รายละเอียดของหลักสู ตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
ชือสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิ ต /คณะศิลปศาสตร์ /ภาควิชาภาษาไทย
ข้อมูลทัวไป

1. ชือหลักสู ตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
: Bachelor of Arts Program in Thai
. ชือปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชือเต็ม ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)
ชือย่ อ ศศ.บ. (ภาษาไทย)
ภาษาอังกฤษ
ชือเต็ม Bachelor of Arts (Thai)
ชือย่ อ B.A. (Thai)
. วิชาเอก (ถ้ามี)
. จํานวนหน่ วยกิตทีเรียนตลอดหลัก สูตร
จํานวนหน่ วยกิตตลอดหลักสูตร 135 หน่ วยกิต
. รูปแบบของหลักสู ตร
. รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
. ภาษาทีใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็ นภาษาไทย
. การรับเข้าศึกษา
รับเฉพาะนักศึกษาไทย
. ความร่ วมมือกับสถาบันอืน
เป็ นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
. การให้ ปริญญาแก่ ผู ้สําเร็จการศึกษา
ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 ปรับปรุงจากหลักสู ตรศิลปศาสตรบั ณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. 2552
กําหนดเปิ ดสอนในภาคการศึกษาที 1 ปี การศึกษา 2556

ได้พ ิจารณากลันกรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั งที 18/2555
เมือวันที 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555
ได้พ ิจารณากลันกรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้ านหลักสูตรและการจัดการศึกษา
ในการประชุมครั งที 7/2555 เมือวันที 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555
ได้รับอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั งที 12/2555
เมือวันที 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555
. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีมีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้ อมเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติในปี การศึกษา 8
. อาชีพทีสามารถประกอบได้ หลังสําเร็จการศึกษา
8.1
อาจารย์
8.2
นักเขียน/นักวิจารณ์
8.3
เลขานุการ
8.4
บรรณาธิการ
8.5
นักประชาสัมพันธ์/นักโฆษณา
8.6
นักข่าว
8.7
ผู้ประกาศทางโทรทัศน์ /วิทยุ
8.8
นักวิจัย/นักวิชาการด้ านภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมไทย
. สถานทีจัดการเรียนการสอน
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต
. สถานการณ์ภ ายนอกหรือการพัฒนาทีจําเป็ นต้ องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
. สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณ์ ทางเศรษฐกิจในโลกยุคโลกาภิวัตน์ ขยายตั วอย่ า งกว้ างขวาง ทํ าให้ เ กิดอาชี พที หลากหลาย นอกจากนี
ชาวต่ างชาติจํานวนมากต้ องการติดต่ อ สื อสาร หรื อทํ าธุรกิจ กับ คนไทย ทํ าให้ ความรู ้ ความเข้ าใจในการสื อสารข้ ามวัฒนธรรมมี
ความสําคัญมากขึ น การเรียนการสอนด้านภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมไทยจึงมีส่วนในการผลิตบุ คลากรที มีความรู ้ และความ
เชียวชาญด้ านภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมไทย เพือตอบสนองต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจและการสื อสารข้ ามวัฒนธรรมใน
ปัจจุบันได้เป็ นอย่างดี
. สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม
สถานการณ์ ทางสังคมและวัฒนธรรมไทยในปั จจุบัน มี การเปลียนแปลงอย่ างรวดเร็ ว และพัฒนาไปในแนวทางทีเป็ น
สากลมากขึ น การสร้ างบุคลากรทีมีความรู ้ ความเข◌้าใจทีลึกซึ งกว้ างขวางด้ านภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมไทย จะช่ ว ยให้ มี
ผู้นําทางความคิด เพือให้ การพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรมเป็ นไปอย่ างเหมาะสม สอดคล้ องกับวิถีชีวิตของสั งคมไทย ไม่ ตาม
สากลจนทําลายวัฒนธรรมอันดีงามของไทย อันจะเป็ นการอนุรักษ์ และสื บทอดวัฒนธรรมทีดีงามของไทยไว้
. ผลกระทบจาก ข้ อ . และ . ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
. การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ ทางเศรษฐกิจและสั งคมทําให้ การพัฒ นาหลักสู ตรต้ องคํานึ งถึงการพัฒนาผู้ เ รียนเป็ นสํ าคัญ
ดังนั นจึงจําเป็ นต้องเน้ นให้ การเรียนการสอนสอดคล้องกับสถานการณ์ ภายนอกและการเปลียนแปลงของสังคมไทย

. ความเกียวข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
หลักสู ตรศิล ปศาสตรบั ณฑิต สาขาวิช าภาษาไทย เน้ นการเรี ย นการสอนทีพัฒนาผู ้ เ รี ยนให้ มี จิตสํ านึกในการเรี ยนรู้
ปลูกฝังแนวคิดเรืองการศึกษาตลอดชีวิต รวมทั งการมีส่วนร่ วมในสั งคม สอดคล้ องกับพันธกิจของมหาวิท ยาลัยธรรมศาสตร์ ในการ
ให้ การศึกษา ส่ งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย
. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับ หลักสู ตรอืนทีเปิ ดสอนในวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอืน (เช่ น รายวิชาที เปิ ดสอนเพือให้ บริ การวิทยาลัย/
คณะ/ภาควิชาอืน หรือต้องเรียนจากวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอืน)
12.1 รายวิชาในหลักสู ตรทีเปิ ดสอนโดยวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอืน
มธ. สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
( - - ) (วิชาศึกษาทัวไป)
มธ. สหวิทยาการสั งคมศาสตร์
( - - ) (วิชาศึกษาทัวไป)
มธ. พลเมืองกับความรับผิดชอบต่ อสังคม
( - - ) (วิชาศึกษาทัวไป)
มธ. สหวิทยาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
( - - ) (วิชาศึกษาทัวไป)
สษ. ภาษาอังกฤษพื นฐาน
( - - ) (สถาบันภาษา)
สษ. ภาษาอังกฤษพื นฐาน
( - - ) (สถาบันภาษา)
มธ. คณิตศาสตร์ ทัวไประดับมหาวิทยาลัย
( - - ) (วิชาศึกษาทัวไป)
มธ. หลักพื นฐานทางคณิตศาสตร์
( - - ) (วิชาศึกษาทัวไป)
มธ. ความรู ้ ทัวไปเกียวกับคอมพิวเตอร์
( - - ) (วิชาศึกษาทัวไป)
มธ. รากฐานคณิตศาสตร์
( - - ) (วิชาศึกษาทัวไป)
มธ. สถิติพื นฐาน
( - - ) (วิชาศึกษาทัวไป)
มธ. คอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรมเบืองต้ น ( - - ) (วิชาศึกษาทัวไป)
อ.
โครงสร้ า งภาษาอั ง กฤษ
( - - ) (ภาควิ ช าภาษาอั งกฤษ)
อ.
การอ่ า นเชิ ง วิ เ คราะห์ ข้ อมู ล
( - - ) (ภาควิ ช าภาษาอั งกฤษ)
อ.
การฟั ง-การพู ด
( - - ) (ภาควิ ช าภาษาอั งกฤษ)
12.2 รายวิชาในหลักสู ตรทีเปิ ดสอนให้ วทิ ยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอืนต้องมาเรียน
ท. ภาษาไทยเบืองต้ น
( - - ) (วิชาศึกษาทัวไปสําหรับนักศึกษาชาวต่ างประเทศ)
ท. การใช้ ภาษาไทย
( - - ) (วิชาศึกษาทัวไปส่ วนที )
ท. การเขียนรายงานวิชาการ
( - - ) (วิชาศึกษาทัวไปส่ วนที )
ท. การเขียนเพือการสื อสารในองค์ กร
( - - ) (วิชาศึกษาทัวไปส่ วนที )
ท. ศิลปะการเขียนภาษาไทย 1
( - - ) (คณะวารสารศาสตร์ และสื อสารมวลชน)
ท. ภาษากับวัฒนธรรมไทย
( - - ) (คณะวารสารศาสตร์ และสื อสารมวลชน)
12.3 การบริหารจัดการ
แต่งตั งกรรมการหรือผู ้ประสานงานเพือประสานงานกับหน่ วยงานที เกียวข้ องในการดําเนิ นการจัดการเรียนการสอน
ให้ แก่ นักศึกษาทีลงทะเบียนในรายวิชาต่างๆ

ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
สื บและสร้ างความรู ้ ความเข้ าใจภาษาและวรรณกรรมไทยในบริบทของความเปลียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
1.2 ความสําคัญ
ความรู ้ ความเข้าใจด้ านภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมไทย เป็ นพื นฐานในการพัฒนาทรั พ ยากรบุ คคลทีมี คุณภาพ
ของสั งคมไทย
1.3 วัตถุประสงค์ ของหลักสูตร
เพือให้ บัณฑิตทีสํ าเร็จการศึกษาในหลักสู ตรมีลักษณะดังนี
1) มีความรูค้ วามสามารถ และความเชียวชาญด้านภาษาไทย
2) มีความรู ้ ความสามารถในการวิเคราะห์วิจารณ์ ภาษาและวรรณกรรมไทย
3) สามารถประยุกต์ความรู ้ ภาษาไทยไปใช้ ในวงอาชีพและวงวิชาการ

ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
. ระบบการจัดการศึกษา
. ระบบ
ใช้ ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปี การศึกษาแบ่ งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา
ศึกษาไม่ น้อยกว่า 16 สั ปดาห์
. การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
. การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
. การดําเนินการหลักสู ตร
. วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
วัน – เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาที เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
. คุณสมบัติของผู ้เข้าศึกษา
คุณสมบัติของผู ้เข้าศึกษาต้องเป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้วยการศึกษาชั นปริญญาตรี พ.ศ.
(พร้ อมฉบับแก้ไขเพิมเติม) ข้อ
การคัดเลือกผู ้ เข้าศึกษา
การคัดเลือกผู ้ เข้าศึกษาให้ เป็ นไปตามระเบียบการคัดเลือกเพือเข้ าศึกษาในสถาบันการศึกษาขั นอุดมศึกษาของสํานั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือการคัดเลือกตามวิธีการทีมหาวิทยาลัยกําหนดโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย

.

ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
นักศึกษาบางคนเลือกสอบตรงเข้าสาขาวิชาภาษาไทยแล้ วต้องการย้ายสาขาวิชาเอก อาจเนืองจากไม่ ถนัด หรือเกรงว่ าจะ
ไม่ สามารถประกอบอาชีพได้
. กลยุทธ์ ในการดําเนินการเพือแก้ ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้ อ .
แต่งตั งกรรมการฝ่ ายหลักสูตรปริญญาตรีและฝ่ ายการนักศึกษาเพือให้ คําแนะนําและคําปรึ กษาแก่ นั กศึ กษาที มีปัญหาใน
การเรียน
. ระบบการศึกษา
 แบบชั นเรียน
 แบบทางไกลผ่ านสื อสิ งพิมพ์ เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่ านสื อแพร่ ภาพและเสี ยงเป็ นสือหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นสื อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์ เน็ต
 อืนๆ (ระบุ)
. การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
) การเที ย บโอนหน่ วยกิ ต รายวิ ช า และการลงทะเบี ย นเ รี ย นข้ า มมหาวิ ท ยาลั ย ให้ เป็ นไปตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการศึกษาชั นปริญญาตรี พ.ศ. (พร้ อมฉบับแก้ไขเพิมเติม)ข้อ . และข้อ
) หลักเกณฑ์ การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย ให้ เป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เรื อง
หลั กเกณฑ์ และเงื อนไขการจดทะเบี ยนศึ ก ษารายวิ ชาข้ า มโครงการและการจดทะเบียนศึกษารายวิชาข้ามสถาบันอุดมศึกษา
ในหลักสู ตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.
. หลักสูตรและอาจารย์ผู ้สอน
. หลักสูตร
..
จํานวนหน่ วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร 135 หน่ วยกิต
ระยะเวลาศึกษา เป็ นหลักสูตรแบบศึกษาเต็ม เวลา นักศึกษาต้ องใช้ ระยะเวลาการศึ กษาตลอดหลักสู ตร อย่ าง
น้ อย ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่ เกิน ภาคการศึกษาปกติ
..
โครงสร้ างหลักสูตร
นักศึกษาจะต้ องจดทะเบียนศึกษารายวิชา รวมไม่ น้อยกว่ า 135 หน่ วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่ างๆ ครบตาม
โครงสร้ าง องค์ประกอบ และข้อกําหนดของหลักสูตรดังนี
) วิชาศึกษาทัวไป
) วิชาเฉพาะ
. ) วิชาเอก
วิชาบังคับในสาขา
วิชาบังคับเลือกในสาขา
วิชาเลือกในสาขา
วิชาบังคับนอกสาขา

39
3
24
9

30 หน่ วยกิต
99 หน่ วยกิต
75 หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

. ) วิชาโทหรือวิชาเลือก
) วิชาเลือกเสรี

24

หน่ วยกิต
6 หน่ วยกิต

. . รายวิชาในหลักสู ตร
. . . รหัสวิชา
รายวิชาในหลักสู ตรประกอบด้วย อักษรย่อ 2 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว โดยมีความหมายดังนี
อักษรย่อ ท./TH หมายถึง อักษรย่อของสาขาวิชาภาษาไทย
ตัวเลข
มีความหมาย ดังนี
เลขหลักหน่ วย
เลข 1-3
หมายถึง วิชาบังคับ
เลข 4-5
หมายถึง วิชาบังคับเลือก
เลข หมายถึง วิชาเลือก
เลขหลักสิ บ
เลข -3
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาด้านภาษา
เลข
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาด้านศิลปะการใช้ภาษา
เลข หมายถึง วิชาในหมวดวิชาด้านวรรณกรรม
เลข
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาด้านภาษาและวรรณกรรมไทยเพือวิชาชีพ
เลขหลักร้ อย
เลข
หมายถึง รายวิชาทีจัดสอนในหลักสูตรชั นปี ที
เลข
หมายถึง รายวิชาทีจัดสอนในหลักสู ตรชั นปี ที
เลข
หมายถึง รายวิชาทีจัดสอนในหลักสูตรชั นปี ที
. . . รายวิชาและข้อกําหนดของหลักสูตร
) วิชาศึกษาทัวไป
หน่ วยกิต
นักศึ กษาจะต้ องศึ ก ษารายวิ ชาในหลัก สู ต รวิช าศึ ก ษาทัวไป รวมแล้ วไม่ น้อ ยกว่ า หน่ ว ยกิ ต ตามโครงสร้ างและ
องค์ประกอบของหลักสูตรวิชาศึกษาทัวไป ซึงแบ่ งเป็ น ส่ วน คือ
ส่ วนที : เป็ นหลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัยทีกําหนดให้ นักศึกษาทุกคนต้องเรียนจํานวน 21 หน่ วยกิต ดังต่ อไปนี
รหัสวิชา ชือวิชา
หมวดมนุษยศาสตร์
บังคับ วิชา หน่ วยกิต
มธ. สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
TU 110 Integrated Humanities
หมวดสั งคมศาสตร์
บังคับ วิชา หน่ วยกิต
มธ. 100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
TU 100 Civic Education
มธ. สหวิทยาการสั งคมศาสตร์
TU 120 Integrated Social Sciences

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
(--)

(--)
(--)

หมวดวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
: วิทยาศาสตร์
บังคับ วิชา หน่ วยกิต
มธ. สหวิทยาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
TU 130 Integrated Sciences and Technolog
: คณิตศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ บังคับเลือก วิชา หน่ วยกิต จากวิชาต่ อไปนี
มธ. คณิตศาสตร์ ทัวไประดับมหาวิทยาลัย
TU 151 General College Mathematics
มธ. หลักพื นฐานทางคณิตศาสตร์
TU 152 Fundamental Mathematics
มธ. ความรูท้ ัวไปเกียวกับคอมพิวเตอร์
TU 153 General Concept of Computer
มธ. รากฐานคณิตศาสตร์
TU 154 Foundation of Mathematics
มธ. สถิติพ ื นฐาน
TU 155 Elementary Statistics
มธ. คอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรมเบืองต้น
TU 156 Introduction to Computers and Programming
หมวดภาษา
ท. 60 ภาษาไทยเบืองต้ น
TH 160 Basic Thai (สํ าหรับนักศึกษาชาวต่ างประเทศ)
ท. การใช้ ภาษาไทย
TH 161 Thai Usage
สษ. ภาษาอังกฤษพื นฐาน
EL 070 English Course 1
สษ. ภาษาอังกฤษพื นฐาน
EL 171 English Course 2
สษ. ภาษาอังกฤษพื นฐาน
EL 172 English Course 3

(--)

(--)
(--)
(--)
(--)
(--)
(--)

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

ส่ วนที : นักศึกษาจะต้ องศึกษารายวิชาต่างๆ ตามทีคณะฯ กําหนดไว้ จํานวน 9 หน่ วยกิต ดังนี คือ
. วิชาบังคับ 1 วิชา 3 หน่ วยกิต
ท.162
การเขียนรายงานวิชาการ
3 (3-0-6)
TH 162 Report Writing
. เลือกศึกษารายวิชาอืนๆ จากรายวิชาศึกษาทัวไป ส่ วนที จํานวน หน่ วยกิต รวมถึง รายวิชา จ. จิตวิทยาทัวไป
หมายเหตุ นักศึกษาต้ องเลือกศึกษาวิชาทีต่ างจากรายวิชาทีเลือกศึ กษาไปแล้ วในวิชาศึกษาทัวไป ส่ วนที

) วิชาเฉพาะ
99 หน่ วยกิต
2.1 วิชาเอก
75 หน่ วยกิต
. . วิชาบังคับในสาขา
39 หน่ วยกิต
นักศึกษาต้องศึกษาวิชาบังคับในสาขาวิชาภาษาไทย จํานวน 39 หน่ วยกิต โดยสอบไล่ ได้ ค่าระดับคะแนนไม่ ตํากว่ าระดับ C
ทุกรายวิชาจากรายวิชาต่ อไปนี
รหัสวิชา ชือวิชา
ท.201
TH 201
ท.211
TH 211
ท. 221
TH 221
ท.241
TH 241
ท.242
TH 242
ท.251
TH 251
ท.301
TH 301
ท.311
TH 311
ท.351
TH 351
ท.352
TH
ท.391
TH 391
ท.451
TH 451
ท. 492
TH 492

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
(--)

ความรู ้ พื นฐานทางภาษาไทย
Introduction to Thai Language
คําและความหมายในภาษาไทย
Words and Meanings in Thai
คํายื มในภาษาไทย
Loan Words in Thai
ศิลปะการเขียนภาษาไทย 1
The Arts of Thai Writing 1
การพัฒนาสมรรถภาพการอ่ าน
Development of Reading Efficiency
ความรู ้ พื นฐานและวิวัฒนาการของวรรณกรรมไทย
Foundation and Development of Thai Literature
วากยสั มพันธ์ไทย
Thai Syntax
อักขรวิธีและการใช้ คําในภาษาไทย
Thai Writing System and Word Usage
วรรณกรรมเอกของไทย
Thai Masterpieces
วรรณกรรมเด่ นร่ วมสมัยของไทย
Outstanding Contemporary Thai Literature
การวิจัยเบื องต้ นทางภาษาและวรรณกรรมไทย
Basic Research Methodology in Thai Language and Literature
การวิจารณ์ วรรณกรรมไทย
Thai Literary Criticism
สั มมนาภาษาและวรรณกรรมไทย
Seminar on Thai Language and Literature

(--)
(--)
(--)
(--)
(--)
(--)
(--)
(--)
(--)
(--)
(--)
(--)

..
วิชาบังคับเลือกในสาขา
3
หน่ วยกิต
นักศึกษาต้องศึกษาวิชาบังคับเลือกในสาขาวิชาภาษาไทยจํานวน 3 หน่ วยกิต โดยเลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี
รหัสวิชา ชือวิชา
หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
ท.224
ภาษาบาลี 1
(--)
TH 224 Pali 1
ท.225
ภาษาสันสกฤต 1
(--)
TH 225 Sanskrit 1
ท.234
ภาษาเขมร 1
(--)
TH 234 Khmer 1
..
วิชาเลือกในสาขา
24
หน่ วยกิต
นักศึกษาต้องศึกษาวิชาเลือกในสาขาวิชาภาษาไทยจํานวน 24 หน่วยกิต โดยเลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี
รหัสวิชา ชือวิชา
หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
ท.246
การพูดในทีชุมนุมชน
(--)
TH 246 Public Speaking
ท.256
วรรณกรรมไทยสําหรับเด็ก
(--)
TH 256 Thai Literature for Children
ท.276
วรรณกรรมนิราศ
(--)
TH 276 Nirat Literature
ท.277
วรรณกรรมนิทานไทย
(--)
TH 277 Thai Tales
ท.278
วรรณกรรมร้ อยแก้วของไทย
(--)
TH 278 Thai Prose
ท.279
วรรณกรรมร้ อยกรองของไทย
(--)
TH 279 Thai Poetry
ท.297
ศาสตร์ และศิลป์ การนําเสนอผลงานด้านภาษาและวรรณกรรมไทย
(--)
TH 297 Principles and Practice of Presentation on Thai Language and Literature
ท.298
เทคโนโลยี ทางการศึกษากับภาษาและวรรณกรรมไทย
(--)
TH 298 Education Technology for Thai Language and Literature
ท.326
ภาษาไทยถิน
(--)
TH 326 Thai Dialects
ท.329
ภาษากับวัฒนธรรมไทย
(--)
TH 329 Thai Language and Culture
ท.336
ภาษาบาลี 2
(--)
TH 336 Pali
ท.337
ภาษาสันสกฤต 2
(--)

TH 337
ท.338
TH 338
ท. 339
TH 339
ท.346
TH 346
ท.347
TH 347
ท.
TH
ท. 366
TH 366
ท. 367
TH 367
ท.
TH
ท.
TH 377
ท.378
TH 378
ท. 396
TH 396
ท.416
TH 416
ท. 428
TH 428
ท. 439
TH 439
ท.446
TH 446
ท.447
TH 447
ท.448
TH 448
ท.457
TH 457

Sanskrit
ภาษาเขมร 2
Khmer
ถ้ อยคําสํานวนในภาษาไทย
Thai Idioms
ศิลปะการเขียนภาษาไทย 2
The Arts of Thai Writing 2
ภาษาไทยธุรกิจ
Business Thai
วรรณกรรมท้ องถินของไทย
Thai Local Literature
กวีนิพนธ์ ไทยร่ วมสมัย
Contemporary Thai Poetry
สารคดีไทยร่ วมสมัย
Contemporary Thai Documentaries
เรืองสั นและนวนิยายไทย
Thai Short Stories and Novels
วรรณกรรมการแสดงของไทย
Thai Literature for Performing Arts
วรรณกรรมคําสอนของไทย
Thai Didactic Literature
ภาษาไทยเพือบรรณาธิการกิจ
Thai for Editorial Work
ภาษาไทยในแง่ สังคมวิทยา
Sociological Aspects of Thai Language
ภาษาไทยระดับข้อความ
Thai Discourse
วิวัฒ นาการของภาษาไทย
Development of Thai Language
ศิลปะการประพันธ์ร้อยแก้ วของไทย
The Arts of Thai Prose Composition
ศิลปะการประพันธ์ร้อยกรองของไทย
The Arts of Thai Poetic Composition
ศิลปะการอ่ านร้ อยกรองและร้ อยแก้ วของไทย
The Arts of Thai Poetry and Prose Recitation
วรรณกรรมไทยกับสั งคม
Thai Literature and Society

(--)
(--)
(--)
(--)
(--)
(--)
(--)
(--)
(--)
(--)
(--)
(--)
(--)
(--)
(--)
(--)
(--)
(--)

ท.466
TH 466
ท.476
TH 476
ท.496
TH 496
ท.497
TH 497
ท.498
TH 498
ท. 499
TH 499

วรรณกรรมไทยกับการท่ องเทียว
Thai Literature and Tourism
วรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติ
Thai Royal Panegyrics
แบบเรียนภาษาไทย
Thai Textbooks
กิจกรรมการเรียนรู ้ ทางภาษาและวรรณกรรมไทย
Learning Activities for Thai Language and Literature Study
วิธีการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่ างประเทศ
Methods of Teaching Thai to Foreigners
วิธีการสอนภาษาและวรรณกรรมไทย
Methods of Teaching Thai Language and Literature

(--)
(--)
(--)
(--)
(--)
(--)

..
วิชาบังคับนอกสาขา
หน่ วยกิต
นักศึกษาต้องศึกษาวิชาบังคับนอกสาขาวิชาภาษาไทยจํานวน 9 หน่ วยกิต จากรายวิชาต่ อไปนี
รหัสวิชา ชือวิชา
อ.216
EG 216
อ.221
EG 221
อ.241
EG 241

โครงสร้ างภาษาอังกฤษ
English Structure
การอ่ านเชิงวิเคราะห์ ข้อมูล
Reading for Information
การฟั ง-การพูด 1
Listening – Speaking

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
(--)
(--)
(--)

2.2 วิชาโท หรือวิชาเลือก
24
หน่ วยกิต
นักศึกษาอาจเลือกศึกษาตามรูปแบบใดรูปแบบหนึงดังต่อไปนี
2.2.1 วิชาโท
นักศึ กษาอาจเลือ กศึ กษาสาขาวิช าใดวิชาหนึ งที เปิ ดสอนในมหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์ เ ป็ นวิชาโท โดยเลื อกศึ กษาตาม
ข้อกําหนดและเงือนไขของหลักสูตรวิชาโทสาขาวิชานั นๆ
ในกรณีนักศึกษาเลือกวิชาภาษาอังกฤษเป็ นวิชาโท นักศึกษาสามารถนําวิชา อ.216 อ.221 และ อ.241 (วิชาบังคับนอกสาขา)
มานับรวมกับวิชาภาษาอังกฤษอืนๆ ให้ ครบจํานวนวิชาตามข้ อกําหนดของหลักสู ตรวิชาโทภาษาอังกฤษ แต่ จะไม่ นับ หน่ วยกิตให้
ดัง นั น นัก ศึก ษาต้ องศึ กษาวิชาอื นทีเปิ ดสอนในมหาวิ ท ยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ งไม่ จํา เป็ นต้ องเป็ นวิชาในสาขาวิชาเอกหรื อวิชา
ภาษาอังกฤษเพิมอีก 3 วิชา หรือ 9 หน่ วยกิต เพือให้ ครบหน่ วยกิตทีกําหนดไว้

หรือ

2.2.2 วิชาเลือก
นักศึ กษาอาจเลือกศึ กษาจากวิชาของสาขาวิชาใดก็ไ ด้ ที เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมไม่ เ กิน 4 สาขาวิชา
จํานวนไม่ น้อยกว่ า 24 หน่ วยกิต
) วิชาเลือกเสรี
6
หน่ วยกิต
นักศึกษาอาจเลือกศึกษาวิชาใดก็ได้ทีเปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นวิชาเลือกเสรี อย่างน้อย 6 หน่ วยกิต ทั งนี
ให้ หมายรวมถึงวิชาศึกษาทัวไป หมวดภาษาต่ างประเทศด้ วย
นักศึกษาจะนําวิชาเหล่านี มานับเป็ นวิชาเลือกเสรีไม่ ได้
1. วิชาพื นฐานทางวิ ทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ท ุกวิชา (รวมทั งวิชาทีไม่ ได้กําหนดไว้ ในวิชาศึกษาทัวไปส่ วนที )
2. วิชาในหลักสู ตรวิชาศึกษาทัวไปทั งส่ วนที และส่ วนที ทีใช้ รหัสย่อ “มธ.” ทุกวิชา
3. วิชา ท. การเขียนรายงานทางวิชาการ และ ท. การเขียนเพือการสื อสารในองค์กร
) การศึกษาวิชาภาษาไทยเป็ นวิชาโท
นักศึกษาทีประสงค์จะศึกษาวิชาภาษาไทยเป็ นวิชาโทต้องศึกษารายวิชาในสาขาวิชาภาษาไทยไม่ น้อยกว่ า 24 หน่ วยกิต
โดยศึกษารายวิชาต่างๆ และตามเงือนไขดังต่ อไปนี
. นักศึ กษาต้ องศึกษารายวิชาบั งคับของวิชาในสาขาวิ ชาภาษาไทยไม่ น้อ ยกว่ า หน่ วยกิ ต โดยเลือ กศึก ษาจาก
รายวิชาต่ อไปนี คือ ท. ท. ท. ท. ท. ท. ท. ท. ท. ท. และ ท.
. นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาอืนๆ ในสาขาวิชาภาษาไทยอีกอย่างน้ อย รายวิชา รวมแล้ วไม่ น้อยกว่ า หน่ วยกิต
ทั งนีรวมทั งวิชาในข้อ . ทีนักศึกษามิได้ เลือกศึกษาเป็ นวิชาบังคับด้วย
) การศึกษาเพือรับอนุปริญญาในสาขาวิชาภาษาไทย
นักศึกษาผู ้ใดได้ ศึกษารายวิชาต่ างๆ ตามหลักสู ต รในสาขาวิชาภาษาไทยได้ หน่ วยกิตสะสมไม่ น้ อยกว่ า หน่ วยกิต
ตามเงือนไขดังต่ อไปนี มีสิทธิได้รับอนุปริญญา
. ได้ ค่าระดับเฉลียสะสมไม่ ตํากว่ า .
. ได้ ขึ นทะเบียนเป็ นนักศึกษาแล้ วไม่ น้อยกว่า ภาคการศึกษาปกติ
. ได้ ศึกษาวิชาศึกษาทัวไปของมหาวิทยาลัยครบตามหลักสู ตรรวม หน่ วยกิต
. ได้ ศึกษาวิชาเฉพาะของสาขาวิชาภาษาไทยไม่ น้อยกว่ า หน่ วยกิต ตามเงือนไขต่อไปนี
..
วิชาบังคับในสาขาวิชาไม่ น้อยกว่า หน่ วยกิต และต้องสอบได้ไม่ ตํากว่ าระดับ C ทุกรายวิชา
..
วิชาอืนๆ ในสาขาวิชาภาษาไทยไม่ น้อยกว่า หน่ วยกิต
..
วิชาบังคับนอกสาขารวม หน่ วยกิต ได้ แก่ รายวิชา อ. อ. และ อ.
. ได้ ศึกษาวิชาเลือกเสรีไม่ น้อยกว่า หน่ วยกิต

3.1.4

แสดงแผนการศึกษา
ปี การศึกษาที

ภาคเรียนที
วิชาศึกษาทัวไป
สษ. ภาษาอังกฤษพื นฐาน

หน่ วยกิต

รวม
ภาคเรียนที 2
วิชาศึกษาทัวไป
สษ. ภาษาอังกฤษพื นฐาน

15
หน่ วยกิต

รวม

ปี การศึกษาที 2
ภาคเรียนที
ท. ความรู ้ พืนฐานทางภาษาไทย
ท. ศิลปะการเขียนภาษาไทย
ท. ความรู ้ พืนฐานและวิวัฒนาการของวรรณกรรมไทย
อ. โครงสร้ างภาษาอังกฤษ
วิชาเลือกและ/หรือวิชาบังคับเลือก
วิชาโทหรือวิชาเลือก
รวม
ภาคเรียนที 2
ท. คําและความหมายในภาษาไทย
ท. การพัฒ นาสมรรถภาพการอ่ าน
ท. คํายืมในภาษาไทย
อ. การอ่านเชิงวิเคราะห์ ข้อมูล
วิชาเลือกและ/หรือวิชาบังคับเลือก
วิชาโทหรือวิชาเลือก
รวม

หน่ วยกิต

หน่ วยกิต

ปี การศึกษาที
ภาคเรียนที
ท. วากยสัมพันธ์ไทย
ท. วรรณกรรมเอกของไทย
ท. การวิจัยเบื องต้นทางภาษาและวรรณกรรมไทย
อ. การฟัง-การพูด
วิชาเลือกและ/หรือวิชาบังคับเลือก
วิชาโทหรือวิชาเลือก
รวม
ภาคเรียนที 2
ท. อักขรวิธีและการใช้ คําในภาษาไทย
ท. วรรณกรรมเด่ นร่ วมสมัยของไทย
วิชาเลือกและ/หรือวิชาบังคับเลือก
วิชาโทหรือวิชาเลือก
รวม

หน่ วยกิต

หน่ วยกิต
3

ปี การศึกษาที
ภาคเรียนที
ท. การวิจารณ์ วรรณกรรมไทย
วิชาโทหรือวิชาเลือก
วิชาเลือกเสรี

หน่ วยกิต

รวม
ภาคเรียนที 2
ท. สัมมนาภาษาและวรรณกรรมไทย
วิชาโทหรือวิชาเลือก
วิชาเลือกเสรี

หน่ วยกิต

รวม

..

คําอธิบายรายวิชา
3.1.5.1 คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย

วิชาศึกษาทัวไป
หมวดมนุษยศาสตร์
มธ.
สหวิทยาการมนุษ ยศาสตร์
2 (2-0-4)
TU110 Integrated Humanities
ความเป็ นมาของมนุษย์ในยุคต่ างๆ ทีได้ สะท้ อนความเชือ ความคิด การพัฒนาทางสติปัญญาสร้ างสรรค์ ของมนุษย์
ตลอดจนให้ รู้ จักมีวิธีการคิด วิเคราะห์ และมองปัญหาต่าง ๆ ทีมนุษยชาติกําลังเผชิญอยู่ อาทิ ผลกระทบของการพัฒนาทางเทคโนโลยี
ปัญหาความรุนแรง สงครามและวิกฤตต่าง ๆ ของโลกเพือทีเราจะสามารถดําเนินชีวิตต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ ท่ามกลางการ
เปลียนแปลงของโลกนี
หมวดสั งคมศาสตร์
มธ.
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่ อสังคม
3 (3-0-6)
TU100 Civic Education
การเรียนรู ้ หลักการพื นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิป ไตย และการปกครองโดยกฎหมาย (The Rule of Law)
เข้ าใจความหมายของ “พลเมื อง” ในระบอบประชาธิป ไตย ฝึ กฝนให้ นั กศึ ก ษาได้ พัฒนาตนเองให้ เ ป็ น “พลเมื อง” ในระบอบ
ประชาธิปไตยและให้ มีความรับผิดชอบต่ อสั งคมโดยใช้ วิธีการเรียนรู ้ โดยลงมือปฏิบัติ (Learning by doing)
มธ. 20
TU120

สหวิทยาการสั งคมศาสตร์
2 (2-0-4)
Integrated Social Sciences
วิชาสหวิท ยาการสั ง คมศาสตร์ มุ ่ ง แสดงให้ เ ห็ น ว่ าวิ ช าสั ง คมศาสตร์ มี ความหมายต่ อมนุ ษ ย์ โดยศึ กษากํ า เนิ ด ของ
สั งคมศาสตร์ กับโลกยุคสมั ยใหม่ การแยกตัวของสั ง คมศาสตร์ ออกจากวิทยาศาสตร์ การรั บเอากระบวนทัศน์ (Paradigm) ของ
วิทยาศาสตร์ มาใช้ อธิบายปรากฏการณ์ ทางสังคมศาสตร์ ศึกษาถึงศาสตร์ (Discipline) มโนทัศน์ (Concept) และทฤษฎีต่าง ๆ สํ าคัญ
ๆ ทางสั งคมศาสตร์ โดยชี ให้ เห็นถึงจุดแข็งและจุดอ่ อนของสั งคมศาสตร์ ศึ กษาวิเคราะห์ ปัญหาสั งคมร่ วมสมั ยแบบต่ างๆ โดยใช้
ความรู้ และมุมมองทางสังคมศาสตร์ เป็ นหลักเพือให้ เข้าใจและมองเป็ นปัญหานั นๆ ทั งในระดับปัจเจกบุคคลระดับกลุ ่ ม ระดับมหภาค
ทางสั งคม ระดับสังคม ทีเป็ นรัฐชาติและระดับสังคมทีรวมเป็ นระบบโลก
หมวดวิทยาศาสตร์ กับคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
มธ. 30 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
2 (2-0-4)
TU130 Integrated Sciences and Technology
แนวคิด ทฤษฎีปรัชญาพื นฐาน และกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ วิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทีมีความสําคัญ
และมีส่วนเกียวข้องต่ อการดําเนินชีวิตในปัจจุบัน ผลกระทบระหว่ างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กับเศรษฐกิจ สังคมและสิ งแวดล้อม
และศึกษาประเด็นการถกเถียงทีสําคัญทีเกียวข้องกับสถานการณ์ ในปัจจุบัน รวมถึงจริยธรรม คุณธรรมของความเป็นมนุษย์

คณิตศาสตร์
มธ.151 คณิตศาสตร์ ทัวไประดับมหาวิทยาลัย
3 (3-0-6)
TU151 General College Mathematics
(ไม่ นับหน่ วยกิตให้ กับนักศึกษาทีมีรหัสคณะ 02, 04 และตั งแต่ 09 ถึง 14,16,17)
เซต ระบบจํานวนจริง ความสัมพันธ์ ฟังก์ ชันและการประยุกต์ ความรู ้ เบืองต้ นของกําหนดการเชิงเส้ น ตรรกวิทยา การ
คํานวณดอกเบี ย เงินผ่ อนรายงวดและภาษีเงินได้ สถิติเ ชิ งพรรณนา เลขดัชนี ความน่ าจะเป็ นเบืองต้ น แนวคิดสถิติเชิ งอนุ มาน
เบืองต้ น โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
มธ. 52
TU152

หลักพื นฐานทางคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
Fundamental Mathematics
(วิชานีสําหรับนักศึกษาทีเคยเรียนคณิตศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ ตํากว่ า 16 หน่ วยกิตหรื อเป็ นวิชาทีคณะ/
สาขาวิชาบังคับให้ เรียน)
หลักเกณฑ์ ทางตรรกศาสตร์ ทีใช้ ในการพิสูจน์ วิธีการพิสูจน์ แบบต่ าง ๆ การอ้ างเหตุผล การอุปนัยเชิ งคณิตศาสตร์ การ
พิสูจน์ ในทฤษฎีเกียวกับอสมการและค่ าสั มบูรณ์ การแก้ อสมการ ฟังก์ ชัน ฟั งก์ ชัน ชนิดต่างๆ โจทย์ ประยุกต์ ของฟั งก์ ชัน การเขียน
กราฟของฟังก์ชัน การแยกเศษส่ วนออกเป็ นเศษส่ วนย่อย การแก้ระบบสมการเชิงเส้ นอย่างง่าย
มธ. 53
TU153

ความรู ้ ทัวไปเกียวกับคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
General Concepts of Computer
องค์ประกอบทีสํ าคัญของระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูลและการประมวลผลพืนฐานการสื อสารข้ อมูล
ระบบเครือข่าย อินเตอร์ เน็ต หลักการแก้ปัญหาด้ วยคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ ใช้ ซอฟต์ แวร์ สําเร็ จรูป ความปลอดภั ย จรรยาบรรณ
และกฎหมายทีเกียวข้องกับการใช้ งานคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ
มธ.
TU154

รากฐานคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
Foundation of Mathematics
หลักเกณฑ์ ทางตรรกศาสตร์ ทีใช้ ในการพิสูจ น์ วิธีการพิสูจน์ แบบต่ างๆ ตัวบ่ งปริ มาณ การอ้ างเหตุผลและอุป นั ยเชิ ง
คณิตศาสตร์ โครงสร้ างของระบบจํานวนจริง ทฤษฎีบททวินามและทฤษฎีบทอเนกนาม การเลือนแกน การหมุน แกน และการร่ าง
กราฟของภาคตัดกรวย การเขียนกราฟ ฟังก์ ชันเพิม ฟังก์ ชันลด การแยกเศษส่ วนออกเป็ นเศษส่ วนย่อย การแปลงทางเรขาคณิต
มธ. สถิติพื นฐาน
3 (3-0-6)
TU155 Elementary Statistics
ลักษณะปัญหาทางสถิติ ทบทวนสถิติเชิงพรรณนาความน่าจะเป็ น ตัวแปรสุ ่ มและการแจกแจงของตัวแปรสุ ่ มทวินาม ปัวซง
และปกติ เทคนิคการชักตัวอย่างและการแจกแจงของตัวสถิติ การประมาณค่ า และการทดสอบสมมุ ติฐาน เกียวกับค่ าเฉลียประชากร
กลุ ่มเดียวและสองกลุ ่ ม การวิเคราะห์ ความแปรปรวนจําแนกทางเดียว การวิเคราะห์ การถดถอยและสหสั มพัน ธ์ เชิ ง เส้ นเชิ งเดียว การ
ทดสอบไคกําลังสอง
มธ.
TU156

คอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรมเบืองต้ น
Introduction to Computers and Programming

3 (3-0-6)

หลักการพื นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ หลักการการประมวลผลข้อมูลอิเลคทรอนิ กส์ ซอฟต์ แวร์ ระบบและซอฟต์ แวร์
ประยุกต์ ขั นตอนวิธี ผังงาน การแทนข้อมูล วิธีการการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การแก้ปัญหาด้วยภาษาโปรแกรมระดับสู ง
หมวดภาษา
ภาษาไทย
ท. 60 ภาษาไทยเบืองต้ น
3 (3-0-6)
TH160 Basic Thai
(สํ าหรับนักศึกษาชาวต่ างประเทศ หรือได้ รับอนุมัติจากภาควิชาภาษาไทย)
การใช้ ภาษาไทยด้ านตัวอักษร เสียง คํา ความหมายของคํา ประโยค และฝึ กทักษะทั งสี คือ ฟัง พูด อ่ าน เขียน
ท. 61
TH161

การใช้ ภาษาไทย
3 (3-0-6)
Thai Usage
หลัก และฝึ กทั กษะการใช้ ภ าษาไทย ด้ านการฟั ง การอ่ าน การเขีย น และการพู ด โดยเน้ น การจับ ใจความสํ าคั ญ การ
ถ่ายทอดความรู้ ความคิดและการเขียน เรียบเรียงได้อย่างเหมาะสม
ท. 62
TH162

การเขียนรายงานวิชาการ
3 (3-0-6)
Report Writing
หลักการเขียนรายงานวิชาการ สามารถค้นคว้ าข้อมูลและอ้ างอิงได้ อย่า งเป็ นระบบ ตลอดจนฝึ กทั กษะการเขียนรายงาน

วิชาการ
ภาษาอังกฤษ
สษ.
ภาษาอังกฤษพื นฐาน 1
(3-0-6)
EL070 English Course 1
วิชาบังคับก่อน : กําหนดจากการจัดระดับความรู้ ภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา
เป็ นวิชาเสริ มทีมิได้ คิดหน่ วยกิต (Non-Credit) เพือช่ วยนั กศึ กษาทีมี พื นฐานความรู้ ภ าษาอังกฤษยังไม่ สูงพอทีจะเข้ า
ศึกษาในระดับพืนฐานได้ (รายงานผลการศึกษาระบุเพียงใช้ ได้ (S) หรื อใช้ ไม่ ได้ (U) และจะไม่ นํ าไปคิดรวมกับจํานวนหน่ วยกิต
ทั งหมด หรือคํานวณค่าระดับเฉลีย)
หลักสูตรเบืองต้ นเพือเตรียมความพร้ อมสํ าหรับนักศึกษา ฝึ กทักษะภาษาอังกฤษทีใช้ ในชีวิตจริงทั ง ทักษะ คือ ฟั ง พูด
อ่ าน เขียน
สษ.
ภาษาอังกฤษพื นฐาน
(--)
EL171 English Course 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สษ. 070 หรือ กําหนดจากการจัดระดับความรู ้ ภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา
หลักสูตรระดับกลางเพือส่ งเสริมทักษะฟัง พูด อ่ าน เขียน แบบบูรณาการ รวมทั งเตรียมความพร้ อมนักศึกษาสําหรับการ
เรียนภาษาอังกฤษในระดับทีสูงขึ น

สษ.
ภาษาอังกฤษพื นฐาน
(--)
EL172 English Course 3
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สษ.171 หรือ กําหนดจากการจัดระดับความรู ้ ภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา
หลักสู ตรระดั บ กลางสู ง เพือส่ งเสริ ม ให้ นักศึกษาใช้ ทั กษะภาษาอังกฤษอย่ างบูรณาการในระดับ ทีซั บซ้ อนกว่ าในวิชา
ภาษาอังกฤษระดับกลาง โดยเน้ นทักษะการพูดและการเขียน
วิชาในหลักสูตรฯ สาขาวิชาภาษาไทย
ท.201 ความรู้ พ ื นฐานทางภาษาไทย
TH201 Introduction to Thai
ความรู้ พ ื นฐานทางภาษา แนวคิดในการศึกษาภาษา และระบบเสียงภาษาไทย

3( 3 – 0 – 6 )

ท.211 คําและความหมายในภาษาไทย
3( 3 – 0 – 6 )
TH211 Words and Meanings in Thai
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ท.201 หรือได้รับอนุมัติจากภาควิชาภาษาไทย
ชนิดของคํา การสร้างคํา ความหมาย การเปลียนแปลงหน้ าทีและความหมายของคําในภาษาไทย
ท.221 คํายื มในภาษาไทย
3( 3 – 0 – 6 )
TH221 Loan Words in Thai
ความรู้ เกียวกับคําในภาษาไทยทียื มมาจากภาษาอืน ลักษณะเฉพาะและอิทธิพ ลของคําเหล่ านี ต่อภาษาไทย
ท.224 ภาษาบาลี 1
TH224 Pali 1
ภาษาบาลีเบืองต้ น ด้านระบบเสี ยง คํา และประโยค

3( 3 – 0 – 6 )

ท.225 ภาษาสันสกฤต 1
TH225 Sanskrit 1
ภาษาสันสกฤตเบื องต้น ด้านระบบเสียง คํา และประโยค

3( 3 – 0 – 6 )

ท.234 ภาษาเขมร 1
TH234 Khmer 1
ภาษาเขมรเบืองต้ น ด้านระบบเสี ยง คํา และประโยค

3( 3 – 0 – 6 )

ท.241 ศิลปะการเขียนภาษาไทย 1
3( 3 – 0 – 6 )
TH241 The Arts of Thai Writing 1
หลั กการและกลวิ ธีในการสร้ า งงานเขี ยนอย่ า งมี ศิ ลปะ การฝึ กเขีย นและเรี ย บเรี ย งความคิ ด เพือสร้ างงานเขี ย นตาม
จุดมุ ่ งหมาย

ท.242 การพัฒนาสมรรถภาพการอ่ าน
3( 3 – 0 – 6 )
TH242 Development of Reading Competency
หลักการ วิธีการอ่ าน การพัฒนาทักษะและสมรรถภาพการอ่าน รวมทั งการส่ งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
ท.246 การพูดในทีชุมนุมชน
TH246 Public Speaking
ความรู้ เกียวกับศิลปะการพูด หลักวาทศิลป์ และการฝึ กพูดในทีชุมนุมชน

3( 3 – 0 – 6 )

ท.251 ความรู้ พ ื นฐานและวิวัฒนาการของวรรณกรรมไทย
3( 3 – 0 – 6 )
TH251 Foundation and Development of Thai Literature
ความรู้ พ ื นฐานเกียวกับวรรณกรรมไทย และวิวัฒนาการของวรรณกรรมไทย ด้ านรู ปแบบ เนื อหา แนวคิด ลักษณะทาง
วรรณศิลป์
ท.256 วรรณกรรมไทยสํ าหรับเด็ก
3( 3 – 0 – 6 )
TH256 Thai Literature for Children
รูปแบบ กลวิธีการแต่ ง เนือหา แนวคิด และวิวัฒนาการของวรรณกรรมไทยสําหรับเด็ก
ท.276 วรรณกรรมนิราศ
3( 3 – 0 – 6 )
TH276 Nirat Literature
รูปแบบ กลวิธีการแต่ ง เนือหา แนวคิด และวิวัฒนาการของวรรณกรรมนิราศของไทย
ท. 77 วรรณกรรมนิทานไทย
3( 3 – 0 – 6 )
TH277 Thai Tales
รูปแบบ กลวิธีการแต่ ง เนือหา แนวคิด และวิวัฒนาการของวรรณกรรมนิทานของไทย
ท. 78 วรรณกรรมร้ อยแก้วของไทย
3( 3 – 0 – 6 )
TH278 Thai Prose
ความรู้ เกียวกับวรรณกรรมร้ อยแก้ วของไทยประเภทจารึก จดหมายเหตุ พงศาวดาร กฎหมายโบราณ พระราชหั ตถเลขา
สารคดีและบันเทิงคดี ในด้ านรูปแบบและเนื อหา
ท. 79 วรรณกรรมร้ อยกรองของไทย
3( 3 – 0 – 6 )
TH279 Thai Poetry
ความรู้ เกียวกับ วรรณกรรมร้ อยกรองของไทยประเภทลิลิต คําฉันท์ คําหลวง และคํากลอน โดยเน้ นลักษณะเฉพาะของ
วรรณกรรมร้ อยกรองประเภทดังกล่าว
ท. 97 ศาสตร์ และศิลป์ การนําเสนอผลงานด้านภาษาและวรรณกรรมไทย
TH297 Principles and Practice of Presentation on Thai Language and Literature

3( 3 – 0 – 6 )

หลักการ วิธีการ ศิลปะ และบุคลิกภาพเพือการนําเสนอผลงานด้ านภาษาและวรรณกรรมไทย
ท. 98 เทคโนโลยี ทางการศึกษากับภาษาและวรรณกรรมไทย
3( 3 – 0 – 6 )
TH298 Education Technology for Thai Language and Literature
การใช้ การผลิต สื อด้ วยเทคโนโลยีสมั ยใหม่ เ พือศึ กษาและสือสารความรู้ ท างภาษาและวรรณกรรมไทย และกิจกรรม
การศึกษานอกสถานที
ท. 01 วากยสั มพันธ์ไทย
TH301 Thai Syntax
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ท.201 หรือได้รับอนุมัติจากภาควิชาภาษาไทย
ชนิดและโครงสร้ างของวลีและประโยคภาษาไทย

3( 3 – 0 – 6 )

ท. 11 อักขรวิธีและการใช้ คําในภาษาไทย
3( 3 – 0 – 6 )
TH311 Thai Writing System and Word Usage
ลักษณะอักษร ระบบการเขียน และการใช้ คําภาษาไทยตั งแต่ สมัยสุโขทัยจนถึงสมัยปั จจุบัน
ท. 26 ภาษาไทยถิน
3( 3 – 0 – 6 )
TH326 Thai Dialects
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ท.201 หรือได้รับอนุมัติจากภาควิชาภาษาไทย
ระบบเสียงและคําภาษาไทยถินเหนือ ถินอีสาน และถินใต้ รวมทั งการเปรียบเทียบกับภาษาไทยมาตรฐาน
ท. 29 ภาษากับวัฒนธรรมไทย
TH329 Thai Language and Culture
ลักษณะทางภาษาซึงสัม พันธ์กับความเชือ ค่ านิยม โลกทัศน์ และวิถีชีวิตของคนไทย

3( 3 – 0 – 6 )

ท. 36 ภาษาบาลี 2
TH336 Pali 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ท.224 หรือได้รับอนุมัติจากภาควิชาภาษาไทย
ภาษาบาลีในระดับทีสู งขึ น และการแปลภาษาบาลี
ท. 37 ภาษาสันสกฤต 2
TH337 Sanskrit 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ท.225 หรือได้รับอนุมัติจากภาควิชาภาษาไทย
ภาษาสันสกฤตในระดับทีสูงขึ น และการแปลภาษาสัน สกฤต

3( 3 – 0 – 6 )

ท. 38 ภาษาเขมร 2
TH338 Khmer 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ท.

3( 3 – 0 – 6 )
หรือได้รับอนุมัติจากภาควิชาภาษาไทย

3( 3 – 0 – 6 )

ภาษาเขมรในระดับทีสูงขึ น และการแปลภาษาเขมร
ท.339 ถ้อยคําสํานวนในภาษาไทย
TH339 Thai Idioms
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ ท.211 หรือได้รับอนุมัติจากภาควิชาภาษาไทย
ทีมา โครงสร้ าง ความหมาย และการเปลียนแปลงของถ้อยคําสํานวนในภาษาไทย

3( 3 – 0 – 6 )

ท.346 ศิลปะการเขียนภาษาไทย 2
3( 3 – 0 – 6 )
TH346 The Arts of Thai Writing 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ท.241 หรือได้รับอนุมัติจากภาควิชาภาษาไทย
หลักการและกลวิธีในการสร้ างงานเขียนเฉพาะแบบอย่างมีศิลปะ การฝึ กวิเคราะห์ การฝึ กเขียนและเรี ยบเรี ยงความคิดเพือ
สร้ างงานเขียนตามจุดมุ ่ งหมาย
ท.347 ภาษาไทยธุรกิจ
3( 3 – 0 – 6 )
TH347 Business Thai
ลักษณะภาษาไทยทีใช้ ในวงการธุรกิจ และการพัฒนาความสามารถในการใช้ ภ าษาไทยเพือสื อสารในวงการธุรกิจอย่ า งมี
ประสิทธิผล
ท.351 วรรณกรรมเอกของไทย
3( 3 – 0 – 6 )
TH351 Thai Masterpieces
ภูมิหลัง ลักษณะเด่ นด้ านรูปแบบ กลวิธีการแต่ ง เนือหา และแนวคิดของวรรณกรรมเอกของไทย
ท.352 วรรณกรรมเด่ นร่ วมสมัยของไทย
3( 3 – 0 – 6 )
TH352 Outstanding Contemporary Thai Literature
ภูมิหลัง ลักษณะเด่ นด้ านรูปแบบ กลวิธีการแต่ ง เนือหา และแนวคิดของวรรณกรรมร่ วมสมัยทีสําคัญของไทย
ท.356 วรรณกรรมท้ องถินของไทย
3( 3 – 0 – 6 )
TH356 Thai Local Literature
ลักษณะวรรณกรรมท้ องถินภาคต่างๆ ของไทย ความสั มพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรมแต่ละถิน
ท.366 กวีนิพนธ์ ไทยร่ วมสมัย
TH366 Contemporary Thai Poetry
รูปแบบ กลวิธีการแต่ ง เนือหา และแนวคิดของกวีนิพนธ์ ไทยร่ วมสมัย

3( 3 – 0 – 6 )

ท.367 สารคดีไทยร่ วมสมัย
TH367 Contemporary Thai Documentaries
รูปแบบ กลวิธีการแต่ ง เนือหา และแนวคิดของสารคดีไทยร่ วมสมัย

3( 3 – 0 – 6 )

ท.376 เรืองสั นและนวนิยายไทย
3( 3 – 0 – 6 )
TH376 Thai Short Stories and Novels
รูปแบบ กลวิธีการแต่ ง เนือหา และแนวคิดของเรืองสั นและนวนิยายไทย ตั งแต่ เริมจนถึงปัจจุบัน
ท.377 วรรณกรรมการแสดงของไทย
TH377 Thai Literature for Performing Arts
ประวัติการแสดงและลักษณะวรรณกรรมการแสดงประเภทต่ างๆ ของไทย

3( 3 – 0 – 6 )

ท.378 วรรณกรรมคําสอนของไทย
3( 3 – 0 – 6 )
TH378 Thai Didactic Literature
รูปแบบ กลวิธีการแต่ ง เนือหา แนวคิด และวิวัฒนาการของวรรณกรรมคําสอนของไทย
ท.391 การวิจัยเบื องต้ นทางภาษาและวรรณกรรมไทย
3( 3 – 0 – 6 )
TH391 Basic Research Methodology in Thai Language and Literature
ความรู้ เบื องต้นเกียวกับการวิจัย วิธีและขั นตอนการวิจัยทางภาษาและวรรณกรรมไทย
ท.396 ภาษาไทยเพือบรรณาธิการกิจ
3( 3 – 0 – 6 )
TH396 Thai for Editorial Work
หลักการและการนําความรู ้ ด้านภาษาและวรรณกรรมไทยไปใช้ ในงานบรรณาธิการกิจ
ท.416 ภาษาไทยในแง่ สังคมวิทยา
TH416 Sociological Aspects of Thai
ความสัมพันธ์ ระหว่ างภาษากับปัจจัยทางสั งคมและสถานการณ์

3( 3 – 0 – 6 )

ท.428 ภาษาไทยระดับข้อความ
TH428 Thai Discourse
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ท.301 หรือได้ รับอนุมัติจากภาควิชาภาษาไทย
ลักษณะ โครงสร้ าง และประเภทของภาษาระดับข้ อความในภาษาไทย

3( 3 – 0 – 6 )

ท.439 วิวัฒ นาการของภาษาไทย
TH439 Development of Thai Language
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ท.311 หรือได้รับอนุมัติจากภาควิชาภาษาไทย
วิวัฒ นาการของภาษาไทยจากข้อมูลภาษาต่างสมัยตามแนวภาษาศาสตร์ เชิงประวัติ

3( 3 – 0 – 6 )

ท.446 ศิลปะการประพันธ์ร้อยแก้ วของไทย
TH446 The Arts of Thai Prose Composition

3( 3 – 0 – 6 )

ลักษณะและศิลปะการประพันธ์ร้อยแก้ วของไทยประเภทต่างๆ
ท.447 ศิลปะการประพันธ์ร้อยกรองของไทย
TH447 The Arts of Thai Poetic Composition
ลักษณะและศิลปะการประพันธ์ร้อยกรองของไทยประเภทต่างๆ

3( 3 – 0 – 6 )

ท.448 ศิลปะการอ่านร้ อยกรองและร้ อยแก้ วของไทย
TH448 The Arts of Thai Poetry and Prose Recitation
ศิลปะการอ่านออกเสี ยงร้ อยกรองและร้ อยแก้วของไทยประเภทต่างๆ

3( 3 – 0 – 6 )

ท.451 การวิจารณ์ วรรณกรรมไทย
TH451 Thai Literary Criticism
วิวัฒ นาการและทฤษฎีเ บื องต้นในการวิจารณ์ วรรณกรรมไทย

3( 3 – 0 – 6 )

ท.457 วรรณกรรมไทยกับสั งคม
3( 3 – 0 – 6 )
TH457 Thai Literature and Society
ความสัมพันธ์ระหว่ างวรรณกรรมไทยกับสภาพสั งคม วัฒนธรรม และการเมืองการปกครอง
ท.466 วรรณกรรมไทยกับการท่ องเทียว
3( 3 – 0 – 6 )
TH466 Thai Literature and Tourism
ความสัมพันธ์ ระหว่ างวรรณกรรมไทยกับการท่ องเทียวเชิงวัฒนธรรม และการจัดกิจกรรมการท่ องเทียวเชิงวัฒนธรรม
นอกสถานที
ท.476 วรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติ
3( 3 – 0 – 6 )
TH476 Thai Royal Panegyrics
รูปแบบ กลวิธีการแต่ ง เนือหา แนวคิด และวิวัฒนาการของวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติของไทย
ท.492 สัมมนาภาษาและวรรณกรรมไทย
3( 3 – 0 – 6 )
TH492 Seminar on Thai Language and Literature
วิชาบังคับก่ อน : เฉพาะนักศึกษาชั นปี ที 4 หรือได้ รับอนุมัติจากภาควิชาภาษาไทย
สัมมนาประเด็นทีน่ าสนใจและบูรณาการความรูท้ างภาษาและวรรณกรรมไทย
ท.496 แบบเรียนภาษาไทย
3( 3 – 0 – 6 )
TH496 Thai Textbooks
ลักษณะและวิวัฒนาการของแบบเรียนภาษาไทย วิธีการสร้ างแบบเรียนภาษาไทยให้ เหมาะสมกับวัยและระดับของผู ้ เรียน
ท.497 กิจกรรมการเรียนรู ้ ทางภาษาและวรรณกรรมไทย
TH497 Learning Activities for Thai Language and Literature Study

3( 3 – 0 – 6 )

กระบวนการเรียนรู ้ องค์ประกอบ และวิธีการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ทางภาษาและวรรณกรรมไทย
ท.498 วิธีการสอนภาษาไทยแก่ ชาวต่ างประเทศ
TH498 Methods of Teaching Thai to Foreigners
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ท.201 หรือได้รับอนุมัติจากภาควิชาภาษาไทย
ทฤษฎีและวิธีการสอนภาษาไทยในด้ านการฟัง พูด อ่ าน เขียน แก่ชาวต่างประเทศ

3( 3 – 0 – 6 )

ท.499 วิธีการสอนภาษาและวรรณกรรมไทย
TH499 Methods of Teaching Thai Language and Literature
ทฤษฎีและวิธีการสอนภาษาและวรรณกรรมไทย และกิจกรรมการศึกษานอกสถานที

3( 3 – 0 – 6 )

วิชาบังคับนอกสาขา
อ.
โครงสร้ างภาษาอังกฤษ
(3 – 0 – 6)
EG216 English Structure
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สษ. หรือได้ รับยกเว้น สษ. ไม่ นับหน่ วยกิตให้ กับนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ฐานะชั นปี ที
หรือ
วิเคราะห์ โครงสร้ างประโยคภาษาอังกฤษรูปแบบต่างๆ เพือเป็ นพื นฐานในการอ่านและเขียนโดยเฉพาะการอ่ านงานเขียนที
มีโครงสร้ างประโยคซับซ้ อน และการเขียนประโยคทีถูกต้ อง เหมาะสมตามหลักภาษาอังกฤษ
อ.
การอ่ านเชิงวิเคราะห์ ข้อมูล
(3 – 0 – 6)
EG Reading for Information
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สษ. หรือได้ รับยกเว้น สษ.
กลวิธีต่างๆ ทีใช้ ในการอ่านงานเขียนประเภทให้ ข้อมูล วิเคราะห์ โครงสร้ างภาษา เนือหา และวิธีการนําเสนอข้ อมูลของ
ผู้เขียน ฝึ กสรุปข้อมูลทีได้จากการอ่ านโดยเขียนเป็ นเค้ าโครง และเขียนสรุ ปความ รวมทั งฝึ กแสดงความคิดเห็นเกียวกับงานทีอ่ าน
โดยการอภิปราย
อ.
การฟัง-การพูด
( – - )
EG Listening-Speaking 1
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สษ. หรือได้ รับยกเว้น สษ.
ฝึ กสนทนาตามสถานการณ์ในชีวิตประจําวัน ฝึ กทักษะในการฟังระดับ ต้น ฝึ กการออกเสี ยงทีถูกต้ อง เรียนรู ้ วัฒ นธรรมและ
ขนบธรรมเนียมทีเกียวข้องกับสถานการณ์ ต่างๆ ทีกําหนด ให้ เพือสร้ างความมันใจในการสนทนาภาษาอังกฤษ
3.1.5.2 คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ
General Education Program
Humanities
มธ. 10 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
TU110 Integrated Humanities

2 (2 – 0 – 4)

To study the history of human beings in different periods, reflecting their beliefs, ideas, intellectual and
creative development. To instill analytical thinking, with an awareness of the problems that humanities are confronting,
such as the impacts of: technological development, violence, wars, and various world crises so that we can live well in a
changing world.
Social Science
มธ.
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อ สังคม
(3 – 0 – 6)
TU100 Civic Education
Study of principles of democracy and government by rule of law. Students will gain understanding of the
concept of “citizenship” in a democratic rule and will have opportunity for self-development to become a citizen in a
democratic society and to take responsibility in addressing issues in their society through real-life practices.
มธ. 20
TU120

สหวิทยาการสังคมศาสตร์
(2 – 0 – 4)
Integrated Social Sciences
This interdisciplinary course focuses on the fact that social sciences play an important role for society. The
course explains the origins of the social sciences and the modern world, the separation of social sciences from pure
sciences, and the acceptance of the scientific paradigm for the explanation of social phenomenon. It also involves the
analysis of important disciplines, concepts, and major theories of social sciences by pointing out strengths and weaknesses
of each one. Included is the analysis of contemporary social problems, using knowledge and various perspectives—individual, group, macro-social, national and world perspectives-- to view those problems.
Sciences and Technology
มธ.
สหวิทยาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
(2 – 0 – 4)
TU130 Integrated Sciences and Technology
To study basic concepts in science, scientific theory and philosophies. Standard methods for scientific
investigations. Important evolutions of science and technology influencing human lives as well as the impacts of science
and technology on economies, societies and environments. Current issues involving the impacts of science and technology
on moral, ethics and human values.
Mathematics and Computers
มธ.
TU

คณิตศาสตร์ ทัวไประดับมหาวิ ทยาลัย
(3 – 0 – 6)
General College Mathematics
(A non-credit subject to the students’ faculty code of 02, 04 and from 09 to 14,16,17)
To review Set; real number system; relations; functions and applications; introduction to linear programming;
logic; measurement of interest; installment payment and income tax; descriptive statistics; index number; introduction to
probability ; basic concept of inferential statistics; statistical packages.

มธ.
TU152

หลักพืนฐานทางคณิตศาสตร์
(3 – 0 – 6)
Fundamental Mathematics
(This course is for students who have already studied mathematics in high school and have gained not less than
16 credits or as demanded by their faculty.)
To prove logical rules, methods of proofs, arguments, mathematical induction, proofs of theorems of
inequalities and absolute values, inequalities solving, functions, type of functions, applications of functions, curve
sketching, partial fractions decomposition, solving of simple systems of linear equations.
มธ.
TU153

ความรู ้ ทัวไปเกียวกับคอมพิวเตอร์
(3 – 0 – 6)
General Knowledge about Computers
To study the essential components of computer systems including hardware, software, data and its processing;
basic data communication, network and the Internet, principles of problem solving using computers and software
packages, security, ethics and laws related to computer usage and information systems.
มธ.
TU154

รากฐานคณิตศาสตร์
(3 – 0 – 6)
Foundation of Mathematics
To prove logical rules, methods of proofs, quantifiers, arguments, mathematical induction, structure of the
real number system, binomial theorem and multinomial theorem, translation of axes, rotation of axes and sketching of
graphs of conic sections, curve sketching, increasing functions and decreasing functions, partial fractions decomposition,
geometric transformation.
มธ.
สถิติพ ืนฐาน
(3 – 0 – 6)
TU155 Elementary Statistics
To identify the Nature of statistical problems; review of descriptive statistics; probability; random variables
and some probability distributions (binomial, poison and normal) ; elementary sampling and sampling distributions;
estimation and hypotheses testing for one and two populations; one-way analysis of variance; simple linear regression and
correlation; chi-square test.
มธ.
TU156

คอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรมเบื องต้น
(3 – 0 – 6)
Introduction to Computers and Programming
Basic concepts of computer systems, electronic data processing concepts, system and application software,
algorithms, flowcharts, data representation, program design and development methodology, problem solving using highlevel language programming.
Languages
Thai
ท. ภาษาไทยเบื องต้น
TH160 Basic Thai

(--)

(For foreign students or allowed by Thai Department)
Basic Thai language – alphabet, vocabulary, phrases, and sentences. It also provides the four basic skills:
listening, speaking, reading and writing.
ท.
TH161

การใช้ ภาษาไทย
(3 – 0 – 6)
Thai Usage
Thai language usage skills: listening, reading, writing and speaking, with emphases on drawing the main idea,
communicating knowledge, thoughts and composing properly.
ท.
TH162

การเขียนรายงานวิชาการ
(3 – 0 – 6)
Report Writing
The methodology of report writing, enabling students to search for information to make systematic references
and to practice report writing skills.
English
สษ.
ภาษาอังกฤษพื นฐาน
(3 – 0 – 6)
EL070 English Course 1
Prerequisite : Language Institute placem
A non-credit course designed for those students with low English command and unable to enroll directly into
English Foundation Course (The assessment criteria are ‘S’ for Satisfactory or ‘U’ for Unsatisfactory and will not be
counted towards the students’ total credits and GPA).
A preparatory course designed to enable students to cope up with real English use of four basic integrated skills
of listening, speaking, reading and writing.
สษ.
ภาษาอังกฤษพื นฐาน
(3 – 0 – 6)
EL171 English Course
Prerequisite : have earned credits of EL 070 or Language Institute placement
An intermediate English course designed to promote four integrated skills to develop students’ English
proficiency at a higher level.
สษ. ภาษาอังกฤษพื นฐาน
(3 – 0 – 6)
EL
English Course
Prerequisite : have earned credits of EL 171 or Language Institute placement
An upper-intermediate English course to enable students to use integrated skills at a more sophisticated level
than the prior course especially in speaking and writing.

วิชาในหลักสูตรฯ สาขาวิชาภาษาไทย
ท.201 ความรู้ พ ื นฐานทางภาษาไทย
3( 3 – 0 – 6 )
TH201 Introduction to Thai
The fundamental concepts of language, approaches to language study and the Thai sounds system.
ท.211 คําและความหมายในภาษาไทย
3( 3 – 0 – 6 )
TH211 Words and Meanings in Thai
Prerequisite: have earned credits of TH 201 or Permission from the Thai Department
Categories of words, word-coining, words meaning, and changes of functions and meanings of Thai words.
ท.221 คํายื มในภาษาไทย
3( 3 – 0 – 6 )
TH221 Loan Words in Thai
Thai words borrowed from foreign languages, their specific characteristics and influences on Thai.
ท.224 ภาษาบาลี 1
TH224 Pali 1

3( 3 – 0 – 6 )

Basic Pali including sounds system, words and sentences.
ท.225 ภาษาสันสกฤต 1
TH225 Sanskrit 1
Basic Sanskrit including sounds system, words and sentences.

3( 3 – 0 – 6 )

ท.234 ภาษาเขมร 1
TH234 Khmer 1
Basic Khmer including sounds system, words and sentences.

3( 3 – 0 – 6 )

ท.241 ศิลปะการเขียนภาษาไทย 1
3( 3 – 0 – 6 )
TH241 The Arts of Thai Writing 1
Principles and strategies in the art of writing, practice of writing and ideation in creation of writing for specific
purposes.
ท.242 การพัฒนาสมรรถภาพการอ่ าน
3( 3 – 0 – 6 )
TH242 Development of Reading Competency
Principles and method of reading, reading skills and efficiency development including the promotion of reading
culture.

ท.246 การพูดในทีชุมนุมชน
TH246 Public Speaking
The arts of speaking, rhetoric, and practice of public speaking.

3( 3 – 0 – 6 )

ท.251 ความรู้ พ ื นฐานและวิวัฒนาการของวรรณกรรมไทย
3( 3 – 0 – 6 )
TH251 Foundation and Development of Thai Literature
Introduction to Thai Literature and its development in terms of forms, contents, themes, and poetics.
ท.256 วรรณกรรมไทยสํ าหรับเด็ก
3( 3 – 0 – 6 )
TH256 Thai Literature for Children
Forms, techniques, contents, themes and development of Thai literature for children.
ท.276 วรรณกรรมนิราศ
TH276 Nirat Literature
Forms, techniques, contents, themes and development of Nirat literature.
ท. 77 วรรณกรรมนิทานไทย
TH277 Thai Tales
Forms, techniques, contents, themes and development of Thai tales.

3( 3 – 0 – 6 )

3( 3 – 0 – 6 )

ท. 78 วรรณกรรมร้ อยแก้วของไทย
3( 3 – 0 – 6 )
TH278 Thai Prose
Forms and contents of Thai prose fiction and non-fiction as the following: inscriptions, archives, annals, ancient
laws and royal letters.
ท. 79 วรรณกรรมร้ อยกรองของไทย
3( 3 – 0 – 6 )
TH279 Thai Poetry
Distinctive characteristics of Thai poetry in various genres: Lilit, Chan, Khamluang and Khamklon.
ท. 97 ศาสตร์ และศิลป์ การนําเสนอผลงานด้านภาษาและวรรณกรรมไทย
3( 3 – 0 – 6 )
TH297 Principles and Practice of Presentation on Thai Language and Literature
Principles, methods, arts and personalities in presentation of works in the areas of Thai language and literature.
ท. 98 เทคโนโลยี ทางการศึกษากับภาษาและวรรณกรรมไทย
3( 3 – 0 – 6 )
TH298 Education Technology for Thai Language and Literature
Modern technology’s usage and production of media for education and communication in areas of Thai language
and literature including field study.

ท. 01 วากยสั มพันธ์ไทย
TH301 Thai Syntax
Prerequisite: have earned credits of TH 201 or Permission from Thai Department
Types and structure of Thai phrases and sentences.

3( 3 – 0 – 6 )

ท. 11 อักขรวิธีและการใช้ คําในภาษาไทย
TH311 Thai Writing System and Word Usage
Thai script writing and word usage from Sukhothai to the present.

3( 3 – 0 – 6 )

ท. 26 ภาษาไทยถิน
3( 3 – 0 – 6 )
TH326 Thai Dialects
Prerequisite: have earned credits of TH 201 or Permission from the Thai Department
Phonological and lexical systems of Thai dialects in Northern, North-eastern and Southern Thailand in
comparison to standard Thai.
ท. 29 ภาษากับวัฒนธรรมไทย
3( 3 – 0 – 6 )
TH329 Thai Language and Culture
Characteristics of Thai language related to beliefs, values, world views and Thai ways of life.
ท. 36 ภาษาบาลี 2
TH336 Pali 2
Prerequisite: have earned credits of TH 224 or Permission from the Thai Department
Advanced Pali and Pali translation.

3( 3 – 0 – 6 )

ท. 37 ภาษาสันสกฤต 2
TH337 Sanskrit 2
Prerequisite: have earned credits of TH 225 or Permission from the Thai Department
Advanced Sanskrit and Sanskrit translation.

3( 3 – 0 – 6 )

ท. 38 ภาษาเขมร 2
TH338 Khmer 2
Prerequisite: have earned credits of TH 234 or Permission from the Thai Department
Advanced Khmer and Khmer translation.

3( 3 – 0 – 6 )

ท.339 ถ้อยคําสํานวนในภาษาไทย
TH339 Thai Idioms
Prerequisite: have earned credits of TH 211 or Permission from the Thai Department
Thai idioms in terms of origin, structure, meaning, and development.

3( 3 – 0 – 6 )

ท.346 ศิลปะการเขียนภาษาไทย 2
3( 3 – 0 – 6 )
TH346 The Arts of Thai Writing 2
Prerequisite: have earned credits of TH 241 or Permission from the Thai Department
Principles, and strategies in arts of creative writing; practice analyzing, writing and ideation in creation of
writing for specific purposes.
ท.347 ภาษาไทยธุรกิจ
3( 3 – 0 – 6 )
TH347 Business Thai
Characteristics of business language, improving of Thai usage and communication abilities in areas of business
communication.
ท.351 วรรณกรรมเอกของไทย
3( 3 – 0 – 6 )
TH351 Thai Masterpieces
Background of Thai masterpieces and significant features of their forms, techniques, contents and themes.
ท.352 วรรณกรรมเด่ นร่ วมสมัยของไทย
3( 3 – 0 – 6 )
TH352 Outstanding Contemporary Thai Literature
Background of outstanding contemporary Thai literature and significant features of their forms, techniques,
contents and themes.
ท.356 วรรณกรรมท้ องถินของไทย
3( 3 – 0 – 6 )
TH356 Thai Local Literature
Characteristics of Thai folklore in various regions and the relationship to local society and culture.
ท.366 กวีนิพนธ์ ไทยร่ วมสมัย
TH366 Contemporary Thai Poetry
Forms, techniques, contents and themes of contemporary Thai poetry.

3( 3 – 0 – 6 )

ท.367 สารคดีไทยร่ วมสมัย
TH367 Contemporary Thai Documentaries
Forms, techniques, contents and themes of contemporary Thai documentaries.

3( 3 – 0 – 6 )

ท.376 เรืองสั นและนวนิยายไทย
3( 3 – 0 – 6 )
TH376 Thai Short Stories and Novels
Forms, techniques, contents and themes of Thai short stories and novels from the beginning to the present.

ท.377 วรรณกรรมการแสดงของไทย
3( 3 – 0 – 6 )
TH377 Thai Literature for Performing Arts
History of Thai performance and characteristics of Thai Literature for performing arts.
ท.378 วรรณกรรมคําสอนของไทย
3( 3 – 0 – 6 )
TH378 Thai Didactic Literature
Forms, techniques, contents, themes and development of Thai didactic literature.
ท.391 การวิจัยเบื องต้ นทางภาษาและวรรณกรรมไทย
3( 3 – 0 – 6 )
TH391 Basic Research Methodology in Thai Language and Literature
Fundamentals of research techniques, methodology and process of research in areas of Thai language and
literature.
ท.396 ภาษาไทยเพือบรรณาธิการกิจ
3( 3 – 0 – 6 )
TH396 Thai for Editorial Work
Principles of editing and adaptation of Thai language and literature for editorial work.
ท.416 ภาษาไทยในแง่ สังคมวิทยา
TH416 Sociological Aspects of Thai
The relationship between Thai language and social and situation factors.

3( 3 – 0 – 6 )

ท.428 ภาษาไทยระดับข้อความ
TH428 Thai Discourse
Prerequisite: have earned credits of TH 301 or Permission from the Thai Department
Characteristics, structure and types of discourse in Thai.

3( 3 – 0 – 6 )

ท.439 วิวัฒ นาการของภาษาไทย
TH439 Development of Thai Language
Prerequisite: have earned credits of TH 311 or Permission from the Thai Department.
Historical development of Thai from various periods.

3( 3 – 0 – 6 )

ท.446 ศิลปะการประพันธ์ร้อยแก้ วของไทย
TH446 The Arts of Thai Prose Composition
Characteristics and arts of composing various kinds of Thai prose.

3( 3 – 0 – 6 )

ท.447 ศิลปะการประพันธ์ร้อยกรองของไทย
TH447 The Arts of Thai Poetic Composition

3( 3 – 0 – 6 )

Characteristics and arts of composing various kinds of Thai poetry.
ท.448 ศิลปะการอ่านร้ อยกรองและร้ อยแก้ วของไทย
TH448 The Arts of Thai Poetry and Prose Recitation
Arts of reciting various kinds of Thai prose and poetry.

3( 3 – 0 – 6 )

ท.451 การวิจารณ์ วรรณกรรมไทย
TH451 Thai Literary Criticism
Development and fundamental theories of Thai literary criticism.
ท.457 วรรณกรรมไทยกับสั งคม
TH457 Thai Literature and Society
The relationship between Thai literature and Thai society, culture and politics.

3( 3 – 0 – 6 )

3( 3 – 0 – 6 )

ท.466 วรรณกรรมไทยกับการท่ องเทียว
3( 3 – 0 – 6 )
TH466 Thai Literature and Tourism
The relationship between Thai Literature and Thai eco tourism, including field study.
ท.476 วรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติ
TH476 Thai Royal Panegyrics
Form, technique, content, theme, and development of Thai royal panegyrics.

3( 3 – 0 – 6 )

ท.492 สัมมนาภาษาและวรรณกรรมไทย
TH492 Seminar on Thai Language and Literature
Prerequisite: 4th year student or Permission from the Thai Department
A seminar on interesting issues in areas of Thai language and literature.

3( 3 – 0 – 6 )

ท.496 แบบเรียนภาษาไทย
3( 3 – 0 – 6 )
TH496 Thai Textbooks
Characteristics and development of Thai textbooks, including production of textbooks appropriate to student’s
age and level.
ท.497 กิจกรรมการเรียนรู ้ ทางภาษาและวรรณกรรมไทย
3( 3 – 0 – 6 )
TH497 Learning Activities for Thai Language and Literature Study
Learning process, methods and components of learning activities in areas of Thai language and literature.
ท.498 วิธีการสอนภาษาไทยแก่ ชาวต่ างประเทศ
TH498 Methods of Teaching Thai to Foreigners

3( 3 – 0 – 6 )

Prerequisite: have earned credits of TH 201 or Permission from the Thai Department
Theories and methods of teaching Thai to foreigners in the four skills: listening, speaking, reading, and writing.
ท.499 วิธีการสอนภาษาและวรรณกรรมไทย
3( 3 – 0 – 6 )
TH499 Methods of Teaching Thai Language and Literature
Theories and methods of teaching Thai language and literature including field study.
วิชาบังคับนอกสาขา
อ.
โครงสร้ างภาษาอังกฤษ
(3 – 0 – 6)
EG216 English Structure
Prerequisite: have earned credits of EL 172 or Exemption
Non-credit for 3rd or 4th year English major students
Analyze complex sentence structures used in reading texts to develop students’ understanding in English
grammatical structure and improve reading and writing skills.
อ.
การอ่ านเชิงวิเคราะห์ ข้อมูล
(3 – 0 – 6)
EG Reading for Information
Prerequisite: have earned credits of EL 172 or Exemption
Strategies used in reading informative texts; analysis of the language structure, content and the writer’s
presentation of information; practice outlining and summarizing as well as giving opinions about the texts through oral
discussion.
อ. 41 การฟั ง-การพูด 1
(3 – 0 – 6)
EG 41 Listening-Speaking 1
Prerequisite: have earned credits of EL 172 or Exemption
Practice of English in everyday use including basic listening skills; pronunciation; including study of the
culture related to given social functions, with the aim of helping students gain confidence in verbal communication in
English.

. องค์ ประกอบเกียวกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี)
. มาตรฐานผลการเรียนรู ้ ของประสบการณ์ ภาคสนาม
. ช่ วงเวลา
. การจัดเวลาและตารางสอน
. ข้ อกําหนดเกียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)
. คําอธิบายโดยย่อ
. มาตรฐานผลการเรียนรู ้
. ช่ วงเวลา
. จํานวนหน่ วยกิต
. การเตรียมการ
. กระบวนการประเมินผล
หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
1.1 การวัดผล ให้ เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการศึกษาชั นปริญญาตรี พ.ศ.
เพิมเติม) ข้อ , และ
1. การวัดผลการศึกษาแบ่ งเป็ น ระดับ มีชือและค่ าระดับต่อหนึงหน่ วยกิตดังต่ อไปนี
ระดับ
ค่ าระดับ

A
.

B+
.

B
.

C+
.

C
.

D+
1.50

D
.

(พร้ อมฉบับ แก้ ไข

F
.

. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้ ขณะนักศึกษายังไม่ สําเร็จการศึกษา
กําหนดให้ มีการประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา โดยมีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของมาตรฐาน
ผลการเรียนรู ้ ด้ าน ดังนี
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู ้
3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสั มพันธ์ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
กําหนดการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้ หลังจากนัก ศึกษาสํ าเร็จการศึกษา เพือนําข้อมูลมาปรับปรุงกระบวนการ
เรียนการสอน การปรับปรุงหลักสูตร โดยดําเนินการต่อไปนี
1) สํ ารวจภาวะการได้ งานทําของบัณฑิต
2) สํ ารวจความพึงพอใจของผู ้ ใช้ บัณฑิต
) สํารวจระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุ ดท้ าย/บัณฑิต
. เกณฑ์ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 ได้ ศึกษารายวิชาต่ างๆ ครบตามโครงสร้ างหลักสูตร และมีหน่ วยกิตสะสมไม่ ตํากว่ า หน่ วยกิต
3.2 ได้ ค่าระดับเฉลียสะสมไม่ ตํากว่ า . (จากระบบ ระดับคะแนน)
3. ได้ ค่าคะแนนวิชาบังคับในสาขาทุกวิชาไม่ตํากว่า C
. ต้ องปฏิบัติตามเงือนไขอืนๆ ทีคณะศิลปศาสตร์ และมหาวิท ยาลัยธรรมศาสตร์ กําหนด

