรณกรรม      3 หนวยกิต 
ท.731  ภาษาไทยปจจุบัน                       3  หนวยกิต 
วิชาเลือก 2 วิชา                                     6  หนวยกิต 

รวม                                                    12  หนวยกิต รวม                                                     12  หนวยกิต 

 

ปการศึกษาท่ี 2 
                                ภาคการศึกษาท่ี 1                                 ภาคการศึกษาท่ี 2 
ท. 651 จารีตในวรรณกรรมไทย            3  หนวยกิต   
วิชาเลือก 3 วิชา                                      9  หนวยกิต 

ท.800  วิทยานพินธ                            12 หนวยกิต 

รวม                                                       12  หนวยกิต รวม                                                    12  หนวยกิต 
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 
 

 วิชาเสริมพื้นฐาน (ไมนับหนวยกิตรวม) 
 
ท.501    ภาษาศาสตรพื้นฐานกับการศึกษาภาษาไทย    3(3 - 0 - 9) 
TH 501  Basic Linguistics and the Study of Thai 
 ศึกษาและวิเคราะหลักษณะทั่วไปของภาษาไทย ในดานเสียง คํา ความหมาย  และประโยคโดยอาศัย 
หลักภาษาศาสตร 
 
ท.502   ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย                                            3(3 - 0 - 9) 
TH502    Linguistic Characteristics of Thai 
 ศึกษาลักษณะสําคัญของภาษาไทยปจจุบันอยางละเอียดเก่ียวกับโครงสรางของภาษาไทย ในเร่ืองระบบ
เสียง  ระบบคํา  วลี  ประโยค  ความหมาย  และลักษณะขอความ 
  
     วิชาบงัคับ 
 
ท.611   ภาษาศาสตรกบัการศึกษาวิเคราะหภาษาไทย    3(3 - 0 - 9) 
TH 611 Linguistic Approaches to Thai Language     
 ศึกษาทฤษฎีตาง ๆ ทางภาษาศาสตร เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาวิเคราะหภาษาไทย 
  
ท.641  ระเบียบวิธีวิจยั        3(3 - 0 - 9) 
TH 641   Research Methodology       
 ศึกษาวิธีวิจยัแบบตางๆ  ข้ันตอนการทําวจิยั  และศึกษางานวิจยัทางภาษาและวรรณกรรม   ตลอดจนทํา
วิจัยฉบับยอได 
  
ท.651  จารีตในวรรณกรรมไทย       3(3 - 0 - 9) 
TH 651   Thai Literary Conventions      
 สํารวจและวิเคราะหจารีตท่ีปรากฏในวรรณกรรมไทยต้ังแตสมัยสุโขทัยจนถึงปจจุบัน เพื่อใหเกิดความ
เขาใจจารีตในการแตงวรรณกรรมไทย และแนวความคิดของคนไทย 
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ท.652  หลักการวิจารณวรรณกรรม      3(3 - 0 - 9) 
TH 652   Principles of Literary Criticism      
  ศึกษาทฤษฎีการวิจารณวรรณกรรมของตะวันออก ตะวนัตก และแนววิจารณท่ีเกีย่วของกับศาสตรตางๆ 
ตลอดจนการนํามาประยกุตในการวิจารณวรรณกรรมไทย 
 
ท.731  ภาษาไทยปจจุบัน        3(3 - 0 - 9) 
TH 731   Contemporary Thai       
 สํารวจและวิเคราะหลักษณะภาษาไทยในปจจุบัน  ในดานการเปล่ียนแปลง  แนวโนมการใชภาษาไทย  
และแนวทางการใชภาษาไทยในการส่ือสารใหมีประสิทธิภาพ  
 
   วิชาเลือก 
 
ท.613  การวิเคราะหระบบเสียงภาษาไทย      3(3 - 0 - 9) 
TH 613   Analytical Thai Phonology       
 ศึกษาสัทศาสตรสาขาตางๆ โดยเนนสรีรสัทศาสตร  วิเคราะหระบบเสียงภาษาไทยในเร่ืองเสียง
พยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต  การลงเสียงหนักเบา  จังหวะการพูด  ทํานองเสียง  และมีการฝกปฏิบัติ   
  
ท.614   การวิเคราะหระบบคําและประโยคภาษาไทย    3(3 - 0 - 9) 
 TH 614   Analysis of Thai Morphology  and Syntax    
 ศึกษาทฤษฎีทางภาษาศาสตร เพื่อวิเคราะหองคประกอบของคํา  วลี  และประโยคภาษาไทย  
  
ท.623   ภาษาตะวนัออกในภาษาไทย      3(3 - 0 - 9) 
TH 623   Eastern Languages in Thai    
 สํารวจอิทธิพลของภาษาตะวันออกในภาษาไทย ในดานเสียง คํา การสรางคํา การเรียงลําดับคํา รูป
ประโยค ความหมาย และวเิคราะหอิทธิพลของภาษาตะวันออกที่มีตอภาษาและวรรณกรรมไทย 
 
ท.624  ภาษาตะวนัตกในภาษาไทย      3(3 - 0 - 9) 
TH 624   Western Languages in Thai    

สํารวจอิทธิพลของภาษาตะวันตกในภาษาไทย ในดานเสียง คํา การสรางคํา การเรียงลําดับคํา  
รูปประโยค ความหมาย และวิเคราะหอิทธิพลของภาษาตะวันตกท่ีมีตอภาษาและวรรณกรรมไทย 
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ท.633  ภาษาไทยและวัฒนธรรม       3(3 - 0 - 9) 
TH 633   Thai Language and Culture      
 วิเคราะหความสัมพันธและอิทธิพลระหวางภาษากับวัฒนธรรมไทย 
 
ท.634  ภาษาไทยตางสมัย        3(3 - 0 - 9) 
TH 634  Thai Language in Various Periods     
 วิเคราะหภาษาไทยสมัยตาง ๆ ในวรรณกรรมท้ังดานคํา สํานวน ลักษณะประโยค และความหมาย  
ตลอดจนภาษาไทยแตละสมัย 
 
ท.643  ภาษาศาสตรกับการศึกษาวเิคราะหภาษาในวรรณกรรมไทย     3(3 - 0 - 9) 
TH 643  Linguistic Approaches to Thai Literature      
 วิเคราะหภาษาในวรรณกรรมไทยสมัยตาง ๆ ดวยวิธีการทางภาษาศาสตร 
 
ท.644   ภูมิปญญาในภาษาและวรรณกรรมไทย     3(3 - 0 - 9) 
TH 744   Intellect in Thai Language and Literature     
 วิเคราะหภูมิปญญาในภาษาและวรรณกรรมไทย ตั้งแตสมัยสุโขทัยจนถึงปจจุบัน 
 
ท.653   วิวัฒนาการฉันทลักษณไทย      3(3 - 0 - 9)   
TH 653   Development of Thai Versification      
 วิเคราะหฉันทลักษณในกวีนพินธไทยต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน  ในดานววิัฒนาการของรูปแบบ  และ
การนําไปใช 
 
ท.663   วรรณกรรมพื้นบานของไทย      3(3 - 0 - 9)  
TH 663   Thai Folk Literature       
 วิเคราะหวรรณกรรมพื้นบานของไทยในดานรูปแบบ วธีิการเขียน เนือ้หา แนวความคิด และความเช่ือ 
 
ท.664   วรรณกรรมพุทธศาสนาของไทย      3(3 - 0 - 9) 
TH 664   Thai Buddhist Literature      
 วิเคราะหวรรณกรรมพุทธศาสนาในดานรูปแบบ วิธีการเขียน เนื้อหา แนวความคิด ความเชื่อ และ
อิทธิพลท่ีมีตอสังคมไทย 
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ท.713   ระบบความหมายในภาษาไทย      3(3 - 0 - 9) 
TH 713   Thai Semantics        
 ศึกษาทฤษฎีทางภาษาศาสตร โดยเนนอรรถศาสตร เพื่อวิเคราะหความหมายของคํา  ประโยค และ
ขอความตอเนือ่งท่ีปรากฏในภาษาไทย 
 
ท.714   ภาษาไทยเชิงสังคมวิทยา       3(3 - 0 - 9) 
TH 714   Sociological Aspects of Thai Language     
 วิเคราะหความสัมพันธระหวางภาษากับสังคมไทยท่ีมีปจจัยแตกตางทางดานภูมิศาสตร เช้ือชาติ 
เศรษฐกิจและสังคม 
  
ท.733  ภาษาถ่ิน         3(3 - 0 - 9) 
TH 733   Thai Dialects        
 ศึกษาหลักเกณฑและวิธีการของการศึกษาภาษาถ่ินตางๆ ตลอดจนศึกษาผลงานวิจยัภาษาไทยถ่ิน  
 
ท.734   ภาษาไทยเปรียบเทียบเชิงประวัติ       3(3 - 0 - 9) 
TH 734   Historical and Comparative Thai      
 วิเคราะหภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตรเชิงประวัติ และววิัฒนาการของภาษาไทยในดานเสียง  รูปแบบ
ของคํา และประโยค   
  
ท.753   วรรณกรรมไทยเชิงสังคมวิทยา      3(3 - 0 - 9) 
TH 753   Sociological Approach to Thai Literature     
 วิเคราะหความสัมพันธระหวางวรรณกรรมกับสังคมตามทฤษฎีวรรณกรรม 
  
ท.754   หลักวรรณกรรมเปรียบเทียบ      3(3 - 0 - 9) 
TH 754   Principles of Comparative Literature     
  ศึกษาหลักและแนวทางในการศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางวรรณกรรมของชาติตางๆ และ
ความสัมพันธระหวางวรรณกรรมกับศิลปะและศาสตรแขนงอ่ืน 
  
ท.763   วรรณกรรมประวัติศาสตรของไทย      3(3 - 0 - 9) 
TH 763   Thai Historical Literature      
 วิเคราะหเนื้อหา วิธีการเขียน และแนวความคิดของวรรณกรรมประวตัิศาสตรของไทย   
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ท.773   อิทธิพลตางประเทศในวรรณกรรมไทย     3(3 - 0 - 9) 
TH 773   Foreign Influences on Thai Literature     
 วิเคราะหอิทธิพลตางประเทศท่ีมีตอวรรณกรรมไทย ในดานเนื้อเร่ือง รูปแบบ และแนวความคิด  
 
ท.774   วรรณกรรมแปลจากตะวนัออกและตะวันตก    3(3 - 0 - 9) 
TH 774   Thai Translations of Oriental and Occidental Literature   
 วิเคราะหวรรณกรรมไทยท่ีแปลจากวรรณกรรมตะวนัออกและตะวันตกในดานเนื้อหา บริบทของสังคม 
วัฒนธรรม ตลอดจนวิธีการแปลและเรียบเรียง 
 
ท.783   สัมมนานักเขียนวรรณกรรมรอยกรองของไทย    3(3 - 0 - 9) 
TH 783   Seminar on Thai Poets       
 สัมมนาชีวิตและงานของนักเขียนวรรณกรรมรอยกรองท่ีมีช่ือเสียง  ท้ังในอดีต และปจจุบัน  โดยศึกษา
แนวคิด กลวิธีการประพันธ   และปจจยัท่ีมีอิทธิพลตอนักเขียนผูนั้น 
  
ท.784   สัมมนานักเขียนวรรณกรรมรอยแกวของไทย    3(3 - 0 - 9) 
TH 784   Seminar on Thai Prose Writers      
 สัมมนาชีวิตและงานของนักเขียนวรรณกรรมรอยแกวท่ีมีช่ือเสียงท้ังในอดีต และปจจบัุน ในดาน
แนวคิด กลวิธีการประพันธ   และปจจยัท่ีมีอิทธิพลตอนักเขียนผูนั้น 
  
ท.785   สัมมนาการสอนภาษาและวรรณกรรมไทย     3(3 - 0 - 9)   
TH 785   Seminar on Teaching Thai Language and Literature   
 สัมมนากลวิธีการสอน ปญหา และแนวทางแกไขปญหาการสอนภาษาและวรรณกรรมไทย 
 

  วิทยานิพนธ  
 
ท. 800 วิทยานพินธ     12  หนวยกิต  
TH.800 Thesis 

การสรางโครงการวิจยัและการดําเนินการวจิัยอันกอใหเกดิองคความรูใหมในสาขาวิชาภาษาไทย       
เขียนวิทยานิพนธดานภาษาไทยและนําเสนอวิทยานพินธ การเขียนรายงานวิจยัเพื่อเผยแพร อยางมีจริยธรรมใน
การทําวิจยั และจริยธรรมในการเผยแพรผลงานวิชาการ  
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคณุวุฒิของอาจารย 
 3.2.1 อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 

เลขที่ ตําแหนง 
ลําดับที่ ชื่อ-สกุล สาขาวิชา 

บัตรประชาชน ทางวิชาการ 
สําเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ป พ.ศ. 
1. 3102002349xxx  รองศาสตราจารย ประคอง    เจริญจิตรกรรม อ.ม.(ภาษาไทย)   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

อ.บ. (ภาษาไทย)   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
2518 
2515 

2. 3100601941xxx รองศาสตราจารย ดร. ราตรี  ธันวารชร อ.ด.(ภาษาไทย)   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
อ.ม. (ภาษาไทย)  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
อ.บ.(เกียรตนิยิม ภาษาไทย)   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2534 
2515 
2511 

3. 3120101082xxx รองศาสตราจารย ลักษณา   โตววิัฒน อ.ม.(ภาษาไทย)   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
อ.บ. (ภาษาไทย)   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2524 
2518 

4. 3110400628xxx รองศาสตราจารย นวลทิพย    เพิม่เกษร ศศ.ม.(ภาษาไทย)   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
กศ.บ. (การสอนภาษาไทย)   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2521 
2516 

5. 3100502924xxx ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสาวณิต   จุลวงศ อ.ด. (วรรณคดีและวรรณคดี
เปรียบเทียบ)        

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2550 
 

2536 
2530 

 
อ.ม. (ภาษาไทย)  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ศศ.บ.(ภาษาไทย)        จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 ลําดับที่ 1 – 3 เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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3.2.2 อาจารยประจําที่รวมสอนในหลักสูตร 

เลขที่ ตําแหนง 
ลําดับที่ ชื่อ-สกุล สาขาวิชา 

บัตรประชาชน ทางวิชาการ 
สําเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ป พ.ศ. 
1. 3102002349xxx  รองศาสตราจารย ประคอง    เจริญจิตรกรรม อ.ม.(ภาษาไทย)   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

อ.บ. (ภาษาไทย)   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
2518 
2515 

2. 3100601941xxx รองศาสตราจารย ดร. ราตรี  ธันวารชร อ.ด.(ภาษาไทย)   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
อ.ม. (ภาษาไทย)  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
อ.บ.(เกียรตนิยิม ภาษาไทย)   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2534 
2515 
2511 

3. 3120101082xxx รองศาสตราจารย ลักษณา   โตววิัฒน อ.ม.(ภาษาไทย)   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
อ.บ. (ภาษาไทย)   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2524 
2518 

4. 3110400628xxx รองศาสตราจารย นวลทิพย    เพิม่เกสร   ศศ.ม.(ภาษาไทย)   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
กศ.บ. (การสอนภาษาไทย)   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2521 
2516 

5. 3100502924xxx ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสาวณิต       จุลวงศ   อ.ด. (วรรณคดีและวรรณคดี
เปรียบเทียบ)        

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 

อ.ม. (ภาษาไทย)  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ศศ.บ.(ภาษาไทย)        จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2550 
 

2536 
2530 

6. 3102012349xxx รองศาสตราจารย ปองจิต  ออนเผา ค.ม. (การสอนภาษาไทย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ค.บ. (การสอนภาษาไทย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2522 
2520 

7. 
 
 

3110601941xxx รองศาสตราจารย วัลลภา  วิทยารักษ ค.ม. (การสอนภาษาไทย)  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ค.บ. (การสอนภาษาไทย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2527 
2521 
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ลําดับที่ 
เลขที่ 

บัตรประชาชน 
ตําแหนง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ-สกุล สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ป พ.ศ. 
8. 3110101082xxx ผูชวยศาสตราจารย   ดร.นิตยา    แกวคัลนา อ.ด. (ภาษาไทย)  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

อ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
อ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2552 
2540 
2534 

9. 3120400628xxx ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุธาสินี    ปยพสุนทรา อ.ด. (ภาษาศาสตร)   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
อ.ม. (ภาษาศาสตร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2551 
2541 
2538 

10. 3110502924xxx อาจารย ดร.ถนอมวงศ  ล้ํายอดมรรคผล Ph.D. (Reading and Language 
Arts)  

U.S.A. 
 

ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2519 
 

2511 
11 3120601931xxx ผูชวยศาสตราจารย  ม.ล. คํายวง   วราสิทธิชัย อ.ม. (ภาษาไทย)  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 อ.บ. เกียรตินยิมอันดับสอง
(ภาษาไทย)   

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
2534 
2515 
2511 

12 3120101032xxx ผูชวยศาสตราจารย โชษิตา     มณใีส อ.ม. (ภาษาไทย)  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 อ.บ. (ภาษาไทย)  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2528 
2524 

13 3010400528xxx ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิตยา   แกวคัลณา อ.ด. (ภาษาไทย)  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 อ.ม. (ภาษาไทย)  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

อ.บ. (ภาษาไทย)  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

14 3100502926xxx  ผูชวยศาสตราจารย พนมพร   นิรัญทวี อ.ม. (ภาษาไทย)  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 ศศ.บ. (ภาษาไทย)  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2522 
2520 
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ลําดับที่ 
เลขที่ 

บัตรประชาชน 
ตําแหนง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ-สกุล สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ป พ.ศ. 
15 3110401086xxx 

 
ผูชวยศาสตราจารย พรทิพย   เฉิดฉินนภา อ.ม. (ภาษาไทย)  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

อ.บ.เกียรตินยิมอันดับสอง
(ภาษาไทย)  

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

16 3110400636xxx ผูชวยศาสตราจารย เยาวลักษณ   กระแสรสินธุ ศศ.ม. (ภาษาศาสตรภาษาไทย)  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ศศ.บ.(ภาษาและวรรณคดไีทย)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

17 3110502936xxx  
 

อาจารย เยาวลักษณ   อยูเจริญสุข ศศ.ม.(จารึกภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดไีทย)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

18 3110101062xxx 
 

อาจารย วัชราภรณ   ดษิฐปาน อ.ม. (ภาษาไทย)  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
อ.บ. เกียรตินยิมอันดับสอง
(ภาษาไทย)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

19 3010400127xxx 
 

อาจารย สังวาลย   คงจนัทร อ.ม.(ภาษาไทย)  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
อ.บ.(ภาษาไทย)  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

20 3110502326xxx 
 

อาจารย เสกสันต  ผลวัฒนะ ศศ.ม. (ภาษาไทย)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ศศ.บ. เกียรตินยิมอันดับหนึ่ง 
(ภาษาไทย)  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 

21 3740100253xxx รองศาสตราจารย อรพัช   บวรรักษา อ.ม. (ภาษาไทย)  มหาวิทยาลัยศิลปากร 2536 
2527 ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดไีทย)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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3.2.3 อาจารยพิเศษ 

ลําดับที่ 
เลขที่ 

บัตรประชาชน 
ตําแหนง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ-สกุล สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษาจาก 

1. 3110502596xxx รองศาสตราจารย สุวัฒนา  เลี่ยมประวัต ิ ศศ.ม.(ภาษาเอเชียอาคเนย)  
ศศ.บ.(ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

2. 3100401331xxx รองศาสตราจารย สุวรรณี  อุดมผล M.A.( Literature)  Central Michigan University  
3. 3110101062xxx ศาสตราจารย  ดร.รื่นฤทัย  สัจจพันธุ อ.ด. (ภาษาไทย)  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
4. 3010400528xxx รองศาสตราจารย ยุพร  แสงทักษิณ อ.ม. (ภาษาไทย)   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
5. 3110502026xxx  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมชาย  สําเนียงงาม อ.ด. (ภาษาไทย)  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
6. 3110401075xxx ผูชวยศาสตราจารย ดร. สายวรุณ   นอยนิมิตร อ.ด. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
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4. องคประกอบเก่ียวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถามี) 

 ไมมี 

5. ขอกําหนดเก่ียวกับการทําวิทยานิพนธ 
5.1 คําอธิบายโดยยอ หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 แผนศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ   

      การสรางโครงการวิจยัและการดําเนินการวจิัยอันกอใหเกดิองคความรูใหมในสาขาวิชาภาษาไทย และ
นําเสนอวิทยานิพนธ การเขียนรายงานวจิยัเพื่อเผยแพรอยางมีจริยธรรมในการทําวจิัย และจริยธรรมในการ
เผยแพรผลงานวิชาการ  

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 
นักศึกษามีความรูความเขาใจในกระบวนการวิจัยอันกอใหเกิดองคความรูใหมในสาขาวิชา ภาษาไทย 

และนําเสนอวทิยานิพนธ การเขียนรายงานวิจัยเพื่อเผยแพร อยางมีจริยธรรมในการทําวิจัย และจริยธรรมในการ
เผยแพรผลงานวิชาการ 

5.3 ชวงเวลา 
การทําวิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก2)   ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษาท่ี 2 
5.4 จํานวนหนวยกิต 
วิทยานิพนธ  12  หนวยกิต 
5.5 ขอกําหนดการทําวิทยานพินธ 
      5.5.1 การทําวิทยานิพนธ 
  1. นักศึกษาจะจดทะเบียนทําวิทยานิพนธได  เ ม่ือศึกษารายวิชามาแลวไมนอยกวา  2  

ภาคการศึกษาปกติ  และตองมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 24 หนวยกิต เปนวิชาบังคับ 15 หนวยกิต และวิชา
เลือก 9 หนวยกิต ไดคาระดับเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา 3.00  
   2  นักศึกษาตองทําวิทยานิพนธเปนภาษาไทย  
  3. หลังจากจดทะเบียนทําวิทยานิพนธแลว นักศึกษาตองเสนอเคาโครงวิทยานิพนธตอ
คณะกรรมการโครงการปริญญาโทสาขาวิชาภาษาไทย เพ่ือใหคณบดีคณะศิลปศาสตร แตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ และกรรมการวิทยานิพนธ ไมนอยกวา 3 คน ซ่ึงจะใหคําแนะนํานักศึกษา รวมท้ังสอบเคาโครง
วิทยานิพนธ และสอบวิทยานิพนธ 
  4. อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
      5.5.2 การสอบวิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก2)    
  1. อาจารยผูสอบวิทยานิพนธใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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 2. นักศึกษาจะตองสอบภาษาตางประเทศใหไดระดับ P (ผาน) กอนการสอบวิทยานิพนธ
รายละเอียดการสอบภาษาตางประเทศใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการสอบ
ภาษาตางประเทศสําหรับการศึกษาในระดบับัณฑิตศึกษา  
 3. การดําเนินการทําและสอบวิทยานิพนธใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2553  และระเบียบมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวย
วิทยานิพนธ ท้ังนี้การสอบวทิยานิพนธท่ีจะไดผลระดับ  S  ตองไดมติเปนเอกฉันทจากคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ 
 

5.6 การเตรียมการ 
  5.6.1 คณะกรรมการโครงการปริญญาโทพิจารณาคัดเลือกอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  เพื่อให
คําแนะนําในการทําวิทยานิพนธแกนักศึกษา 

 5.6.2 เนื้อหาวิทยานิพนธ ตองเปนหัวขอท่ีเกี่ยวของกับภาษาไทย โดยมีรายงานท่ีตองนําสงตาม
รูปแบบและระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด 

 5.6.3 นักศึกษาจะตองทําวิทยานิพนธภายใตการแนะนําและควบคุมของอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ โดยใหคณะแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อทําหนาท่ีแนะนําการเขียนวิทยานิพนธสําหรับ
นักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต 

 
5.7 กระบวนการประเมินผล 
 5.7.1 วิทยานพินธ 
     1) การสอบเคาโครงวิทยานิพนธ 

  กระทําโดยวิธีการนําเสนอในที่ประชุมและสอบปากเปลา โดยอาจารยผูสอบเคาโครง
วิทยานิพนธตองประกอบดวยอาจารยประจํา และผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน อาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกดังกลาว ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา         
รองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยท่ีมิใชสวน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
  อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก และอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม อาจเปนกรรมการ
สอบวิทยานิพนธได แตตองไมเปนประธานกรรมการและตองเขาสอบวิทยานิพนธดวยทุกคร้ัง 

2) การสอบวิทยานิพนธ  
  กระทําโดยวิธีนําเสนอในท่ีประชุมและสอบปากเปลา โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธเปน
กรรมการชุดเดียวกันกับคณะกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ ซ่ึงการแตงต้ังกรรมการเพ่ิมเติมหรือ
เปล่ียนแปลงกรรมการสอบวิทยานิพนธ จะกระทําไดเฉพาะกรณีท่ีมีเหตุจําเปน  
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  การดําเนินการสอบวิทยานิพนธใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยวิทยานิพนธ โดยมี
กรรมการสอบวิทยานิพนธ อยางนอย 3 คน และตองมีผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยเปนกรรมการอยาง
นอย 1 คน และประธานคณะกรรมการตองไมใชอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรืออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ
รวม โดยการสอบวิทยานิพนธท่ีจะไดรับผลระดับ S ตองไดมติเปนเอกฉันทจากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ 

 

หมวดที ่4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1.1 ดานบุคลิกภาพ มีการสอดแทรกเร่ืองการวางตนในสังคม  การแตงกายใหถูก

กาลเทศะ  การมีมนุษยสัมพนัธ  การปรับตัวใหเขากับ
สถานการณตางๆ ในรายวิชาตางๆ 

1.2 ดานความรับผิดชอบ และความมวีินยั กําหนดใหนักศึกษานําเสนอรายงานในรายวิชาตางๆ ตามเวลา
ท่ีกําหนด  กําหนดใหเขารวมสัมมนาตามสถาบันตางๆ 
สอดแทรกเร่ืองการมีวินยั เชน การเขาช้ันเรียนตรงเวลา  

1.3 ดานจริยธรรม ใหความรูเกี่ยวกับการอางอิงในการทําวิจยัท่ีถูกตอง  รวมทั้ง
ปลูกฝงใหมีจริยธรรมในการทํางานดานวิชาการ 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน   
 2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 

  1. ผลการเรียนรู ดานคุณธรรม จริยธรรม 

  (1) มีคุณธรรมและจริยธรรม  และมีความซ่ือสัตยสุจริต 

  (2) มีวินัย  ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเอง  และรับผิดชอบสังคม 

  (3) เคารพสิทธิและรับฟงเหตุผลของผูอ่ืน  เคารพศักดิ์ศรีของผูอ่ืน 

  (4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ 

  2. กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกรายวิชาท่ีผูเรียนมีสวนรวม เนนการเรียนรูจากสถานการณ
จริง กรณีตัวอยางท่ีครอบคลุมประเด็นและปญหาดานคุณธรรมจริยธรรมในการทํางาน 
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  3. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 

  ใชวิธีการประเมินหลากหลายวิธี ท้ังการประเมินระหวางเรียน ภายหลังส้ินสุดวิชาและภายหลัง
สําเร็จการศึกษา 

  3.1 ประเมินระหวางเรียน โดยผูเรียนประเมินตนเอง ประเมินโดยกลุมเพื่อน อาจารย ฯลฯ โดย
ใชวิธีการประเมินท่ีหลากหลาย ท้ังการสัมภาษณ การสังเกต ใชแบบสอบถาม สนทนากลุม แบบบันทึก แบบ
ประเมิน และแบบวัดท่ีเกี่ยวของ 

  3.2 ประเมินภายหลังจากสําเร็จการศึกษาแลว โดยใหบัณฑิตประเมินผลตนเอง ประเมินจาก
ผูใชบัณฑิต โดยใชแบบสอบถาม สัมภาษณ 

 2.2  ดานความรู 

  1. ผลการเรียนรูดานความรู 

  (1) มีความรูความเขาใจเนื้อหาสาระหลัก และทฤษฎีท่ีสําคัญของสาขาวิชาภาษาไทย 

  (2) นําความรูไปใชพัฒนาความสามารถทางวิชาการ  หรือการทําวิจัยใหกาวหนายิ่งข้ึน 

  (3) สามารถนําเทคโนโลยีใหมมาปรับใชในการพัฒนาความรูทางวิชาการและการทําวิจัย 
  2. กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกรายวิชาท่ีผูเรียนมีสวนรวม โดยใชกลวิธีการเรียนรูท่ี
หลากหลาย ท้ังการบรรยายรวมกับการอภิปราย การคนควา การวิเคราะห และเนนการเรียนรูจากสถานการณจริง 
กรณีตัวอยางท่ีครอบคลุมประเด็นและปญหา 

  3. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

  กลยุทธการประเมินประกอบดวย การประเมินหลายวิธี/กิจกรรม เพื่อใหครอบคลุมการ
ประเมินผลดานความรู ท้ังการเรียนการสอนในหองเรียนและการเรียนดวยตนเอง เชนการสอบวัดความรูโดยใช
ขอสอบ การรายงานการศึกษาคนควา การวิเคราะหกรณี การทําโครงการ การคนควาอิสระ การทําวิทยานิพนธ  

 2.3 ดานทักษะทางปญญา 

  1. ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

  (1) สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณและเปนระบบ 

  (2) สามารถนําความรูไปตอยอดและสรางสรรคผลงานวิชาการแนวใหม  หรือบูรณาการความรู
เดิมเขากับแนวทางการวิจัยใหมๆ ได 

  (3) สามารถวางแผนและดําเนินการโครงการสําคัญหรือโครงการวิจัยคนควาทางวิชาการได
ดวยตนเอง  
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  2. กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกรายวิชาท่ีผูเรียนมีสวนรวม โดยใชกลวิธีการเรียนรูท่ี
หลากหลาย ท้ังการบรรยายรวมกับการอภิปราย การคนควา การวิเคราะห และเนนการเรียนรูจากสถานการณจริง 
กรณีตัวอยางท่ีครอบคลุมประเด็นและปญหา 

  3. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

  กลยุทธการประเมินประกอบดวย การประเมินหลายวิธี/กิจกรรม เพื่อใหครอบคลุมการ
ประเมินผลดานความรู ท้ังการเรียนการสอนในหองเรียนและการเรียนดวยตนเอง เชนการสอบวัดความรูโดยใช
ขอสอบ การรายงานการศึกษาคนควา การวิเคราะหกรณี การทําโครงการ  การทําวิทยานิพนธ 

2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 1. ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 (1) สามารถติดตอส่ือสารกับกลุมบุคคลตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 (2) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเอง  และรับผิดชอบงานในกลุม 

 (3) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูของตนเอง  สามารถประเมินตนเองได รวมท้ัง
วางแผนในการปรับปรุงตนเองใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

  2. กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกรายวิชาท่ีผูเรียนมีสวนรวม โดยใชกลวิธีการเรียนรูท่ี
หลากหลาย ท้ังการบรรยายรวมกับการอภิปราย การคนควา การวิเคราะห และเนนการเรียนรูจากสถานการณจริง 
กรณีตัวอยางท่ีครอบคลุมประเด็นและปญหา 

  3. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ  

  มีการประเมินหลายดาน โดยใหความสําคัญท่ีกลยุทธ ดังนี้ 

  3.1 มีการประเมินผูเรียนในการแสดงบทบาทของการเปนผูนําและผูตาม ในสถานการณการ
เรียนรูตามวัตถุประสงค 

  3.2 การประเมินทักษะท่ีแสดงออกถึงภาวะผูนําตามสถานการณการเรียนรูท่ีหลากหลาย 

  3.3 การประเมินความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 

 3.4 การประเมินการแสดงออกของการตระหนักถึงความรับผิดชอบในการเรียนรูตาม
ประสบการณการเรียนรู และความสนใจในการพัฒนาอาชีพอยางตอเนื่อง 
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2.5 ดานทักษะในการวิเคราะหและการส่ือสาร  

 1. ผลการเรียนรู ดานทักษะการวิเคราะหและการส่ือสาร  

 (1) สามารถนําวิธีการทางสถิติท่ีจําเปนมาใชในการวิเคราะหขอมูลท่ีศึกษาได 

 (2) สามารถส่ือสารกับบุคคลตางๆอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังในวงวิชาการและวิชาชีพ รวมถึง
ชุมชนท่ัวไป 

 (3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาความรู  และการคนควาวิจัยอยางตอเนื่อง 

 2. กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหและการส่ือสาร  

  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกรายวิชาท่ีผูเรียนมีสวนรวม โดยใชกลวิธีการเรียนรูท่ี
หลากหลาย ท้ังการบรรยายรวมกับการอภิปราย การคนควา การวิเคราะห และเนนการเรียนรูจากสถานการณจริง 
กรณีตัวอยางท่ีครอบคลุมประเด็นและปญหา 

 3. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหและ การส่ือสาร  

  มีการประเมินหลายดาน โดยใหความสําคัญท่ีกลยุทธ ดังนี้ 

  3.1 มีการประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชแบบสังเกต แบบประเมินทักษะ
การพูด การเขียน ในสถานการณการเรียนรูตามวัตถุประสงค 

  3.2 การประเมินทักษะท่ีแสดงออกถึงทักษะการพูด การฟง ตามสถานการณการเรียนรูท่ี
หลากหลาย 

  3.3 การประเมินการแสดงออกของการใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศตามประสบการณการ
เรียนรู และความสนใจในการพัฒนาความรูใหมๆ อยางตอเนื่อง 

3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 
(Curriculum Mapping) 
  ผลการเรียนรูในตารางมีความหมาย ดังนี้  
  3.1  คุณธรรม จริยธรรม 

1) มีคุณธรรมและจริยธรรม  และมีความซ่ือสัตยสุจริต 
2) มีวินัย  ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเอง  และรับผิดชอบสังคม 
3) เคารพสิทธิและรับฟงเหตุผลของผูอ่ืน  เคารพศักดิ์ศรีของผูอ่ืน 
4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ 
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  3.2  ความรู 
1) มีความรูความเขาใจเนื้อหาสาระหลัก และทฤษฎีท่ีสําคัญของสาขาวิชาภาษาไทย 
2) นําความรูไปใชพัฒนาความสามารถทางวิชาการ  หรือการทําวิจัยใหกาวหนายิ่งข้ึน 
3) สามารถนําเทคโนโลยีใหมมาปรับใชในการพัฒนาความรูทางวิชาการและการทําวิจัย  

  3.3 ทักษะทางปญญา 
1) สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณและเปนระบบ 
2) สามารถนําความรูไปตอยอดและสรางสรรคผลงานวิชาการแนวใหม  หรือบูรณาการความรูเดิม

เขากับแนวทางการวิจัยใหมๆ ได 
3) สามารถวางแผนและดําเนินการโครงการสําคัญหรือโครงการวิจัยคนควาทางวิชาการไดดวย

ตนเอง  
  3.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) สามารถติดตอส่ือสารกับกลุมบุคคลตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเอง  และรับผิดชอบงานในกลุม 
3) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูของตนเอง  สามารถประเมินตนเองได รวมท้ังวางแผนใน

การปรับปรุงตนเองใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
  3.5 ทักษะการวิเคราะหและการสื่อสาร  

1) สามารถนําวิธีการทางสถิติท่ีจําเปนมาใชในการวิเคราะหขอมูลท่ีศึกษาได 
2) สามารถส่ือสารกับบุคคลตางๆอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังในวงวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชน

ท่ัวไป 
3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาความรู  และการคนควาวิจัยอยางตอเนื่อง  
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  ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผิดชอบรอง 
รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห
และการสื่อสาร 

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

วิชาเสริมพื้นฐาน 

                ท.501 ภาษาศาสตรพื้นฐานกับการศึกษาภาษาไท  
                ท.502 ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย 

วิชาบังคับ 
                ท.611 ภาษาศาสตรกับการศึกษาวิเคราะห 

           ภาษาไทย 
                ท.641 ระเบียบวิธีวิจัย 
                ท.651 จารีตในวรรณกรรมไทย 
                ท.652 หลักการวิจารณวรรณกรรม 
                ท.731 ภาษาไทยปจจุบัน 

วิชาเลือก  

                ท.613 การวิเคราะหระบบเสียงภาษาไทย 
                ท.614  การวิเคราะหระบบคําและประโยค 

           ภาษาไทย 
ท.623 ภาษาตะวันออกในภาษาไทย                 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห
และการสื่อสาร 

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

วิชาเลือก (ตอ) 
                ท.624 ภาษาตะวันตกในภาษาไทย 
                ท.633 ภาษาและวัฒนธรรมไทย  

                ท.634 ภาษาไทยตางสมัย 
                ท.643 ภาษาศาสตรกับการศึกษาวิเคราะหภาษา 

           ในวรรณกรรมไทย  
                ท.644 ภูมิปญญาในภาษาและวรรณกรรมไทย 
                ท.653 วิวัฒนาการฉันทลักษณไทย 
                ท.663 วรรณกรรมพื้นบานของไทย 
                ท.664 วรรณกรรมพุทธศาสนาของไทย  
                ท.713 การศึกษาระบบความหมายในภาษาไทย  
                ท.714 ภาษาไทยเชิงสังคมวิทยา 
                ท.733 ภาษาถิ่น  
                ท.734 ภาษาไทยเปรียบเทียบเชิงประวัติ  
                ท. 753 วรรณกรรมไทยเชิงสังคมวิทยา  
                ท.754 หลักวรรณกรรมเปรียบเทียบ 
                ท.763 วรรณกรรมประวัติศาสตรของไทย 

ท.773 อิทธิพลตางประเทศในวรรณกรรมไทย                 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห
และการสื่อสาร 

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

วิชาเลือก (ตอ) 
ท.774 วรรณกรรมแปลจากวรรณกรรม 
           ตะวันออกและตะวันตก  

                

ท.783 สัมมนานักเขียนวรรณกรรมรอยกรอง 
           ของไทย 

                

ท.784 สัมมนานักเขียนวรรณกรรมรอยแกว 
            ของไทย 

                

ท.785 สัมมนาการสอนภาษาและวรรณกรรม 
           ไทย         

                

วิทยานิพนธ 
ท. 800 วิทยานิพนธ                 
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หมวดที ่5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
การวัดผล  ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

พ.ศ.2553  ดังนี้ 

1.1 การวัดผลการศึกษาแบงเปน 9 ระดับ มีช่ือและคาระดับตอหนึ่งหนวยวิชาดังตอไปนี้ 

ระดับ A A- B+ B B- C+ C D F 
คาระดับ 4.00 3.67 3.33 3.00 2.67 2.33 2.00 1.00 0.00 

1.2 การนับหนวยกิตท่ีได จะนับรวมเฉพาะหนวยกิตของรายวิชาท่ีนักศึกษาไดคาระดับ S หรือ
ระดับไมต่ํากวา C เทานั้น รายวิชาท่ีนักศึกษาไดคาระดับ D หรือ F ไมวาจะเปนรายวิชาบังคับหรือรายวิชาเลือก
ใหนํามาคํานวณคาระดับเฉล่ียสําหรับภาคการศึกษานั้นและคาระดับเฉล่ียสะสมทุกคร้ังไป 

1.3 นักศึกษาท่ีไดระดับ U ระดับ D หรือ ระดับ F ในรายวิชาใดท่ีเปนรายวิชาบังคับในหลักสูตร จะ
ลงทะเบียนศึกษาซํ้าในรายวิชานั้นไดอีกเพียง 1 คร้ัง และคร้ังหลังนี้จะตองไดคาระดับ S หรือระดับไมต่ํากวา C 
มิฉะนั้นจะถูกถอนช่ือออกจากทะเบียนนักศึกษา 

นักศึกษาท่ีไดระดับ U ระดับ D หรือ ระดบั F ในรายวิชาใดที่เปนรายวิชาเลือก นกัศึกษาอาจจะ
ลงทะเบียนศึกษาซํ้าในรายวชิานั้นอีก หรืออาจจะลงทะเบียนศึกษาในรายวิชาเลือกอ่ืนแทนก็ได 

นักศึกษาท่ีไดคาระดับไมต่ํากวา  C ในรายวิชาใด ไมมีสิทธิจดทะเบียนศึกษาซํ้าในรายวิชานั้นอีก 
เวนแตหลักสูตรจะกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 

1.4 การวัดผลวิทยานิพนธ แบงเปน  2  ระดับ คือ ระดับ  S (ใชได)  และระดับ  U (ใชไมได)   
หนวยกิตท่ีไดจะไมนํามาคํานวณคาระดับเฉล่ีย 

1.5 การวัดผลวิชาเสริมพื้นฐาน การสอบภาษาตางประเทศ แบงเปน 2 ระดับ คือ ระดบั P (ผาน)  
และ ระดับ  N (ไมผาน)  และไมนับหนวยกติ 

1.6 เง่ือนไขอ่ืนๆ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

2.1  มีคณะกรรมการทวนสอบท่ีประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ ท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 
2.2  คัดเลือกรายวิชาท่ีภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเปนไปตามเกณฑการคัดเลือกท่ีคณะกรรมการทดสอบ

กําหนด 
2.3  คณะกรรมการตรวจผลสอบการใหคะแนนกับขอสอบรายงาน โครงงาน และกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ี

ผูเรียนรับมอบหมาย 
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3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
3.1 ไดศึกษาลักษณะวิชาตางๆ ครบตามโครงสรางหลักสูตร และมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 48 หนวยกิต  
3.2 ไดคาระดับเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา 3.00 
3.3 ไดคาระดับ P (ผาน)  ในการสอบภาษาตางประเทศ ตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  หรือศึกษา

และสอบผานวิชา มธ.005 ภาษาอังกฤษ 1 และ มธ.006 ภาษาอังกฤษ 2 
3.4ไดระดับ  S (ใชได) ในการสอบวิทยานพินธ  โดยการสอบปากเปลาข้ันสุดทายโดยคณะกรรมการท่ี

คณะศิลปศาสตรแตงต้ัง และนําวิทยานพินธท่ีพิมพและเย็บเลมเรียบรอยแลว มามอบใหมหาวิทยาลัยตาม
ระเบียบ 

3.5 ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของ
ผลงานไดรับการยอมรับใหตพีิมพในวารสาร หรือส่ิงตีพิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอท่ีประชุมวิชาการท่ีมี
รายงานการประชุม(Proceeding) 

3.6 ตองปฏิบัติตามเง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีคณะศิลปศาสตร และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกําหนด 
 

หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

 1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวทางการเปนครูแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย สถาบัน คณะ ตลอดจนหลักสูตรท่ีสอน 

 2) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวิจยั
อยางตอเนื่องโดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชา สนับสนุนการศึกษาตอ ฝกอบรม สัมมนา นําเสนอ
บทความท้ังในและตางประเทศ หรือการลาเพ่ือเพิ่มพูนประสบการณ 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการ
วิจัยอยางตอเนือ่งโดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชา สนับสนุนการศึกษาตอ ฝกอบรม สัมมนา นําเสนอ
บทความท้ังในและตางประเทศ หรือการลาเพ่ือเพิ่มพูนประสบการณ 

2) การเพิ่มพนูทักษะการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลใหทันสมัย 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชพีดานอ่ืนๆ 

1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนท่ีเกีย่วของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม 
2) มีการกระตุนใหอาจารยทําผลงานทางวิชาการ 
3) สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมเปนหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ

เช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 
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4) จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจยั 
5) จัดใหอาจารยทุกคนเขารวมกลุมวจิัยตางๆ ของคณะ 
6) จัดใหอาจารยเขารวมกจิกรรมบริการวิชาการตางๆ ของคณะ 

 

หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การบริหารหลักสูตร 
 1. การบริหารหลักสูตร 

1.1 คณะประกาศขอปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลและแนวทางการควบคุม
คุณภาพ 

1.2 แตงต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย 

1.3 มอบหมายความรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาตางๆ ใหอาจารยในภาควิชา 

1.4 ประธานโครงการควบคุมการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหเปนไปตาม
รายละเอียดของหลักสูตร 

1.5 ประธานโครงการควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทุกรายวชิาและดําเนินการ
ประเมินผลการสอนของอาจารย 

1.6 แตงต้ังคณะกรรมการภายนอกทบทวน/ประเมินผลการดําเนินการโดยมีผูทรงคุณวุฒิติดตาม
รายละเอียดหลักสูตรเม่ือส้ินสุดปการศึกษาและปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 

เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 

1. พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยโดย
อาจารยและนักศึกษามีความเปน
ผูนําในการสรางองคความรูใหมๆ 
ทางดานสาขาวิชาภาษาไทย 

 

2 .กระ ตุ น ใหนั ก ศึ กษา มีคว าม 
สามารถในการคนควา  วิจัยทาง 
ดานภาษาไทย 

1. จัดใหหลักสูตรสอดคลองกับ
องคความรูใหมทางดานภาษาไทย 

2. ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย
โดยมีการพจิารณาปรับปรุง
หลักสูตรทุกๆ 5 ป 

3. จัดแนวทางการเรียนใหนกัศึกษา
ไดคนควา วิจยั ทางดานภาษาไทย 
อยางตอเนื่องและเปนระบบ 

 

- หลักสูตรท่ีสามารถอางอิงกับ
มาตรฐานท่ีกําหนดและมีการ
ปรับปรุงสมํ่าเสมอ 

 

 

- จัดรูปแบบการเรียนการสอนให
นักศึกษา ไดคนควา วจิัย ทางดาน
ภาษาไทยอยางตอเนื่องและเปน
ระบบ  
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เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 
3. ตรวจสอบและปรับปรุง
หลักสูตรใหมีคุณภาพมาตรฐาน 
 
4. มีการประเมินมาตรฐานของ
หลักสูตรอยางสมํ่าเสมอ 

4. จัดใหมีการตีพิมพและเผยแพร
วิทยานิพนธท้ังระดับชาติและ
นานาชาติ 
5. สนับสนุนใหอาจารยผูสอนเปน
ผูนําในทางวิชาการและ/หรือ เปน
ผูเชี่ยวชาญในสาขาท่ีเกี่ยวของ 
6. มีการประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายใน
ทุกปและภายนอกอยางนอยทุก 4 ป 
7. ประเมินความพึงพอใจของ
หลักสูตรและการเรียนการสอน 
โดยบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 
 

 - มีการตีพิมพและเผยแพร
วิทยานิพนธท้ังระดับชาติและ
นานาชาติ 
- จํานวนและรายช่ือคณาจารย
ประจํา ประวตัิอาจารยดานคุณวุฒิ
ประสบการณ ผลการงานวิชาการ 
- ประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายใน
ทุกปและภายนอกอยางนอยทุก 4 ป 
- ประเมินความพึงพอใจของ
หลักสูตรและการเรียนการสอน 
โดยบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
2.1 การบริหารงบประมาณ 
มีคณะกรรมการโครงการปริญญาโทสาขาวิชาภาษาไทย ทําหนาท่ีวางแผนและบริหารงบประมาณใน

ลักษณะของโครงการปกติ 
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม 

 นักศึกษาสามารถใชส่ิงพิมพ หนังสือ ตํารา วารสารท่ีใหความรูเกีย่วกับ วิชาภาษาไทย  วรรณคดี
ไทย ภาษาศาสตร ตลอดจนวิชาท่ีสัมพันธกับแขนงวิชาจากสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ
หองสมุดคณะตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ดังนี้ 

2.2.1 รวมคลังหนังสือและเอกสาร 
   ภาษาไทย และภาษาตางประเทศ               1,277,369 เลม 

2.2.2 วารสาร            4,918 ช่ือ 
   ภาษาไทย                    2,632 ช่ือ 
    ภาษาตางประเทศ                    2,286 ช่ือ 
2.2.3 โสตทัศนวัสดุประเภทตาง ๆ                37,388 ช้ิน 
2.2.4 หนังสือพิมพ                  38 ช่ือ 
   ภาษาไทย                         30 ช่ือ 
   ภาษาตางประเทศ                           8 ช่ือ 
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2.2.5 ฐานขอมูล                  77 ฐาน 
   ออนไลน                           66 ฐาน 
   ออนไลนในโครงการTHAILIS            11 ฐาน 
2.2.6 วิทยานพินธอิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร          6,709 เลม 
2.2.7 หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส            3,161 เลม 

 
 หองสมุดอ่ืน ๆ  ท่ีนักศึกษาสามารถขอใชบริการ ไดแก หอสมุดแหงชาติ สํานักหอสมุดของ

มหาวิทยาลัยทุกแหงในสวนกลาง หองสมุดหรือศูนยเอกสารของหนวยราชการและเอกชน 
 2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

2.3.1 มีคณะกรรมการโครงการวางแผนจดัหาและติดตามการใชทรัพยากรการเรียนการสอนของ
คณะ 

2.3.2 ใหอาจารยผูสอนและผูเรียนเสนอรายช่ือส่ือท่ีตองการใชตอภาควิชา 
2.3.3 คณะจดัสรรงบประมาณประจําปและจัดซ้ือตําราและส่ือตางๆ  

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
2.4.1 คณะกรรมการโครงการวางแผนการประเมินอยางมีสวนรวมกบัผูสอน ผูใช และบุคลากรท่ี

รับผิดชอบทุกฝาย อยางเปนระบบ 
2.4.2 ประเมินความเพยีงพอจากความตองการการใชของอาจารย และผูเรียน และใหไดมาตรฐาน

ตามท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกําหนด           
2.4.3 จัดทําระบบติดตามการใชทรัพยากรทัง้ตําราหลัก ส่ิงพิมพ และส่ือตางๆ ท่ีเหมาะสมกับ 

สถานการณของภาควิชา ของคณะ และนําผลมาใชในการบริหารทรัพยากร    
3. การบริหารคณาจารย 

3.1 การรับอาจารยใหม 
3.1.1 กําหนดคุณสมบัติอาจารยใหไดมาตรฐานตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด นอกจากนั้นตองมี 

ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ และการใชสารสนเทศ การส่ือสาร เชน คอมพิวเตอรและโปรแกรมข้ัน
พื้นฐาน 

3.1.2 ประกาศรับสมัครและประชาสัมพันธอยางท่ัวถึง 
3.1.3 สืบคนประวัติ และคุณสมบัติของผูสมัครจากแหลงขอมูลท่ีเช่ือถือไดอยางเปนระบบ และมี

การตรวจสอบขอมูลอยางเปนธรรม 
3.1.4 ทดสอบความสามารถในสาขาวิชา 
3.1.5 ทดสอบความสามารถในการสอนและการใชส่ือการศึกษา 
3.1.6 เสนอแตงต้ังและประเมินการปฏิบัติงานตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
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3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
3.2.1 อาจารยรวมกับผูเรียนประเมินรายวิชาเม่ือส้ินสุดรายวิชาทุกรายวิชา  
3.2.2 อาจารยรวมในการสัมมนาหลักสูตรและการจดัการเรียนการสอนเม่ือส้ินสุดปการศึกษา 
3.2.3 อาจารยเสนอขอมูลตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อรวบรวมและจัดทํารางการ

ปรับปรุงหลักสูตร  
3.3 การแตงตัง้คณาจารยพิเศษ 

3.3.1 การจัดจางอาจารยพิเศษใหทําไดเฉพาะหัวขอเร่ืองท่ีตองการความเช่ียวชาญพเิศษเทานั้น 
3.3.2 การพิจารณาจะตองผานการกล่ันกรองของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
3.3.3 กลุมวิชาโดยประธานโครงการเปนผูเสนอความตองการในการจางและเสาะหาผูมีคุณสมบัติ

ตรงความตองการเสนอตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
3.3.4 การจัดจางอาจารยพิเศษ ตองวางแผนลวงหนาเปนรายภาคการศึกษาเปนอยางนอย 
3.3.5 จัดใหมีการประเมินการสอนของอาจารยพิเศษทุกคร้ังท่ีมีการสอน 
3.3.6 คุณสมบัติของอาจารยพิเศษจะตองเปนไปตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
การกําหนดคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามความตองการของคณะและนโยบายของ 

มหาวิทยาลัย 
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัตงิาน  

4.2.1 ใหบุคลากรวางแผนความตองการในการพัฒนาตนเองโดยรวบรวมเปนแผนประจําปเพื่อให
คณะสนับสนนุงบประมาณไดเหมาะสม 

4.2.2 คณะมีหนวยวิจยัสถาบันและวิจยัเพื่อพัฒนา โดยสนับสนุนงบประมาณประจําป เชนเดยีวกับ 
หนวยวิจัยอ่ืนๆ 

5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 
5.1 การใหคําปรึกษาดานวชิาการ และอ่ืนๆ แกนักศึกษา 

5.1.1 มีกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเฉพาะการเรียนรูจากการปฏิบัตแิละ     
ประสบการณจริง 
5.1.2 มีการจัดอาจารยท่ีปรึกษาใหแกนักศึกษาทุกคน 
5.1.3 มีระบบการส่ือสารขอมูลใหเขาถึงนกัศึกษาอยางท่ัวถึง เชน การส่ือสารผาน Website หรือ  

E-mail  เปนตน 
5.1.4 มีการสนับสนุนใหนักศึกษาไดแลกเปล่ียนทางดานวชิาการกับตางประเทศ 
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5.2 การอุทธรณของนักศึกษา 
5.2.1 กรณีท่ีนักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถท่ีจะยื่นคํารองขอดู

กระดาษคําตอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารยแตละรายวิชาได 
   5.2.2 การอุทธรณของนักศึกษา  ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยวินัย
นักศึกษา พ.ศ. 2547 

 

6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

มีการสํารวจความตองการของตลาดแรงงาน และความพงึพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใช
บัณฑิต และมุงใหบัณฑิตสามารถประกอบอาชีพไดตรงสาขาท่ีสําเร็จการศึกษา 

7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 
1) มีอาจารยรับผิดชอบหลักสูตร ตามเกณฑของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
     

2) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

     

3) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ  

     

4) มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 อยางนอยกอนการเปด
สอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

     

5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวชิา ตามแบบ มคอ.5 
ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุก
รายวิชา 

     

6) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วันหลังส้ินสุดปการศึกษา 

     

7) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู
ท่ีกําหนดใน มคอ.3 มาตรฐานคุณวฒุิ อยางนอยรอยละ 25 ของ
รายวิชาท่ีเปดสอนแตละปการศึกษา 

     

8) มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ 
การประเมนิผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดาํเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ. 7 ปท่ีแลว  
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 ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 
9) อาจารยใหมทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา ดานการ

จัดการเรียนการสอน  
     

10) อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพฒันาทางวิชาการและ/
หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งคร้ัง  

     

11) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนไดรับการพฒันา
วิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

     

12) ระดับความพึงพอใจของนกัศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอ
คุณภาพหลักสูตรเฉล่ียไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0  

     

13) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม  
เฉล่ียไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0  

     

14) ระดับความพึงพอใจของนกัศึกษาตอคุณภาพการสอน และ
ทรัพยากรสนบัสนุนการเรียนการสอน เฉล่ียไมนอยกวา 3.5  
จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

15) จํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาตามกําหนดระยะเวลาของ
หลักสูตรไมนอยกวารอยละ 90 ของจํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู 
ในช้ันปท่ี 2 

     

16) รอยละของนักศึกษามีงานทําภายใน 1 ป หลังสําเร็จการศึกษา 
ไมต่ํากวารอยละ 80 

     

 

หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสตูร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 
 กระบวนการท่ีจะใชในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตรท่ีวางแผนไวเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

นั้น พิจารณาจากตัวผูเรียนโดยผูสอนจะตองประเมินผูเรียนทุกๆ หัวขอวามีความเขาใจหรือไม โดยประเมินจาก
แบบทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโตตอบจากนักศึกษาการตอบคําถามของ
นักศึกษาในช้ันเรียน ซ่ึงเม่ือรวบรวมขอมูลจากท่ีกลาวขางตนแลวก็ควรจะสามารถประเมินเบ้ืองตนไดวา ผูเรียน
มีความเขาใจหรือไม หากวิธีการท่ีใชไมสามารถทําใหผูเรียนเขาใจได  ก็จะตองมีการปรับเปล่ียนการสอน 

การทดสอบกลางภาคเรียน ปลายภาคเรียน จากรายงาน จะสามารถช้ีไดวาผูเรียนมีความเขาใจหรือไมใน
เนื้อหาท่ีเรียนไป หากพบวามีปญหาก็จะตองมีการดําเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสตอไป 
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1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
ใหนกัศึกษาไดมีการประเมินผลการสอนของอาจารยทุกดาน ท้ังดานทักษะกลยุทธการสอน การตรงตอ

เวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงครายวิชา ช้ีแจงเกณฑการประเมินผลรายวิชา และการใชส่ือการสอนใน
รายวิชา 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 การประเมินหลักสูตรในภาพรวมจะดําเนนิการ เพื่อนําผลการประเมินไปพัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอน  โดยมีวิธีการประเมินดังนี ้

 2.1 จัดสัมมนาหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  เพื่อรับฟงความคิดเห็นจาก
นักศึกษา  คณาจารย  และผูทรงคุณวุฒภิายนอก  เม่ือส้ินสุดการศึกษาในหลักสูตรแตละรุน 

 2.2 ดําเนินการประเมินหลักสูตรเพ่ือติดตามบัณฑิตใหม  โดยสํารวจขอมูลจากนายจางและ/หรือ
ผูบังคับบัญชา  ดวยการใชแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ  

3. การประเมินผลการดาํเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 ใหประเมินตามตัวบงช้ีผลการดําเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี 7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอยางนอย 
3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒใินสาขาวิชาอยางนอย 1 คน  

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 - คณะกรรมการประเมินหลักสูตรของคณะจัดทํารายงานการประเมินผล และเสนอประเด็นท่ีจําเปนใน
การปรับปรุงหลักสูตร 
 - จัดประชุมสัมมนาเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร 
 - เชิญผูทรงคุณวุฒิอานหลักสูตรและใหขอเสนอแนะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หนา 42

ภาคผนวก 1  ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร 
 
รองศาสตราจารยประคอง  เจริญจิตรกรรม 
  
บทความ 
ประคอง  เจริญจิตรกรรม.  (2547)  มองสังคมไทยผานนทิานคํากลอนของสุนทรภู.  วรรณวิทัศน .                           

4(พฤศจิกายน), น. 94-108. 
ประคอง  เจริญจิตรกรรม.  (2550)   เราจะรักษาภาษาไทยกันอยางไร.  หนังสือท่ีระลึกพิธีประกาศเกียรติคุณครู

ภาษาไทยดีเดน ประจําปพุทธศักราช 2550 .  20 พฤศจิกายน 2550.  น. 67-79. 
ประคอง  เจริญจิตรกรรม.  (2551)  ภูมิปญญาในวรรณกรรม.  วารสารศิลปศาสตร.  8(มกราคม-มิถุนายน),               

น.1-18 
 
ตํารา 
ประคอง  เจริญจิตรกรรม.  (2551)  หลักการเขียนวจิารณวรรณกรรม.  กรุงเทพฯ :  สํานักพิมพ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
 
งานนําเสนอในการประชุมสัมมนา   
ประคอง  เจริญจิตรกรรม.  (2549)  เสนอผลงานเร่ือง “ความงามและความนัยในงานของเจาฟาธรรมธิเบศร.” 

เม่ือ ป 2549 ท่ีหอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ประคอง  เจริญจิตรกรรม.  (2550)  เสนอผลงาน เร่ือง “ภูมิปญญาในวรรณกรรม.”  ในงานวนัภาษาไทยแหงชาติ 

2550 “เฉลิมพระเกยีรติ 80 พรรษามหาราช” และงานฟนฟูและพัฒนาใบลาน ระหวางวันท่ี 31 
กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2550 ณ อาคารเฉลิมพระเกยีรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม 

ประคอง  เจริญจิตรกรรม.  (2550)  เสนอผลงาน เร่ือง “พุทธะในงานของอังคาร กัลยาณพงศ.” 
   เม่ือ 25 พฤศจิกายน 2550 ท่ีหองประชุม หอสมุดแหงชาติ ทาวาสุกรี กรุงเทพมหานคร 
 
รองศาสตราจารย ดร.ราตรี  ธันวารชร 
    
บทความ 
ราตรี ธันวารชร.  (2549).  ภาษาถ่ิน  : วิธีเรียนรูและรักษา.  วรรณวิทัศน.  6 (พฤศจิกายน),น. 217-230. 
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ตํารา 
ราตรี ธันวารชร.  (2551.)   ประโยค.  บรรทัดฐานภาษาไทย เลม 3: ชนิดของคํา วลี ประโยคและสัมพันธสาร.  

กรุงเทพมหานคร: กระทรวงศึกษาธิการ, คณะกรรมการศึกษาข้ันพืน้ฐาน.  
ราตรี ธันวารชร.  (2551.)  วิธีสรางคําประสมในสมัยอยุธยา. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  
ราตรี ธันวารชร.  (2548.)  ววิฒันาการของภาษาไทย. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
 
วิจัย 
ราตรี ธันวารชร.  (2547)  “สถานภาพและประมวลการวจิัยทางภาษาไทย.”  งานวจิัยท่ีไดรับเงินอุดหนุนวิจยัจาก

สํานักงานคณะกรรมการวจิยัแหงชาติ ประจําป พ.ศ. 2545. 
ราตรี ธันวารชร.  (2548)  “แนวคิดในการนําผลวิจัยภาษาไทยมาสรางตําราไวยากรณไทย.”  งานวิจัยท่ีไดรับเงิน

ทุนอุดหนนุวจิยัจากสํานกังานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ประจําป พ.ศ. 2545. 
 

งานท่ีนาํเสนอในการประชุมสัมมนา 
ราตรี ธันวารชร. (2551)  “ชนิดของคํา วลีและประโยค.”  เอกสารประกอบการสอนครูทุกชวงช้ันและ

ศึกษานิเทศกในการอบรมเชิงปฏิบัติการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษากรุงเทพมหานครเขต3 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาข้ันพื้นฐาน บรรยาย เม่ือวนัเสารท่ี 2 สิงหาคม 2551 ณ  หองประชุม
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ. 

ราตรี ธันวารชร. (2551) “การวิเคราะหและการสรางคํา: คํามูล คําประสม คําประสาน คําสมาส.” เอกสาร
ประกอบการสอนครูทุกชวงช้ันและศกึษานิเทศก ในการอบรมเชิงปฏิบัติการของสมาคมครูภาษาไทย
แหงประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 8 มีนาคม 2551 ณ หองประชุมโรงเรียนมัธยมวดัเบญจมบพิตร. 

ราตรี ธันวารชร.  (2549).  “ภาษาถ่ิน  : การเรียนรูและรักษา.”  ในการประชุมทางวิชาการเร่ือง “ภาษาและ
วรรณกรรมพพิิธ.”  เนื่องในวาระเกษีญณอายุราชการของ  ผูชวยศาสตราจารย ดร. วัลยา ชางขวัญยนื 
ภาควิชาภาษาไทย  คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

ราตรี ธันวารชร.  (2548).  “แนวคิดในการนํางานวจิัยภาษาไทยมาใชสรางตําราไวยากรณไทย.”  เอกสาร
ประกอบการเสนอผลงานวิจัย สาขาปรัชญา ในการประชุมทางวิชาการเร่ือง “มนุษยศาสตรกับการ
พัฒนาประเทศ: ปญหาของประเทศท่ีตองแกดวยมนุษยศาสตร.”  ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอน
เวนช่ัน กรุงเทพมหานคร  วนัท่ี 19-20 สิงหาคม . 

ราตรี ธันวารชร.  (2547.)  “สนุกกับลักษณนาม.”  ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการเร่ือง “สงเสริมภาษาไทย 
เทิดไท 72 พรรษามหาราชิน”ี ภาควิชาภาษาไทย คณะมนษุยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  เม่ือ
วันท่ี 12 พฤศจิกายน. 
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รองศาสตราจารยลักษณา   โตวิวัฒน 
บทความ 
ลักษณา  โตวิวฒัน.  (2547).  คําวาแม.  จุลสารลายไทย ฉบับพิเศษ (วันภาษาไทยแหงชาติ  29 กรกฎาคม 
 2547 ภาควิชาภาษาไทย  คณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร).  หนา 21-23. 
ลักษณา  โตวิวฒัน.  (2550).  คาวี , บทละครดึกดําบรรพ.  นามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดท่ี1 ช่ือวรรณคดี. 
 (จัดทําโดยมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ในพระราชปูถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
 สยามบรมราชกมุารี, เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 50 พรรษา  2 เมษายน  ๒๕๔๘) 
 กรุงเทพมหานคร: บริษัทนานมีบุคสพับลิเคช่ันส จํากัด.  หนา 75-76 
ลักษณา  โตวิวฒัน.  (2550)  “คาวี , บทละครนอก.”  นามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดท่ี ๑ ช่ือวรรณคดี. 
 (จัดทําโดยมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ในพระราชปูถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
 สยามบรมราชกุมารี, เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 50 พรรษา  2 เมษายน  2548) 
 กรุงเทพมหานคร: บริษัทนานมีบุคสพับลิเคช่ันส จํากัด.  หนา 76-78 
 
ตํารา 
ลักษณา  โตวิวฒัน , รังรอง  นิลประภัสสร และพนมพร  นิรัญทวี.  (2551).  ภาษาไทยธุรกิจ (ความรวมมือทาง   
              วิชาการ มหาวิทยาลัยเซ่ียงไฮและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร). 
 
รองศาสตราจารยนวลทิพย  เพิ่มเกษร 
บทความ   
นวลทิพย  เพิม่เกษร. (2547)“การสอนภาษาและวัฒนธรรมแกชาวตางประเทศ.”  

     วรรณวิทัศน .4 (พฤศจิกายน), น. 268-278. 
 

ตํารา     
นวลทิพย  เพิม่เกษร. (2548).  ศิลปะการเขียน(1)(โครงการความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   

กับมหาวิทยาลัยนานาชาติแหงนครเซ่ียงไฮ) .  
นวลทิพย  เพิม่เกษร. (2549). ศิลปะการเขียน(2)(โครงการความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตรกับ

มหาวิทยาลัยนานาชาติแหงนครเซ่ียงไฮ) .  
นวลทิพย  เพิม่เกษร และคณะ. (2549) วรรณกรรมรวมสมัยและวรรณคด:ี  การอานเชิงวิเคราะห วิจารณ 

(โครงการความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกับมหาวิทยาลัยนานาชาติแหงนครเซ่ียงไฮ).  
นวลทิพย  เพิม่เกษร. (2551). ทฤษฎีและวิธีสอนภาษาไทยสําหรับผูเรียนชาวตางประเทศ. (ทุนเขียนตํารา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) .  
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งานนําเสนอในท่ีประชุมสัมมนา 
นวลทิพย  เพิม่เกษร. (2548). “การจัดหลักสูตรการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ” เสนอในที่ประชุม

วิชาการแกบุคคลท่ัวไป ณ โรงแรมรัตนโกสินทร กรุงเทพมหานคร  จดัโดยภาควิชาภาษาไทย คณะศิลป
ศาสตร มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร , 25-27 เมษายน. 

นวลทิพย  เพิม่เกษร. (2550).  “การสอนหลักภาษากับวฒันธรรมไทยแกชาวตางประเทศ”  เสนอในท่ีประชุม
วิชาการแกบุคคลท่ัวไป จัดโดยสมาคมเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุน, 15, 22 ธันวาคม. 

นวลทิพย  เพิม่เกษร. (2551)  “การนําเสนอเนื้อหาการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ:  ศึกษาจาก
แบบเรียนภาษาไทยพ้ืนฐาน”  เสนอในท่ีประชุมวิชาการแกบุคคลท่ัวไป ณ โรงแรมรัตนโกสินทร 
กรุงเทพมหานคร จัดโดยภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 30 เมษายน- 2 
พฤษภาคม. 

นวลทิพย  เพิม่เกษร. (2551). “การสอนหลักภาษากับวฒันธรรมไทยแกชาวตางประเทศ คร้ังท่ี 2” เสนอในท่ี
ประชุมวิชาการแกบุคคลท่ัวไป จัดโดยสมาคมเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุน, 2, 9 สิงหาคม. 

 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก 2 ภาระงานของอาจารยประจําหลักสูตร 
 

ภาระงานสอนภายหลังปรับปรุงหลักสูตร 
(ชั่วโมง:สัปดาห) 

ลําดับ รายนามอาจารย ภาระงานสอนกอนปรับปรุงหลักสูตร 
(ชั่วโมง:สัปดาห) 

ภาระงานที่ปรกึษาวิทยานิพนธ / 
การคนควาอิสระกอนปรับปรุง
หลักสูตร (จํานวนนักศึกษา) 

ภาระงานที่ปรกึษาวิทยานิพนธ / 
การคนควาอิสระหลังปรับปรุง
หลักสูตร (จํานวนนักศึกษา) 

  ป. ตรี ประกาศฯ
บัณฑิต 

ป.โท ป.เอก รวม ป. ตรี ประกาศฯ
บัณฑิต 

ป.โท ป.เอก รวม วิทยานิพนธ การคนควาอิสระ วิทยานิพนธ การคนควาอิสระ 

1. รศ.ประคอง   เจริญจิตรกรรม 6 0 0 0 6 3 0 3 0 6 0 0 2 0 
2. รศ.ดร.ราตรี   ธันวารชร 6 0 0 0 6 3 0 3 0 6 0 0 2 0 
3. รศ.ลักษณา   โตวิวัฒน 6 0 0 0 6 3 0 3 0 6 0 0 2 0 
4. รศ.นวลทิพย     เพิ่มเกษร 6 0 0 0 6 3 0 3 0 6 0 0 2 0 
5. ผศ.ดร.เสาวณติ    จุลวงศ 6 0 0 0 6 3 0 3 0 6 1 0 2 0 
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ภาคผนวก 3 แบบฟอรมรายละเอียดในการเสนอขอปรับปรุงแกไขหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทย ฉบบัป พ.ศ.2543 เพื่อใชในปการศึกษา 2553 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 
1. หลักสูตรฉบับดังกลาวนีไ้ดรับทราบ/รับรองการเปดสอนจากสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา                   

เม่ือวันท่ี 31 เดอืน มีนาคม  พ.ศ.2543 
2. สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน ไดอนุมัติปรับปรุงแกไขคร้ังนีน้ี้แลว ในคราวประชุมคร้ังท่ี 7/2553  

เม่ือวันท่ี 19 เดอืน กรกฎาคม พ.ศ. 2553 
3. หลักสูตรฉบับปรับปรุงแกไขนี้ เร่ิมใชกับนักศึกษารุนปการศึกษา 2553  ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 

2553 เปนตนไป 
 
4. เหตุผลในการปรับปรุงแกไข 

4.1 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับป พ.ศ. 2543  ใชมาต้ังแต พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ.
2552 เปนเวลา 10 ปแลว คณะศิลปศาสตรจึงมีความประสงคจะปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรดังกลาว
ใหทันสมัยและสอดคลองกับความกาวหนาทางวิชาการตลอดจนสถานการณในยุคปจจุบันมากข้ึน 

4.2 องคประกอบของหลักสูตรดังกลาวควรไดรับการปรับปรุงเพื่อใหเกดิความเหมาะสมทางวิชาการและ
การสรางองคความรูสําหรับนักศึกษาในการคนควาและวจิัยระดับสูงตอไป 

 
5. สาระในการปรับปรุงแกไข 

การปรับปรุงแกไขหลักสูตรคร้ังนี้ มีสาระสําคัญดังนี้ 
5.1   จํานวนหนวยกิตวิชาบังคับและวิชาเลือก  

มีการปรับเปล่ียนจํานวนหนวยกิตวิชาบังคับและวิชาเลือก โดยลดจํานวนหนวยกิตวชิาบังคับจากเดิม 21 
หนวยกิต เปน 15 หนวยกิต  และเพิ่มจํานวนหนวยกิตวิชาเลือกจากเดิม 15 หนวยกิต เปน 21 หนวยกิต  
ท้ังนี้เพื่อใหนกัศึกษาสามารถเลือกวิชาท่ีจะใชประกอบการการคนควาและวจิัยเฉพาะทางท่ีตนเองสนใจ
ไดมากข้ึน ซ่ึงจะนําไปสูความลุมลึกทางวิชาการไดดีข้ึน 
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5.2 ปรับเปล่ียนรหัสวิชาทุกวิชาในหลักสูตรใหสอดคลองกับความหมายของรหัสประจํารายวิชาจํานวน  
11 รายวิชา คือ 

หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2543 หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2553 
ท.612 ภาษาศาสตรกับการศึกษาวเิคราะหภาษาใน 
           วรรณกรรมไทย 
TH 612  Linguistic Approaches to Thai Literature 

ท.643 ภาษาศาสตรกับการศึกษาวเิคราะหภาษาใน 
          วรรณกรรมไทย 
TH 643 Linguistic Approaches to Thai Literature 

ท.633 ภาษาไทยเชิงสังคมวทิยา 
TH 633 Sociological Aspects of Thai Language 

ท.714 ภาษาไทยเชิงสังคมวทิยา 
TH 714 Sociological Aspects of Thai Language 

ท.642 ระเบียบวิธีวิจยั 
TH 642 Research Methodology 

ท.641ระเบียบวิธีวิจยั 
TH 641 Research Methodology 

ท.683 อิทธิพลตางประเทศในวรรณกรรมไทย 
TH 683 Foreign Influences on Thai Literary Works 

ท.773 อิทธิพลตางประเทศในวรรณกรรมไทย 
TH 773 Foreign Influences on Thai Literary Works 

ท.734 ภาษาไทยตางสมัย 
TH 734 Thai Language in Various Periods 

ท.634  ภาษาไทยตางสมัย 
TH 634 Thai Language in Various Periods 

ท.741 ภูมิปญญาไทยในภาษาและวรรณกรรม 
TH 741Thai Intellect in Language and Literature 

ท.644 ภูมิปญญาในภาษาและวรรณกรรมไทย 
TH 644 Intellect in Thai Language and Literature 

ท.763 วรรณกรรมพุทธศาสนาของไทย 
TH 763 Thai Buddhist Literature 

ท.664 วรรณกรรมพุทธศาสนาของไทย 
TH 664 Thai Buddhist Literature 

ท.764 วรรณกรรมประวัติศาสตรของไทย 
TH 764 Thai Historical Literature 

ท.763 วรรณกรรมประวัติศาสตรของไทย 
TH 763 Thai Historical Literature   

ท.773 สัมมนานักเขียนรอยกรองของไทย 
TH 773 Seminar on Thai Poets 

ท.783 สัมมนานักเขียนวรรณกรรมรอยกรองของไทย 
TH 783 Seminar on Thai Poets 

ท.774 สัมมนานักเขียนรอยแกวของไทย 
TH 774 Seminar on Thai Prose Writers 

ท.784 สัมมนานักเขียนวรรณกรรมรอยแกวของไทย 
TH 784 Seminar on Thai Prose Writers 

ท.793 สัมมนาการสอนภาษาและวรรณกรรมไทย 
TH 793 Seminar on Teaching Thai Language and  
             Literature 

ท.785 สัมมนาการสอนภาษาและวรรณกรรมไทย 
TH 785 Seminar on Teaching Thai Language and  
             Literature 
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5.3   รายวิชา    
มีการปรับเปล่ียน และ/หรือเพิ่มเติมรายวิชา  ดังนี ้
5.3.1   วิชาเสริมพื้นฐาน ปรับช่ือวิชาและคําอธิบายรายวชิา 1 รายวิชา คือ  

หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2543 หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2553 
ท.501  ภาษาศาสตรกับการศึกษาภาษาไทย             
                                                          3 หนวยกิต 
TH 501 Linguistic and the Study of Thai 

ศึกษาลักษณะท่ัวไปของภาษาไทย เชน 
เสียง คํา  ความหมาย เปนตน โดยอาศยัหลัก
ทางดานภาษา ศาสตร เพื่อใหนักศึกษาเขาใจ
ลักษณะพ้ืนฐานของภาษา  อันจะเปนแนวทาง
สําหรับการศึกษาและวิเคราะหภาษาไทยตอไป 

ท.501 ภาษาศาสตรพื้นฐานกับการศึกษา 
           ภาษาไทย                                   3 (3-0-9) 
TH 501 Basic Linguistics and the Study of Thai 

ศึกษาลักษณะท่ัวไปของภาษาไทย เชน เสียง 
คํา ความหมาย เปนตน โดยใชทฤษฎีทางดาน
ภาษาศาสตร เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาและ
วิเคราะหภาษาไทย 
 

 
5.3.2   วิชาบังคับ 

5.3.2.1   ยายวิชาบังคับไปเปนวิชาเลือก  ไดปรับปรุงโดยปรับยาย เปล่ียนรหัสวิชา ปรับช่ือวิชา และ
ปรับคําอธิบายรายวิชาของวชิาบังคับใหเปนรายวิชาเลือก เพราะวิชาดังกลาวมีเนื้อหาท่ีไมเปนทฤษฎีหลักท่ี
จะนําไปศึกษารายวิชาอ่ืนๆ และเพื่อใหนักศกึษาสามารถเลือกวิชาท่ีจะใชประกอบการคนควาและวิจยั
เฉพาะทางท่ีตนเองสนใจไดมากข้ึน จํานวน 2 รายวิชา คือ  

หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2543 หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2553 
ท.612 ภาษาศาสตรกับการศึกษาวเิคราะหภาษา 
           ในวรรณกรรมไทย3 หนวยกิต    
TH 612 Linguistic Approaches to Thai  
             Literature 

ศึกษาและวิเคราะหภาษาในวรรณกรรมไทย
สมัยตาง ๆ ดวยวิธีการทางภาษาศาสตร 

ท.643 ภาษาศาสตรกับการศึกษาวเิคราะหภาษา 
          ในวรรณกรรมไทย                      3 (3-0-9) 
TH 643 Linguistic Approaches to Thai  
             Literature 

ศึกษาวเิคราะหภาษาในวรรณกรรมไทยสมัย
ตาง ๆ ดวยวิธีการทางภาษาศาสตร 

ท.741 ภูมิปญญาไทยในภาษาและวรรณกรรม 
                                                            3 หนวยกิต 
TH 741 Thai Intellect in Language and  
             Literature 

ศึกษาและวิเคราะหภูมิปญญาไทยท่ีปรากฏ
ในภาษาและวรรณกรรมไทยต้ังแตสมัยสุโขทัย
จนถึงปจจุบัน 

ท.644  ภูมิปญญาในภาษาและวรรณกรรมไทย 
                                                               3 (3-0-9) 
TH 644 Intellect in Thai Language and  
             Literature 

ศึกษาวเิคราะหภูมิปญญาในภาษา และ
วรรณกรรมไทยต้ังแตสมัยสุโขทัย จนถึงปจจุบัน 
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5.3.2.2   ปรับคําอธิบายรายวิชาบงัคับ จํานวน 2 รายวิชา คือ     

หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2543 หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2553 
ท.651จารีตในวรรณกรรมไทย           3 หนวยกิต 
TH 651 Thai Literary Conventions 

ศึกษาและวิเคราะหจารีตตางๆ ท่ีปรากฏอยู
ในวรรณกรรมไทยต้ังแตสมัยสุโขทัยจนถึง
ปจจุบัน  เพื่อใหเกิดความเขาใจจารีตในการแตง
วรรณกรรมไทย ตลอดจนแนวคิดของคนไทยใน
อดีตจนถึงปจจุบัน 

ท.651จารีตในวรรณกรรมไทย              3 (3-0-9) 
TH 651 Thai Literary Conventions 

สํารวจและวิเคราะหจารีตท่ีปรากฏใน
วรรณกรรมไทยต้ังแตสมัยสุโขทัยจนถึงปจจุบัน 
เพื่อใหเกิดความเขาใจจารีตในการแตงวรรณกรรม
ไทย และแนวความคิดของคนไทย 
 

ท.731 ภาษาไทยปจจุบัน                    3 หนวยกิต 
TH 731Contemporary Thai 

ศึกษาลักษณะภาษาไทยในปจจุบัน  เพื่อให
เห็นการเปล่ียนแปลงแนวโนมการใชภาษาไทย  
และแนวทางการใชภาษาไทยในการส่ือสารใหมี
ประสิทธิภาพ 

ท.731 ภาษาไทยปจจุบัน                       3 (3-0-9) 
TH 731 Contemporary Thai 

สํารวจและวิเคราะหลักษณะภาษาไทยใน
ปจจุบัน  เพื่อใหเห็นการเปล่ียนแปลง แนวโนม
การใชภาษาไทย และแนวทางการใชภาษาไทย
ในการส่ือสารใหมีประสิทธิภาพ 

 
5.3.2.3   ปรับคําอธิบายรายวิชาและชื่อรายวิชาบังคับ จํานวน 1 รายวิชา คือ  

หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2543 หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2553 
ท.652 การวิจารณวรรณกรรม             3 หนวยกิต 
TH 652 Literary Criticism  

ศึกษาและวิเคราะหแนวทางการวิจารณ
วรรณกรรมของตะวันออก ตะวนัตก และแนวคิด
ท่ีเกี่ยวของ เชน ปรัชญา จิตวิทยา และ
ภาษาศาสตร  เพื่อใหนกัศึกษาสามารถนํามา
ประยุกตในการวิเคราะหวิจารณวรรณกรรมไทย
ไดอยางลึกซ้ึง 

ท.652 หลักการวิจารณวรรณกรรม         3 (3-0-9) 
TH 652 Principles of Literary Criticism 

ศึกษาทฤษฎีการวิจารณวรรณกรรมของ
ตะวนัออก ตะวันตก และแนววจิารณท่ีเกี่ยวของ
กับศาสตรตางๆ เพื่อใหนกัศึกษาสามารถนํามา
ประยุกตในการวิจารณวรรณกรรมไทย 

 
5.3.3   วิชาเลือก 

5.3.3.1   ยกเลิกการจัดกลุมวิชาเลือก    หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2553 มีการยกเลิกการจดักลุมวิชาเลือก
หมวดภาษา และวิชาเลือกหมวดวรรณกรรม ของหลักสูตรฉบับ พ.ศ.2543 เพราะหมวดกลุมวิชา
ดังกลาวไมจําเปนดวยมีรหัสรายวิชาตัวเลขหลักสิบ ท่ีสามารถบอกลักษณะวิชาไดชัดเจนอยูแลว ดงั
ปรากฏในสาระในการปรับปรุงแกไข ขอ 5.2 ของเอกสารนี้ 
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5.3.3.2   ปด/ตดัออกรายวิชาเลือก จํานวน 6 รายวิชา คือ 
ท.613 ภาษาไทยเฉพาะกลุม 
ท.753 วรรณกรรมขนบประเพณีของไทย 
ท.775 สัมมนานักเขียนบทละครไทย 
ท.776 สัมมนาชีวิต และงานของนักเขียน 
ท.783 วรรณกรรมแปลจากวรรณกรรมตะวนัออก 
ท.784 วรรณกรรมแปลจากวรรณกรรมตะวนัตก 

5.3.3.3   เปดรายวิชาเลือกเพิ่ม เพื่อใหครอบคลุมเนื้อหาวชิา มีความทันสมัยและสอดคลองกับ
ความกาวหนาทางวิชาการตลอดจนสถานการณในยุคปจจุบันมากข้ึน จํานวน  9 รายวิชา คือ    

 

ท.613  การวิเคราะหระบบเสียงภาษาไทย     3 (3-0-9)  
TH 613   Analytical  Thai Phonology        

ศึกษาสัทศาสตรสาขาตางๆ โดยเนนสรีรสัทศาสตร  วิเคราะหระบบเสียงภาษาไทยในเร่ืองเสียง
พยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต  การลงเสียงหนักเบา  จังหวะการพูด  ทํานองเสียง  และมีการฝกปฏิบัติ   

 

ท.614   การวิเคราะหระบบคําและประโยคภาษาไทย   3 (3-0-9) 
 TH 614   Analysis of Thai Morphology  and Syntax    

  ศึกษาทฤษฎีทางภาษาศาสตร เพื่อวิเคราะหองคประกอบของคํา  วลี  และประโยคภาษาไทย  
 

ท.633  ภาษาไทยและวัฒนธรรม      3 (3-0-9) 
TH 633   Thai Language and Culture      

  วิเคราะหความสัมพันธและอิทธิพลระหวางภาษากับวัฒนธรรมไทย 
 

ท.653   วิวัฒนาการฉันทลักษณไทย     3 (3-0-9) 
TH 653   Development of Thai Versification      

วิเคราะหฉันทลักษณในกวีนพินธไทยต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน  ในดานววิัฒนาการของรูปแบบ  
และการนําไปใช 
 

ท.713   ระบบความหมายในภาษาไทย     3 (3-0-9) 
TH 713   Thai Semantics        

ศึกษาทฤษฎีทางภาษาศาสตร โดยเนนอรรถศาสตร เพื่อวิเคราะหความหมายของคํา  ประโยค 
และขอความตอเนื่องท่ีปรากฏในภาษาไทย 
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ท.734   ภาษาไทยเปรียบเทียบเชิงประวัติ      3 (3-0-9) 
TH 734   Historical and Comparative Thai      

วิเคราะหภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตรเชิงประวัติ และววิัฒนาการของภาษาไทยในดานเสียง  
รูปแบบของคํา และประโยค   

 

ท.753   วรรณกรรมไทยเชิงสังคมวิทยา     3 (3-0-9) 
TH 753   Sociological Approach to Thai Literature     

  วิเคราะหความสัมพันธระหวางวรรณกรรมกับสังคมตามทฤษฎีวรรณกรรม 
  

ท.754   หลักวรรณกรรมเปรียบเทียบ     3 (3-0-9) 
TH 754   Principles of Comparative Literature     

ศึกษาหลักและแนวทางในการศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางวรรณกรรมของชาติ
ตางๆ และความสัมพันธระหวางวรรณกรรมกับศิลปะและศาสตรแขนงอ่ืน 

 

ท.774   วรรณกรรมแปลจากตะวนัออกและตะวันตก   3 (3-0-9) 
TH 774   Thai Translations of Oriental and Occidental Literature   

วิเคราะหวรรณกรรมไทยท่ีแปลจากวรรณกรรมตะวนัออกและตะวันตกในดานเนื้อหา บริบท
ของสังคม วัฒนธรรม ตลอดจนวิธีการแปลและเรียบเรียง 

 

5.3.3.4   ปรับคําอธิบายรายวิชาและชื่อรายวิชาเลือก จํานวน 1 รายวิชา เพื่อใหขอบเขตการศึกษา
กวางข้ึนกวาเดมิ คือ 

หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2543 หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2553 
ท.663 วรรณกรรมมุขปาฐะของไทย    3 หนวยกิต 
TH 663 Thai Oral Literature 

ศึกษาและวิเคราะหวรรณกรรมมุขปาฐะใน
ดานลักษณะเฉพาะ แนวความคิด ความเช่ือ 
ตลอดจนวัฒนธรรมไทยท่ีปรากฏอยูใน
วรรณกรรมประเภทนี ้

ท.663 วรรณกรรมพื้นบานของไทย        3 (3-0-9) 
TH 663 Thai Folk Literature 

ศึกษาวเิคราะหวรรณกรรมพื้นบานของไทย
ในดานรูปแบบ วิธีการเขียน เนื้อหา แนวความคิด 
และความเช่ือ 
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5.3.3.5   เปล่ียนรหัสวิชาและปรับคําอธิบายรายวิชาเลือก จํานวน 1 รายวิชา เพื่อใหตรงกับเนื้อหา
ของวิชายิ่งข้ึน คือ 

หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2543 หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2553 
ท.642 ระเบียบวิธีวิจยั                           3 หนวยกิต 
TH642 Research Methodology 

ศึกษาวิธีการวิเคราะหและสังเคราะห ขอมูล
ทางภาษาและวรรณกรรมไทย การใชวิธีทางสถิติ
และโปรแกรมคอมพิวเตอรในการวิเคราะหขอมูล 
ตลอดจนการนําเสนอผลงานวิจยั 

ท.641 ระเบียบวิธีวิจยั                               3 (3-0-9) 
TH641 Research Methodology 

ศึกษาวิธีวิจยัแบบตางๆ ข้ันตอนการทําวิจยั  
และศึกษางานวิจัยทางภาษาและวรรณกรรม 
ตลอดจนทําวจิัยฉบับยอได 
 

 
5.3.3.6   เปล่ียนรหัสวิชา ปรับชื่อวิชา และปรับคําอธิบายรายวิชา  เพื่อใหตรงกับเนื้อหาของวิชา

ยิ่งข้ึน จํานวน 2 รายวิชา คือ 
หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2543 หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2553 

ท.773 สัมมนานักเขียนรอยกรองของไทย 
                                                              3 หนวยกิต 
TH 773 Seminar on Thai Poets 

สัมมนาชีวิต และงานของนักเขียนรอยกรองท่ี
มีช่ือเสียงท้ังในอดีตและปจจุบันอยางละเอียดใน
ดานแนวคิด ลีลาการประพันธ และปจจยัแวดลอม 
ท่ีมีอิทธิพลตอนักเขียนผูนั้น 

ท.783 สัมมนานักเขียนวรรณกรรมรอยกรองของ 
           ไทย                                               3 (3-0-9) 
TH 783 Seminar on Thai Poets 

สัมมนาชีวิตและงานของนักเขียนวรรณกรรม
รอยกรองท่ีมีชื่อเสียงท้ังในอดีตและปจจุบัน โดย
ศึกษาแนวคิด กลวิธีการประพันธ และปจจยัท่ีมี
อิทธิพลตอนักเขียนผูนั้น 

ท.774 สัมมนานักเขียนรอยแกวของไทย  
                                                              3 หนวยกิต 
TH 774 Seminar on Thai Prose Writers 

สัมมนาชีวิต และงานของนักเขียนรอยแกวท่ีมี
ช่ือเสียงท้ังในอดีตและปจจบัุนอยางละเอียดใน
ดานแนวคิด ลีลาการประพันธ และปจจยัแวดลอม
ท่ีมีอิทธิพลตอนักเขียนผูนั้น 

ท.784 สัมมนานักเขียนวรรณกรรมรอยแกวของ
ไทย                                                          3 (3-0-9) 
TH 784 Seminar on Thai Prose Writers 

สัมมนาชีวิตและงานของนักเขียนวรรณกรรม
รอยแกวท่ีมีช่ือเสียงท้ังในอดีตและปจจุบัน ในดาน
แนวคิด กลวิธีการประพันธ และปจจยัท่ีมีอิทธิพล
ตอนักเขียนผูนั้น 
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5.3.3.7   เปล่ียนรหัสและยกเลิกวิชาบังคับกอน  เพราะวิชาบังคับกอนไมจําเปนสําหรับวิชานี้ 
จํานวน 1 รายวิชา คือ 

หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2543 หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2553 
ท.793 สัมมนาการสอนภาษาและวรรณกรรมไทย 
                                                            3 หนวยกิต 
TH 793 Seminar on the Teaching of Thai 
Language and Literature 
วิชาบังคับกอน : ไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย 

ท.785 สัมมนาการสอนภาษาและวรรณกรรมไทย 
                                                              3 (3-0-9) 
TH 785 Seminar on Teaching Thai Language 
and Literature 

 

5.3.3.8   ปรับคําอธิบายรายวิชาเลือก  จํานวน 3 รายวิชา คือ 

หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2543 หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2553 
ท.623 ภาษาตะวนัออกในภาษาไทย    3 หนวยกิต 
TH 623 Influences of Eastern Languages on  
             Thai  

ศึกษาอิทธิพลของภาษาตะวันออกใน
ภาษาไทย ในดานเสียง คํา การสรางคํา การเรียง 
ลําดับคํารูปประโยค ความหมาย และวิเคราะห
อิทธิพลของภาษาตะวันออกท่ีมีตอภาษาและ
วรรณกรรมไทย 

ท.623 ภาษาตะวนัออกในภาษาไทย       3 (3-0-9) 
TH 623 Eastern Languages on Thai  
 

สํารวจอิทธิพลของภาษาตะวันออกใน
ภาษาไทย ในดานเสียง คํา การสรางคํา การเรียง 
ลําดับคํา รูปประโยค ความหมาย และวเิคราะห
อิทธิพลของภาษาตะวันออกท่ีมีตอภาษาและ
วรรณกรรมไทย 

ท.624 ภาษาตะวนัตกในภาษาไทย       3 หนวยกิต 
TH 624 Influences of Western Languages 
              on Thai  

ศึกษาอิทธิพลของภาษาตะวันตกในภาษาไทย 
ในดานเสียง คํา การสรางคํา การเรียงลําดับคํารูป
ประโยค ความหมาย และวเิคราะหอิทธิพลของ
ภาษาตะวนัตกที่มีตอภาษาและวรรณกรรมไทย 
 

ท.624 ภาษาตะวนัตกในภาษาไทย          3 (3-0-9) 
TH 624 Western Languages on Thai  
 

สํารวจอิทธิพลของภาษาตะวันตกใน
ภาษาไทย ในดานเสียง คํา การสรางคํา การเรียง 
ลําดับคํา รูปประโยค ความหมาย และวเิคราะห
อิทธิพลของภาษาตะวันตกท่ีมีตอภาษาและ
วรรณกรรมไทย 

ท.733 ภาษาถ่ิน                                    3 หนวยกิต 
TH 733 Thai Dialects  

ศึกษาหลักเกณฑและประโยชนของการศึกษา
ภาษาถ่ิน เปรียบเทียบภาษาไทยถ่ินตาง ๆ 
ตลอดจนศึกษาผลงานวิจัยภาษาไทยถ่ิน เพือ่
ประโยชนในการศึกษาภาษาและวรรณกรรมไทย 

ท.733 ภาษาถ่ิน                                       3 (3-0-9) 
TH 733 Thai Dialects  

ศึกษาหลักเกณฑและวิธีการของการศึกษา
ภาษาถ่ินตางๆ ตลอดจนศึกษาผลงานวิจัย
ภาษาไทยถ่ิน  
 



 

5.3.4  เพิ่มคําอธิบายรายวิชา ในวิชา ท.800 วิทยานิพนธ    ดวยเดิมวิชาวทิยานิพนธไมเคยมีคําอธิบาย
รายวิชา หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552 ไดเพิ่มคําอธิบายรายวิชา ท.800 คือ 

หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2543 หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2553 
ท.800 วิทยานพินธ                         12 หนวยกิต ท.800 วิทยานพินธ                                  12 หนวยกิต 
TH 800 Thesis TH 800 Thesis 

การสรางโครงการวิจยัและการดําเนินการวจิัย
อันกอใหเกิดองคความรูใหมในสาขาวิชาภาษาไทย 
เขียนวิทยานิพนธเกี่ยวกับภาษา และ/หรือ 
วรรณกรรมไทย และนําเสนอวิทยานิพนธ การเขียน
รายงานวจิัยเพือ่เผยแพรจริยธรรมในการทําวิจยั และ
จริยธรรมในการเผยแพรผลงานวิชาการ 

 
6. โครงสรางหลกัสูตรภายหลังการปรับปรุงแกไข 

โครงสรางหลักสูตรฉบับ พ.ศ.2553 ภายหลังการปรับปรุงแกไข เม่ือเทียบกับโครงสราง
หลักสูตรเดิม (ป 2543) และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ของ
กระทรวงศกึษาธิการ ปรากฏดังนี ้

หมวดวิชา เกณฑกระทรวงศึกษาธิการ โครงสรางเดิม โครงสรางใหม 
แผน ก. แบบ ก.2    
1. วิชาเสริมพืน้ฐาน ไมมี 2 รายวิชา 2 รายวิชา 

รายวิชาละ 3 หนวยกิต รายวิชาละ 3 หนวยกิต 
(ไมนับหนวยกิต) (ไมนับหนวยกิต) 
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2. วิชาบังคับ    ศึกษารายวิชา 
   ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

21 หนวยกิต 15 หนวยกิต 
3. วิชาเลือก 15 หนวยกิต 21 หนวยกิต 
4. วิทยานพินธ              12 หนวยกิต 12 หนวยกิต 12 หนวยกิต 
จํานวนหนวยกิตรวม 
ไมนอยกวา 

             36 หนวยกิต 48 หนวยกิต 48 หนวยกิต 
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ภาคผนวก 4 : ตารางเปรียบเทียบโครงสรางและองคประกอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
ภาษาไทย ฉบบั พ.ศ. 2543 และ ฉบับ พ.ศ.2553 

หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2543 หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2553 

1.   ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
Master of Arts Program in Thai 

1.   ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

 Master of Arts Program in Thai 
2. ชื่อปริญญา  
 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) 
 ศศ.ม. (ภาษาไทย) 
 Master of Arts (Thai) 
 M.A. (Thai) 

2.   ชื่อปริญญา  
ภาษาไทย     ช่ือเต็ม ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) 

ช่ือยอ   ศศ.ม. (ภาษาไทย) 
 ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม Master of Arts (Thai) 

ช่ือยอ   M.A. (Thai) 
3.   ปรัชญาและวัตถุประสงค 
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีคุณภาพดังนี ้

3.1   มีความรูความสามารถในการคนควา 
วิเคราะห วิจยัทางดานภาษาและวรรณกรรมไทยได
อยางกวางขวางและลึกซ้ึง 

 
3.2   สามารถนําความรูดานภาษาและวรรณกรรม

ไทยไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 
3.3   มีจิตสํานึกและภาคภูมิใจในความเปนไทย อัน

จะนําไปสูการอนุรักษและสืบสรางวัฒนธรรมไทย 

3.   วัตถุประสงคของหลักสูตร 
เพื่อใหบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรมีลักษณะ
ดังนี ้

3.1 มีความรูความสามารถในการคนควา วิเคราะห 
วิจัยทางดานภาษาและวรรณกรรมไทยไดอยางกวางขวาง 
ลึกซ้ึง เปนประโยชน และสอดคลองกับสภาพสังคม
ปจจุบัน 

3.2  สามารถนําความรูดานภาษาและวรรณกรรม
ไทยไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

3.3  มีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ 
3.4  มีจิตสํานึกในความเปนไทย อันจะนําไปสูการ

อนุรักษและสืบสรางวัฒนธรรมไทย 
4.   คุณสมบัตขิองผูมีสิทธิสมัครเขาศึกษา 
 
 
 
 
 
 

4. คุณสมบัตขิองผูเขาศึกษา 
คุณสมบัติของผูเขาศึกษาตองเปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553 ขอ 7 และมีคุณสมบัติดังนี ้ 
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4.1 สําเร็จการศึกษาระดับไมต่ํากวาปริญญาตรีจาก
สถาบันการศึกษาในประเทศ หรือตางประเทศซ่ึงสภา
มหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ 

4.2 เปนผูมีคุณสมบัติตามขอ8 แหงขอบังคับของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  พ.ศ.2541 
 

       4.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับไมต่ํากวาปริญญาตรี 
ทางภาษาไทย หรือภาษาและวรรณคดีไทย หรือ
ภาษาศาสตร หรือการสอนภาษาไทย หรือผูท่ีศึกษาวิชา
เกี่ยวกับภาษาไทยมาไมนอยกวา 24 หนวยกิต จาก
สถาบันการศึกษาในประเทศ หรือตางประเทศซ่ึงสภา
มหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ 

4.2 ตองมีคาระดับเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา 2.5 หรือมี
ประสบการณในการทํางานไมนอยกวา 2 ป 

5.   การคัดเลือกผูเขาศึกษา 
 ใชวิธีการสอบท้ังขอเขียนและสัมภาษณตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

5.   การคัดเลือกผูเขาศึกษา 
5.1  ผูเขาศึกษาตองผานการสอบขอเขียนและการ

สอบสัมภาษณ 
5.2 ผูเขาศึกษาตองสงผลทดสอบภาษาอังกฤษ   

TU-GET  หรือ  TOEFL  หรือ  IELTS โดยผลสอบตองมี
อายุไมเกนิ 2 ป นับจากวันสอบถึงวันสมัคร 

5.3 เง่ือนไขอ่ืนๆ ใหเปนไปตามประกาศรับสมัคร
บุคคลเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร และคณะศิลปศาสตร 

6.   ระบบการศึกษา 
6.1 การศึกษาภาคปกติในระบบทวิภาค 

 

6.   ระบบการศึกษา 
6.1 หลักสูตรเต็มเวลา (ภาคกลางวัน) จัดการเรียนการ

สอนเปนภาษาไทย 
6.2 การจัดการเรียนการสอนในระบบทวภิาค 

โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ มี
ระยะเวลา ศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห และอาจเปดภาค 
ฤดูรอนไดโดยใชเวลาการศกึษาไมนอยกวา8 สัปดาห  แต
ใหเพิ่มช่ัวโมงศึกษาในแตละรายวิชาใหเทากับภาคปกติ 
ภาคฤดูรอนเปนภาคการศกึษาท่ีไมบังคับ 

6.2   หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ (ภาษาไทย) 
มีแผนการศึกษาแผน ก. คือ  แผนทําวิทยานิพนธเพยีง
แผนเดยีว   ผูสําเร็จการศึกษาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
(ภาษาไทย)  จะตองสอบไดรายวิชาตาง ๆไมต่ํากวา 48 
หนวยกิต ซ่ึงประกอบดวยวิชาบังคับ 21 หนวยกิต  
วิชาเลือก 15 หนวยกิต และวิทยานิพนธอีก 12 หนวยกิต 

 

     6.3   ขอกําหนดหลักสูตร 
6.3.1  การทําวทิยานิพนธ (แผน ก แบบ ก2) 

6.3.1.1   นักศึกษาจะจดทะเบียนทําวิทยานิพนธ
ได เม่ือศึกษารายวิชามาแลวไมนอยกวา 2 ภาคการศึกษา
ปกติ และจะตองมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา24 หนวยกิต 
เปนวิชาบังคับ 15 หนวยกิต และวิชาเลือก 9 หนวยกิต ได
คาระดับเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา 3.00 
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6.3   วิชาเสริมพื้นฐาน ผูไมไดสําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรี สาขาภาษาไทย จะตองศึกษาวิชาเสริม
พื้นฐาน 2 วิชา คือ ท.501ภาษาศาสตรกับการศึกษา
ภาษาไทย และ ท.502  ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย 
โดยไมนับหนวยกิตรวมในหลักสูตร 

6.4   การสอบภาษาตางประเทศใหเปนไปตาม
ระเบียบมหาวทิยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการสอบ
ภาษาตางประเทศสําหรับการศึกษาในระดบั
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2539 

6.5   นักศึกษาจะจดทะเบียนทําวิทยานิพนธได เม่ือ
ศึกษาลักษณะวิชามาแลวไมนอยกวา  2  ภาคการศึกษา 
และตองมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา  24  หนวยกิต  
เปนวิชาบังคับ 21 หนวยกิต และวิชาเลือก 3 หนวยกิต 
ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่าํกวา 3.00  

6.3.1.2 นักศึกษาตองทําวิทยานิพนธเปน
ภาษาไทย 

6.3.1.3   หลังจากจดทะเบียนทําวิทยานิพนธ 
แลว นักศึกษาตองเสนอเคาโครงวิทยานิพนธตอ
คณะกรรมการโครงการปริญญาโทหลักสูตรศิลปศาสตร
มหาบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย เพื่อใหคณบดีคณะศิลป
ศาสตรแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ และกรรมการ
วิทยานิพนธ รวม 3 คน ซ่ึงจะใหคําแนะนํานักศึกษา 
รวมท้ังสอบเคาโครงวิทยานพินธ และสอบวิทยานิพนธ 

6.3.1.4 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธใหเปนไป 
ตาม เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑติศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   
 

6.6   นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธไดเมื่อสอบ
ภาษาตางประเทศผานแลว 

6.7   การดําเนนิการในการทําและสอบวิทยานิพนธ
ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวา
ดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541 และ
ระเบียบมหาวทิยาลัยธรรมศาสตรวาดวยวทิยานิพนธ 
พ.ศ.2535  
 

          6.3.2 การสอบวิทยานพินธ (แผน ก แบบ ก2) 
6.3.2.1   อาจารยผูสอบวิทยานิพนธใหเปนไป

ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑติศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

6.3.2.2 นักศึกษาจะตองสอบภาษาตาง ประเทศ
ใหไดระดับ P (ผาน)  กอนการสอบวิทยานพินธ 
รายละเอียดการสอบภาษาตางประเทศใหเปนไปตาม
ระเบียบมหาวทิยาลัย 
ธรรมศาสตรวาดวย  การสอบภาษาตางประเทศสําหรับ
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 

6.3.2.3 การดําเนินการทําและสอบวิทยานพินธ
ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวย
การศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553 และระเบียบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยวิทยานิพนธ พ.ศ.2535  
ท้ังนี้การสอบวิทยานิพนธท่ีจะไดผลระดับ  S  ตองไดมติ
เปนเอกฉันทจาก คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ 
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7.   การสําเร็จการศึกษา 
7.1  สอบผานรายวิชาตาง ๆ  ครบตามหลักสูตร

และไดปฏิบัตติามเง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีคณะและ
มหาวิทยาลัยกาํหนด 

7.2  ไดคาระดับเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา 3.00   
7.3  ไดคาระดับ P ในการสอบภาษาตางประเทศ 

 
 
 

         7.4  ไดคาระดับ S ในการสอบวิทยานพินธ 
 

 

7.   การสําเร็จการศึกษา 
7.1  ไดศึกษาลักษณะวิชาตางๆ ครบตาม

โครงสรางหลักสูตร  และมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา   
48  หนวยกิต 

7.2  ไดคาระดับเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา 3.00 
7.3  ไดคาระดับ  P (ผาน)  ในการสอบภาษา 

ตางประเทศ ตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด หรือศึกษา
และสอบผานวิชามธ.005 ภาษาอังกฤษ 1 และ มธ.006 
ภาษาอังกฤษ 2 

7.4 ไดระดับ  S (ใชได) ในการสอบวิทยานพินธ  
โดยการสอบปากเปลาข้ันสุดทายโดยคณะกรรมการท่ี
คณะศิลปศาสตรแตงต้ัง และนําวิทยานพินธท่ีพิมพและ
เย็บเลมเรียบรอยแลว มามอบใหมหาวิทยาลัยตามระเบียบ 
ผลงานวิทยานพินธจะตองไดรับการตีพิมพ หรือ 

       
 
 
 

7.5  เง่ือนไขอ่ืน ๆ ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ี
มหาวิทยาลัยกาํหนด 

7.5 อยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่ง
ของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสาร หรือส่ิง
ตีพิมพทางวิชาการ หรือ เสนอตอท่ีประชุมวิชาการท่ีมี
รายงานการประชุม (Proceeding) 

7.6 ตองปฏิบัติตามเง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีคณะ 
ศิลปศาสตร และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกําหนด 

8.   จํานวนนักศึกษา 
เปดรับนักศึกษาประมาณปละ 15 คน 

8. จํานวนนักศึกษา 
เปดรับนักศึกษาประมาณปละ 10 คน 

9.   หลักสูตร 
9.1 จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา  

48  หนวยกิต 
9.2 โครงสรางของหลักสูตร 

วิชาบังคับ                21 หนวยกิต 
วิชาเลือกในสาขาไมนอยกวา 15 หนวยกิต 
วิทยานิพนธ                12 หนวยกิต 
 

9.   หลักสูตร 
9.1  จํานวนหนวยกิต ตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  48  

หนวยกิต 
9.2  โครงสรางของหลักสูตร(แผน ก  แบบ ก 2) 

วิชาบังคับ                    15 หนวยกิต 
วิชาเลือกไมนอยกวา                     21 หนวยกิต 
วิทยานิพนธ                                  12 หนวยกิต 
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9.2.1  วิชาเสริมพื้นฐาน 

ท.501    ภาษาศาสตรกับการศึกษาภาษาไทย 
ท.502   ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย 

9.2.1  วิชาเสริมพื้นฐาน (ไมนับหนวยกิตรวม) 
นักศึกษาท่ีไมมีพื้นฐานความรูดานภาษาและ

วรรณกรรมตองจดทะเบียนศึกษารายวิชาดังตอไปนี ้
ท.501    ภาษาศาสตรพื้นฐานกับการศึกษาภาษาไทย 
ท.502   ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย 
 

       9.2.2 วิชาบังคับ มี 7 รายวิชา 9.3.2  วิชาบังคับ    
นักศึกษาตองศึกษาวิชาบังคับท้ัง 5 รายวิชา รวม 15 

หนวยกิต ดังตอไปนี ้
ท.611   ภาษาศาสตรกับการศึกษาวเิคราะหภาษาไทย 
ท.612   ภาษาศาสตรกับการศึกษาวเิคราะหภาษาใน

วรรณกรรมไทย  
ท.642   ระเบียบวิธีวิจยั 
ท.651   จารีตในวรรณกรรมไทย 
ท.652   การวิจารณวรรณกรรม 
ท.731   ภาษาไทยปจจุบัน 
ท.741   ภูมิปญญาไทยในภาษาและวรรณกรรม  
 

ท.611    ภาษาศาสตรกับการศึกษาวเิคราะหภาษาไทย 
 
 
ท.641   ระเบียบวิธีวิจยั 
ท.651   จารีตในวรรณกรรมไทย 
ท.652   หลักการวิจารณวรรณกรรม 
ท.731   ภาษาไทยปจจุบัน 

 

9.2.3  วิชาเลือก   นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชา
เลือกจากหมวดใดก็ไดตามความสนใจจํานวน  5  วิชา    
15   หนวยกิต 

วิชาเลือกหมวดภาษา 

9.2.3  วิชาเลือก   นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชา
เลือก จํานวน 7 รายวิชา รวม21 หนวยกิต จากรายวิชา
ดังตอไปนี ้

 
ท.613   ภาษาไทยเฉพาะกลุม  
 
 

 
ท.613  การวิเคราะหระบบเสียงภาษาไทย  
ท.614  การวิเคราะหระบบคําและประโยคภาษาไทย 

ท.623  ภาษาตะวนัออกในภาษาไทย 
ท.624  ภาษาตะวนัตกในภาษาไทย 
 
ท.734  ภาษาไทยตางสมัย 
 
 

ท.623  ภาษาตะวนัออกในภาษาไทย 
ท.624  ภาษาตะวนัตกในภาษาไทย 
ท.633  ภาษาไทยและวัฒนธรรม  
ท.634  ภาษาไทยตางสมัย 
ท.643   ภาษาศาสตรกับการศึกษาวเิคราะหภาษาใน

วรรณกรรมไทย  
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หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2543 หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2553 
 
ท.633  ภาษาไทยเชิงสังคมวทิยา 
ท.733  ภาษาถ่ิน 
 
ท.793  สัมมนาการสอนภาษาและวรรณกรรมไทย 

วิชาเลือกหมวดวรรณกรรม 
 
 
ท.663  วรรณกรรมมุขปาฐะของไทย 
ท.763  วรรณกรรมพุทธศาสนาของไทย 
ท.753 วรรณกรรมขนบประเพณีของไทย  
 
 
ท.764  วรรณกรรมประวัติศาสตรของไทย 
ท.683  อิทธิพลตางประเทศในวรรณกรรมไทย  
ท.783  วรรณกรรมแปลจากวรรณกรรมตะวันออก  
ท.784  วรรณกรรมแปลจากวรรณกรรมตะวันตก  
 
 
ท.773 สัมมนานักเขียนรอยกรองของไทย 
ท.774  สัมมนานักเขียนรอยแกวของไทย 
ท.775  สัมมนานักเขียนบทละครไทย  
ท.776  สัมมนานักเขียนนวนยิายไทย  
 

ท.713  ระบบความหมายในภาษาไทย 
ท.714  ภาษาไทยเชิงสังคมวทิยา 
ท.733  ภาษาถ่ิน 
ท.734  ภาษาไทยเปรียบเทียบเชิงประวัต ิ 
ท.785  สัมมนาการสอนภาษาและวรรณกรรมไทย 
 
ท.644   ภูมิปญญาในภาษาและวรรณกรรมไทย  
ท.653  วิวัฒนาการฉันทลักษณไทย  
ท.663  วรรณกรรมพื้นบานของไทย 
ท.664  วรรณกรรมพุทธศาสนาของไทย  
 
ท.753  วรรณกรรมไทยเชิงสังคมวิทยา  
ท.754  หลักวรรณกรรมเปรียบเทียบ  
ท.763  วรรณกรรมประวัติศาสตรของไทย 
ท.773  อิทธิพลตางประเทศในวรรณกรรมไทย  
 
 
ท.774  วรรณกรรมแปลจากวรรณกรรมตะวันออกและ

ตะวนัตก  
ท.783 สัมมนานักเขียนวรรณกรรมรอยกรองของไทย 
ท.784  สัมมนานักเขียนวรรณกรรมรอยแกวของไทย 
 

         9.2.4 วิทยานิพนธ                    12   หนวยกิต 
ท. 800  วิทยานิพนธ 

         9.2.4 วิทยานิพนธ                    12   หนวยกิต 
ท. 800  วิทยานิพนธ 
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ภาคผนวก 5 : ตารางเทียบรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบบั พ.ศ.2543 กับ 
ฉบับ พ.ศ.2553 
 

หลักสูตร ฉบบั พ.ศ. 2543 หลักสูตร ฉบบั พ.ศ. 2553 สรุปการเปล่ียนแปลง 

1. รายวิชาท่ีไมมีการเปล่ียนแปลง   
ท.502 ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย ท.502 ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย   - 
ท.611ภาษาศาสตรกับการศึกษาวิเคราะห 
         ภาษาไทย 

ท.611 ภาษาศาสตรกับการศึกษา 
          วิเคราะหภาษาไทย 

- 

2. รายวิชาท่ีมีการเปล่ียนแปลง  -ปรับช่ือรายวชิา 
ท.501 ภาษาศาสตรกับการศึกษา 
           ภาษาไทย 

ท.501 ภาษาศาสตรพื้นฐานกับการศึกษา 
           ภาษาไทย 

-ปรับช่ือรายวชิา 
-ปรับคําอธิบายรายวิชา 

ท.612 ภาษาศาสตรกับการศึกษา 
          วิเคราะหภาษาในวรรณกรรมไทย 

ท.643 ภาษาศาสตรกับการศึกษา 
          วิเคราะหภาษาในวรรณกรรมไทย 
 

-เปล่ียนจากวิชาบังคับ
เปนวิชาเลือก 
-เปล่ียนรหัสวชิา 
-ปรับคําอธิบายรายวิชา 

ท.623 ภาษาตะวนัออกในภาษาไทย ท.623 ภาษาตะวนัออกในภาษาไทย -ปรับคําอธิบายรายวิชา 
ท.624 ภาษาตะวนัตกในภาษาไทย ท.624 ภาษาตะวนัตกในภาษาไทย -ปรับคําอธิบายรายวิชา 
ท.633 ภาษาไทยเชิงสังคมวทิยา 
 

ท.714 ภาษาไทยเชิงสังคมวทิยา 
 

-เปล่ียนรหัสวชิา 
-ปรับคําอธิบายรายวิชา 

ท.642 ระเบียบวิธีวิจยั 
 

ท.641 ระเบียบวิธีวิจยั 
 

-เปล่ียนรหัสวชิา 
-ปรับคําอธิบายรายวิชา 

ท.651 จารีตในวรรณกรรมไทย  ท.651 จารีตในวรรณกรรมไทย  -ปรับคําอธิบายรายวิชา 
ท.652 การวิจารณวรรณกรรม 
 

ท.652 หลักการวิจารณวรรณกรรม 
 

-ปรับช่ือรายวชิา 
-ปรับคําอธิบายรายวิชา 

ท.663 วรรณกรรมมุขปาฐะของไทย 
 

ท.663 วรรณกรรมพื้นบานของไทย 
 

-ปรับช่ือรายวชิา 
-ปรับคําอธิบายรายวิชา 

ท.683 อิทธิพลตางประเทศใน 
          วรรณกรรมไทย 

ท.773 อิทธิพลตางประเทศใน 
          วรรณกรรมไทย 

-เปล่ียนรหัสวชิา 
 

ท.731 ภาษาไทยปจจุบัน ท.731 ภาษาไทยปจจุบัน -ปรับคําอธิบายรายวิชา      
ท.733 ภาษาถ่ิน ท.733 ภาษาถ่ิน -ปรับคําอธิบายรายวิชา 
ท.734 ภาษาไทยตางสมัย ท.634 ภาษาไทยตางสมัย -เปล่ียนรหัสวชิา 
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หลักสูตร ฉบบั พ.ศ. 2543 หลักสูตร ฉบบั พ.ศ. 2553 สรุปการเปล่ียนแปลง 
ท.741 ภูมิปญญาไทยในภาษาและ 
           วรรณกรรม 
 

ท.644 ภูมิปญญาในภาษาและ 
           วรรณกรรมไทย 
 

-เปล่ียนจากวิชาบังคับ
เปนวิชาเลือก 
-เปล่ียนรหัสวชิา 
-ปรับช่ือรายวชิา 
-ปรับคําอธิบายรายวิชา 

ท.763 วรรณกรรมพุทธศาสนาของไทย 
 

ท.664 วรรณกรรมพุทธศาสนาของไทย 
 

-เปล่ียนรหัสวชิา 
-ปรับคําอธิบายรายวิชา 

ท.764 วรรณกรรมประวัติศาสตรของ 
          ไทย 

ท.763 วรรณกรรมประวัติศาสตรของ 
          ไทย 

-เปล่ียนรหัสวชิา 
-ปรับคําอธิบายรายวิชา 

ท.773 สัมมนานักเขียนรอยกรองของ 
          ไทย 
 

ท.783 สัมมนานักเขียนวรรณกรรม 
          รอยกรองของไทย 
 

-เปล่ียนรหัสวชิา 
-ปรับช่ือรายวชิา 
-ปรับคําอธิบายรายวิชา  

ท.774 สัมมนานักเขียนรอยแกวของไทย 
 
 

ท.784 สัมมนานักเขียนวรรณกรรม 
          รอยแกวของไทย 
 

-เปล่ียนรหัสวชิา 
-ปรับช่ือรายวชิา 
-ปรับคําอธิบายรายวิชา 

ท.793 สัมมนาการสอนภาษาและ 
          วรรณกรรมไทย 

ท.785 สัมมนาการสอนภาษาและ 
          วรรณกรรมไทย 

-เปล่ียนรหัสวชิา 
-ยกเลิกวิชาบังคับกอน 

ท.800 วิทยานพินธ ท.800 วิทยานพินธ -เพิ่มคําอธิบายรายวิชา 
3. รายวิชาท่ีเปดเพิ่ม   
 ท.613 การวิเคราะหระบบเสียงภาษาไทย - เปดวิชาเพิ่ม 

 ท.614 การวิเคราะหระบบคําและ 
          ประโยคภาษาไทย  

- เปดวิชาเพิ่ม 

 ท.633 ภาษาไทยและวัฒนธรรม - เปดวิชาเพิ่ม 

 ท.653 วิวัฒนาการฉันทลักษณไทย - เปดวิชาเพิ่ม 

 ท.713 ระบบความหมายในภาษาไทย - เปดวิชาเพิ่ม 

 ท.734 ภาษาไทยเปรียบเทียบเชิงประวัต ิ - เปดวิชาเพิ่ม 

 ท.753 วรรณกรรมไทยเชิงสังคมวิทยา - เปดวิชาเพิ่ม 

 ท.754 หลักวรรณกรรมเปรียบเทียบ - เปดวิชาเพิ่ม 

 ท.774 วรรณกรรมแปลจากวรรณกรรม 
           ตะวนัออกและตะวนัตก 
 

- เปดวิชาเพิ่ม 
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หลักสูตร ฉบบั พ.ศ. 2543 หลักสูตร ฉบบั พ.ศ. 2553 สรุปการเปล่ียนแปลง 

4. รายวิชาท่ีปด/ตัดออก   
ท.613 ภาษาไทยเฉพาะกลุม  - ปด/ตัดออก 

ท.753 วรรณกรรมขนบประเพณีของไทย  - ปด/ตัดออก 

ท.775 สัมมนานักเขียนบทละครไทย  - ปด/ตัดออก 

ท.776 สัมมนานักเขียนนวนยิายไทย  - ปด/ตัดออก 

ท.783 วรรณกรรมแปลจากวรรณกรรม 
           ตะวนัออก 

 - ปด/ตัดออก 

ท.784 วรรณกรรมแปลจากวรรณกรรม 
           ตะวนัตก  

 - ปด/ตัดออก 

 
 


