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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
ศูนยทาพระจันทร คณะศิลปศาสตร ภาควิชาภาษาไทย

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:
หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ: Master of Arts Program in Thai
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อยอ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อยอ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย)
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
Master of Arts (Thai)
M.A. (Thai)

3. วิชาเอก (ถามี)
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร 48 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาโท ศึกษา 2 ป
5.2 ภาษาที่ใช
จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย
5.3 การรับเขาศึกษา
รับทั้งนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางชาติที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี
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5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับ
พ.ศ. 2543
กําหนดเปดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2553
ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 10/2553
เมื่อวันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2553
ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานหลักสูตรและการจัดการศึกษา
ในการประชุมครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 9 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2553
ไดรับอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 7/2553
เมื่อวันที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2553
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ปการศึกษา 2554
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
1. อาจารยสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งสถาบันของราชการและเอกชน
2. อาจารยระดับต่ํากวาอุดมศึกษาทั้งสถาบันของราชการและเอกชน
3. พนักงานหรือผูเชี่ยวชาญดานภาษาไทยตามหนวยงานราชการและเอกชน
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9. ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ เลขประจําตัว
ตําแหนง
ชื่อ-นามสกุล
คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน/
ประชาชน
ปการศึกษาที่จบ
ทางวิชาการ
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) เกียรตินยิ ม
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2511
3 3120101082xxx รองศาสตราจารย
ลักษณา โตวิวัฒน
อ.ม. (ภาษาไทย)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2524
อ.บ. (ภาษาไทย)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2518
4 3110400628xxx รองศาสตราจารย
นวลทิพย เพิม่ เกษร
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
ลําดับที่ 1 – 3 เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร กรุงเทพฯ
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ ําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศไทยปจจุบันพึ่งพารายไดจากชาวตางประเทศที่เขามาทองเที่ยวใน
ประเทศไทยมากขึ้น การเรียนการสอนดานภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมไทย จะทําใหสามารถผลิตบุคลากร
ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับไทยศึกษา อันจะสามารถนําความรูไปถายทอดใหกับบุคลากรที่จะไปทํางานดานการ
ทองเที่ยวไดอยางถูกตอง
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณทางสังคมและวัฒนธรรมไทยในปจจุบนั พัฒนาไปในแนวทางที่เปนสากลมากขึ้น การสราง
บุคลากรมืออาชีพดานภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมไทย จะชวยใหมีผูนําทางความคิด อันจะสามารถชวยให
การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมเปนไปไดอยางเหมาะสม สอดคลองกับวิถีชีวิตของสังคมไทย ไมตามสากล
จนทําลายวัฒนธรรมอันดีงามของไทย อันจะเปนการอนุรักษและสืบทอดวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยไว
12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากผลกระทบจากสถานการณภายนอกทําใหการพัฒนาหลักสูตรตองคํานึงถึงการพัฒนาผูเรียนอยาง
เขมขน โดยเนนใหการเรียนการสอนสอดคลองกับสถานการณภายนอก รวมทั้งปลูกฝงใหผูเรียนมีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการประกอบอาชีพ
12.2 ความเกีย่ วของกับพันธกิจของสถาบัน
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เปนหลักสูตรที่นกั ศึกษาตองเขียนวิทยานิพนธ
จึงสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรที่เปนมหาวิทยาลัยวิจยั
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
ไมมี
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1. 1 ปรัชญา
วิชาการเปนเลิศ เชิดชูวัฒนธรรมไทย ใหบริการสังคม
1.2 ความสําคัญ
เพื่อเปนแหลงที่สรางองคความรูและนักวิชาการดานภาษาไทย
1.3 วัตถุประสงค
เพื่อใหบณ
ั ฑิตที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรมีลักษณะ ดังนี้
1. มีความรูความสามารถในการคนควา วิเคราะห วิจัยทางดานภาษาและวรรณกรรมไทยได
อยางกวางขวาง ลึกซึ้ง เปนประโยชน และสอดคลองกับสภาพสังคมปจจุบัน
2. สามารถนําความรูดานภาษาและวรรณกรรมไทยไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. มีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ
4. มีจิตสํานึกในความเปนไทย อันจะนําไปสูการอนุรักษและสืบสรางวัฒนธรรมไทย
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
- ปรับปรุงหลักสูตรภาษาไทยใหมี - พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐานจาก
มาตรฐานไมตา่ํ กวาที่ สกอ. กําหนด หลักสูตรในระดับสากล
- ติดตามประเมินหลักสูตรอยาง
สม่ําเสมอ
- ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลอง - ติดตามความเปลี่ยนแปลงความ
กับความตองการของสังคมและการ ตองการของผูประกอบการ
เปลี่ยนแปลงของโลกปจจุบนั

- พัฒนาบุคลากรดานการเรียนการ - สนับสนุนบุคลากรดานการเรียน
สอนและบริการวิชาการ ใหมี
การสอนใหทํางานบริการวิชาการ
ประสบการณจากการนําความรูไป แกองคกรภายนอก
ปฏิบัติงานจริง

หลักฐาน/ตัวบงชี้
- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร

- รายงานความพึงพอใจในการใช
บัณฑิตของผูป ระกอบการ
- ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจดาน
ทักษะ ความรู ความสามารถในการ
ทํางาน โดยเฉลี่ยระดับดี
- ปริมาณงานบริการวิชาการตอ
อาจารยในหลักสูตร
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1
ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห และอาจเปดภาคฤดูรอนไดโดยใชเวลาการศึกษา
ไมนอยกวา 8 สัปดาห แตใหเพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแตละรายวิชาใหเทากับภาคปกติ ภาคฤดูรอนเปนภาค
การศึกษาที่ไมบังคับ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอ น
ไมมี
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ในวัน – เวลาราชการ
เรียนวันจันทร ถึงวันศุกร เวลา 8.00 น. ถึง 16.00 น.
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ
2.2 คุณสมบัตขิ องผูเขาศึกษา
คุณสมบัติของผูเขาศึกษาตองเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ขอ 7 และมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เปนผูสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรีทางภาษาไทย หรือภาษาและวรรณคดีไทย หรือ
ภาษาศาสตร หรือการสอนภาษาไทย หรือผูที่ศึกษาวิชาเกี่ยวกับภาษาไทยมาไมนอยกวา 24 หนวยกิต จาก
สถาบันการศึกษาในประเทศหรือตางประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
2. ตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.50 หรือมีประสบการณในการทํางานไมนอยกวา 2 ป
การคัดเลือกผูเขาศึกษา
1. ผูเขาศึกษาตองผานการสอบขอเขียนและการสอบสัมภาษณ
2. ผูเขาศึกษาตองสงผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบตองไมเกิน
2 ป นับถึงวันสมัคร)
3. เงื่อนไขอื่นๆ ใหเปนไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร และคณะศิลปศาสตร
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2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
นักศึกษาที่สามารถสอบเขาศึกษาตอไดบางคนมีปญหาเกี่ยวกับความสามารถเฉพาะดานทางภาษาและ
วรรณกรรมไทย เพราะมีความรูดานภาษาและวรรณกรรมไทยนอย
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
กําหนดใหนักศึกษาที่มีพนื้ ฐานดานภาษาและวรรณกรรมนอยไดปรับพืน้ ฐานการศึกษาวิชาเฉพาะดาน
ดังกลาว คือกําหนดใหเรียนวิชา ท.501 ภาษาศาสตรกับการศึกษาภาษาไทย 3 หนวยกิต และเรียนวิชา ท. 502
ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย 3 หนวยกิต ในภาคฤดูรอน
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
ในแตละปจะรับนักศึกษาปละ 10 คน ดังนี้
จํานวนนักศึกษา
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
รวม
จํานวนบัณฑิตที่คาดวาจะจบ

2553
10
10
-

จํานวนปการศึกษา
2554 2555 2556
10
10
10
10
10
10
20
20
20
10
10
10

2557
10
10
20
10

2.6 งบประมาณตามแผน
งบประมาณจากเงินอุดหนุนงานจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (โดยใชรว มกับหลักสูตร
ปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาไทย)
1. หมวดคาตอบแทน
135,000
บาท
2. หมวดคาใชสอย
400,000
บาท
3. หมวดเงินอุดหนุน
443,210
บาท
รวม
978,210
บาท
4. หมวดเงินอุดหนุนงานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 90,679
บาท
คาใชจายตอหัวนักศึกษา 40,000 บาท ตอป
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2.7 ระบบการศึกษา
; แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก
 แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอรเนต
; ศึกษาวิจยั ดวยตนเอง
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
48 หนวยกิต
รวม
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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
3 - 9 หมายถึง

วิชาบังคับ
วิชาเลือก

เลขหลักสิบ
0
หมายถึง
1
หมายถึง
2
หมายถึง
3
หมายถึง
4
หมายถึง
5
หมายถึง
6
หมายถึง
7
หมายถึง
8
หมายถึง

วิชาที่คนควาดวยตนเอง
วิชาที่เกี่ยวกับทฤษฎีทางภาษา
วิชาภาษาไทยที่เกี่ยวของกับภาษาตางประเทศ
วิชาที่ศึกษาภาษาไทยโดยการแบงสมัยหรือแบงกลุม
วิชาที่ศึกษาทั้งทางดานภาษาและวรรณกรรมไทย
วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีทางวรรณกรรม
วิชาที่ศึกษาวรรณกรรมไทยโดยการแบงสมัยหรือแบงกลุม
วิชาวรรณกรรมไทยที่เกี่ยวของกับวรรณกรรมตางประเทศ
วิชาที่เกี่ยวกับการสัมมนา

เลขหลักรอย
5
หมายถึง
6
หมายถึง
7
หมายถึง
8
หมายถึง

วิชาเสริมพื้นฐาน
วิชาระดับปริญญาโทชั้นตน
วิชาระดับปริญญาโทชั้นสูง
วิทยานิพนธ

3.1.3.1 วิชาเสริมพื้นฐาน (ไมนับหนวยกิตรวม)
นักศึกษาที่ไมมีพื้นความรูดานภาษาและวรรณกรรมตองจดทะเบียนศึกษารายวิชาดังตอไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
ท.501 ภาษาศาสตรพนื้ ฐานกับการศึกษาภาษาไทย
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
นักศึกษาตองศึกษาวิชาบังคับทั้ง 5 วิชา รวม 15 หนวยกิต ดังตอไปนี้
รหัสวิชา
รายวิชา
หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
ท.611 ภาษาศาสตรกบั การศึกษาวิเคราะหภาษาไทย
TH 611 Linguistic Approaches to Thai Language
ท.641 ระเบียบวิธีวิจยั
TH 641 Research Methodology
ท.651 จารีตในวรรณกรรมไทย
TH 651 Thai Literary Conventions
ท.652 หลักการวิจารณวรรณกรรม
TH 652 Principles of Literary Criticism
ท.731 ภาษาไทยปจจุบัน
TH 731 Contemporary Thai

3(3 - 0 - 9)
3(3 - 0 - 9)
3(3 - 0 - 9)
3(3 - 0 - 9)
3(3 - 0 - 9)

3.1.3.3 วิชาเลือก
นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชาเลือกจํานวน 7 วิชา รวม 21 หนวยกิต จากรายวิชาดังตอไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชา
ท.613
TH 613
ท.614
TH 614
ท.623
TH 623
ท.624
TH624
ท.633
TH 633
ท.634
TH 634

การวิเคราะหระบบเสียงภาษาไทย
Analytical Thai Phonology
การวิเคราะหระบบคําและประโยคภาษาไทย
Analysis of Thai Morphology and Syntax
ภาษาตะวันออกในภาษาไทย
Eastern Languages in Thai
ภาษาตะวันตกในภาษาไทย
Western Languages in Thai
ภาษาไทยและวัฒนธรรม
Thai Language and Culture
ภาษาไทยตางสมัย
Thai Language in Various Periods

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
3(3 - 0 - 9)
3(3 - 0 - 9)
3(3 - 0 - 9)
3(3 - 0 - 9)
3(3 - 0 - 9)
3(3 - 0 - 9)
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ท.643 ภาษาศาสตรกับการศึกษาวิเคราะหภาษาในวรรณกรรมไทย
TH 643 Linguistic Approaches to Thai Literature
ท.644 ภูมิปญญาในภาษาและวรรณกรรมไทย
TH744 Intellect in Thai Language and Literature
ท.653 วิวัฒนาการฉันทลักษณไทย
TH653 Development of Thai Versification
ท.663 วรรณกรรมพื้นบานของไทย
TH 663 Thai Folk Literature
ท.664 วรรณกรรมพุทธศาสนาของไทย
TH 664 Thai Buddhist Literature
ท.713 ระบบความหมายในภาษาไทย
TH713 Thai Semantics
ท.714 ภาษาไทยเชิงสังคมวิทยา
TH714 Sociological Aspects of Thai Language
ท.733 ภาษาถิ่น
TH733 Thai Dialects
ท.734 ภาษาไทยเปรียบเทียบเชิงประวัติ
TH734 Historical and Comparative Thai
ท. 753 วรรณกรรมไทยเชิงสังคมวิทยา
TH 753 Sociological Approach to Thai Literature
ท.754 หลักวรรณกรรมเปรียบเทียบ
TH 754 Principles of Comparative Literature
ท.763 วรรณกรรมประวัติศาสตรของไทย
TH 763 Thai Historical Literature
ท.773 อิทธิพลตางประเทศในวรรณกรรมไทย
TH 773 Foreign Influences on Thai Literature
ท.774 วรรณกรรมแปลจากวรรณกรรมตะวันออกและตะวันตก
TH774 Thai Translations of Oriental and Occidental Literature
ท.783 สัมมนานักเขียนวรรณกรรมรอยกรองของไทย
TH783 Seminar on Thai Poets
ท.784 สัมมนานักเขียนวรรณกรรมรอยแกวของไทย
TH 784 Seminar on Thai Prose Writers

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

3(3 - 0 - 9)

12 หนวยกิต

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
วิชาเสริมพื้นฐาน (ไมนับหนวยกิต)
ภาคฤดูรอน (กอนเปดภาคแรกในปการศึกษาที่ 1)
ท.501 ภาษาศาสตรพื้นฐานกับการศึกษาภาษาไทย 3 หนวยกิต
ท.502 ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย
3 หนวยกิต
รวม
6 หนวยกิต
ปการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ท.611 ภาษาศาสตรกับการศึกษา 3 หนวยกิต
วิเคราะหภาษาไทย
ท.641 ระเบียบวิธีวิจยั
3 หนวยกิต
วิชาเลือก 2 วิชา
6 หนวยกิต
รวม
12 หนวยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
ท.652 หลักการวิจารณวรรณกรรม 3 หนวยกิต
ท.731 ภาษาไทยปจจุบนั
3 หนวยกิต
วิชาเลือก 2 วิชา
6 หนวยกิต
รวม

12 หนวยกิต

ปการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
ท. 651 จารีตในวรรณกรรมไทย
3 หนวยกิต
วิชาเลือก 3 วิชา
9 หนวยกิต
รวม
12 หนวยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
ท.800 วิทยานิพนธ
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
ศึกษาลักษณะสําคัญของภาษาไทยปจจุบนั อยางละเอียดเกีย่ วกับโครงสรางของภาษาไทย ในเรื่องระบบ
เสียง ระบบคํา วลี ประโยค ความหมาย และลักษณะขอความ
วิชาบังคับ
ท.611 ภาษาศาสตรกบั การศึกษาวิเคราะหภาษาไทย
3(3 - 0 - 9)
TH 611 Linguistic Approaches to Thai Language
ศึกษาทฤษฎีตา ง ๆ ทางภาษาศาสตร เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาวิเคราะหภาษาไทย
ท.641 ระเบียบวิธีวิจยั
3(3 - 0 - 9)
TH 641 Research Methodology
ศึกษาวิธวี ิจยั แบบตางๆ ขั้นตอนการทําวิจยั และศึกษางานวิจยั ทางภาษาและวรรณกรรม ตลอดจนทํา
วิจัยฉบับยอได
ท.651 จารีตในวรรณกรรมไทย
3(3 - 0 - 9)
TH 651 Thai Literary Conventions
สํารวจและวิเคราะหจารีตที่ปรากฏในวรรณกรรมไทยตั้งแตสมัยสุโขทัยจนถึงปจจุบัน เพื่อใหเกิดความ
เขาใจจารีตในการแตงวรรณกรรมไทย และแนวความคิดของคนไทย
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ท.652 หลักการวิจารณวรรณกรรม
3(3 - 0 - 9)
TH 652 Principles of Literary Criticism
ศึกษาทฤษฎีการวิจารณวรรณกรรมของตะวันออก ตะวันตก และแนววิจารณทเี่ กีย่ วของกับศาสตรตางๆ
ตลอดจนการนํามาประยุกตในการวิจารณวรรณกรรมไทย
ท.731 ภาษาไทยปจจุบนั
3(3 - 0 - 9)
TH 731 Contemporary Thai
สํารวจและวิเคราะหลักษณะภาษาไทยในปจจุบัน ในดานการเปลี่ยนแปลง แนวโนมการใชภาษาไทย
และแนวทางการใชภาษาไทยในการสื่อสารใหมีประสิทธิภาพ
วิชาเลือก
ท.613 การวิเคราะหระบบเสียงภาษาไทย
3(3 - 0 - 9)
TH 613 Analytical Thai Phonology
ศึกษาสัทศาสตรสาขาตางๆ โดยเนนสรีรสัทศาสตร วิเคราะหระบบเสียงภาษาไทยในเรื่องเสียง
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 ภาษาตะวันออกในภาษาไทย
3(3 - 0 - 9)
TH 623 Eastern Languages in Thai
สํารวจอิทธิพลของภาษาตะวันออกในภาษาไทย ในดานเสียง คํา การสรางคํา การเรียงลําดับคํา รูป
ประโยค ความหมาย และวิเคราะหอิทธิพลของภาษาตะวันออกที่มีตอภาษาและวรรณกรรมไทย
ท.624 ภาษาตะวันตกในภาษาไทย
3(3 - 0 - 9)
TH 624 Western Languages in Thai
สํารวจอิทธิพลของภาษาตะวันตกในภาษาไทย ในดานเสียง คํา การสรางคํา การเรียงลําดับคํา
รูปประโยค ความหมาย และวิเคราะหอิทธิพลของภาษาตะวันตกที่มีตอ ภาษาและวรรณกรรมไทย
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ท.633 ภาษาไทยและวัฒนธรรม
TH 633 Thai Language and Culture
วิเคราะหความสัมพันธและอิทธิพลระหวางภาษากับวัฒนธรรมไทย

3(3 - 0 - 9)

ท.634 ภาษาไทยตางสมัย
3(3 - 0 - 9)
TH 634 Thai Language in Various Periods
วิเคราะหภาษาไทยสมัยตาง ๆ ในวรรณกรรมทั้งดานคํา สํานวน ลักษณะประโยค และความหมาย
ตลอดจนภาษาไทยแตละสมัย
ท.643 ภาษาศาสตรกับการศึกษาวิเคราะหภาษาในวรรณกรรมไทย
TH 643 Linguistic Approaches to Thai Literature
วิเคราะหภาษาในวรรณกรรมไทยสมัยตาง ๆ ดวยวิธีการทางภาษาศาสตร

3(3 - 0 - 9)

ท.644 ภูมิปญ
 ญาในภาษาและวรรณกรรมไทย
3(3 - 0 - 9)
TH 744 Intellect in Thai Language and Literature
วิเคราะหภูมิปญ
 ญาในภาษาและวรรณกรรมไทย ตั้งแตสมัยสุโขทัยจนถึงปจจุบัน
ท.653 วิวัฒนาการฉันทลักษณไทย
3(3 - 0 - 9)
TH 653 Development of Thai Versification
วิเคราะหฉันทลักษณในกวีนพิ นธไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ในดานวิวัฒนาการของรูปแบบ และ
การนําไปใช
ท.663 วรรณกรรมพื้นบานของไทย
3(3 - 0 - 9)
TH 663 Thai Folk Literature
วิเคราะหวรรณกรรมพื้นบานของไทยในดานรูปแบบ วิธีการเขียน เนือ้ หา แนวความคิด และความเชื่อ
ท.664 วรรณกรรมพุทธศาสนาของไทย
3(3 - 0 - 9)
TH 664 Thai Buddhist Literature
วิเคราะหวรรณกรรมพุทธศาสนาในดานรูปแบบ วิธีการเขียน เนื้อหา แนวความคิด ความเชื่อ และ
อิทธิพลที่มีตอสังคมไทย
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ท.713 ระบบความหมายในภาษาไทย
3(3 - 0 - 9)
TH 713 Thai Semantics
ศึกษาทฤษฎีทางภาษาศาสตร โดยเนนอรรถศาสตร เพื่อวิเคราะหความหมายของคํา ประโยค และ
ขอความตอเนือ่ งที่ปรากฏในภาษาไทย
ท.714 ภาษาไทยเชิงสังคมวิทยา
3(3 - 0 - 9)
TH 714 Sociological Aspects of Thai Language
วิเคราะหความสัมพันธระหวางภาษากับสังคมไทยที่มีปจจัยแตกตางทางดานภูมิศาสตร เชื้อชาติ
เศรษฐกิจและสังคม
ท.733 ภาษาถิน่
3(3 - 0 - 9)
TH 733 Thai Dialects
ศึกษาหลักเกณฑและวิธีการของการศึกษาภาษาถิ่นตางๆ ตลอดจนศึกษาผลงานวิจยั ภาษาไทยถิ่น
ท.734 ภาษาไทยเปรียบเทียบเชิงประวัติ
3(3 - 0 - 9)
TH 734 Historical and Comparative Thai
วิเคราะหภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตรเชิงประวัติ และวิวัฒนาการของภาษาไทยในดานเสียง 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
ความสัมพันธระหวางวรรณกรรมกับศิลปะและศาสตรแขนงอื่น
ท.763 วรรณกรรมประวัติศาสตรของไทย
3(3 - 0 - 9)
TH 763 Thai Historical Literature
วิเคราะหเนื้อหา วิธีการเขียน และแนวความคิดของวรรณกรรมประวัติศาสตรของไทย
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ท.773 อิทธิพลตางประเทศในวรรณกรรมไทย
3(3 - 0 - 9)
TH 773 Foreign Influences on Thai Literature
วิเคราะหอิทธิพลตางประเทศที่มีตอวรรณกรรมไทย ในดานเนื้อเรื่อง รูปแบบ และแนวความคิด
ท.774 วรรณกรรมแปลจากตะวันออกและตะวันตก
3(3 - 0 - 9)
TH 774 Thai Translations of Oriental and Occidental Literature
วิเคราะหวรรณกรรมไทยทีแ่ ปลจากวรรณกรรมตะวันออกและตะวันตกในดานเนื้อหา บริบทของสังคม
วัฒนธรรม ตลอดจนวิธีการแปลและเรียบเรียง
ท.783 สัมมนานักเขียนวรรณกรรมรอยกรองของไทย
3(3 - 0 - 9)
TH 783 Seminar on Thai Poets
สัมมนาชีวิตและงานของนักเขียนวรรณกรรมรอยกรองที่มีชื่อเสียง ทั้งในอดีต และปจจุบัน โดยศึกษา
แนวคิด กลวิธกี ารประพันธ และปจจัยที่มอี ิทธิพลตอนักเขียนผูนั้น
ท.784 สัมมนานักเขียนวรรณกรรมรอยแกวของไทย
3(3 - 0 - 9)
TH 784 Seminar on Thai Prose Writers
สัมมนาชีวิตและงานของนักเขียนวรรณกรรมรอยแกวที่มชี ื่อเสียงทั้งในอดีต และปจจุบัน ในดาน
แนวคิด กลวิธกี ารประพันธ และปจจัยที่มอี ิทธิพลตอนักเขียนผูนั้น
ท.785 สัมมนาการสอนภาษาและวรรณกรรมไทย
3(3 - 0 - 9)
TH 785 Seminar on Teaching Thai Language and Literature
สัมมนากลวิธีการสอน ปญหา และแนวทางแกไขปญหาการสอนภาษาและวรรณกรรมไทย
วิทยานิพนธ
ท. 800 วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
TH.800 Thesis
การสรางโครงการวิจยั และการดําเนินการวิจัยอันกอใหเกิดองคความรูใหมในสาขาวิชาภาษาไทย
เขียนวิทยานิพนธดานภาษาไทยและนําเสนอวิทยานิพนธ การเขียนรายงานวิจยั เพื่อเผยแพร อยางมีจริยธรรมใน
การทําวิจยั และจริยธรรมในการเผยแพรผลงานวิชาการ
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร
เลขที่
ตําแหนง
ลําดับที่
ชื่อ-สกุล
สาขาวิชา
บัตรประชาชน
ทางวิชาการ
1. 3102002349xxx
รองศาสตราจารย
ประคอง เจริญจิตรกรรม อ.ม.(ภาษาไทย)
อ.บ. (ภาษาไทย)
2. 3100601941xxx
รองศาสตราจารย
ดร. ราตรี ธันวารชร
อ.ด.(ภาษาไทย)
อ.ม. (ภาษาไทย)
อ.บ.(เกียรตินยิ ม ภาษาไทย)
3. 3120101082xxx
รองศาสตราจารย
ลักษณา โตวิวัฒน
อ.ม.(ภาษาไทย)
อ.บ. (ภาษาไทย)
4. 3110400628xxx
รองศาสตราจารย
นวลทิพย เพิม่ เกษร
ศศ.ม.(ภาษาไทย)
กศ.บ. (การสอนภาษาไทย)
5. 3100502924xxx
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสาวณิต จุลวงศ
อ.ด. (วรรณคดีและวรรณคดี
เปรียบเทียบ)
อ.ม. (ภาษาไทย)
ศศ.บ.(ภาษาไทย)
ลําดับที่ 1 – 3 เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ป พ.ศ.
2518
2515
2534
2515
2511
2524
2518
2521
2516
2550

มหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2536
2530
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3.2.2 อาจารยประจําที่รวมสอนในหลักสูตร

1.

เลขที่
บัตรประชาชน
3102002349xxx

ตําแหนง
ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย

ประคอง เจริญจิตรกรรม

2.

3100601941xxx

รองศาสตราจารย

ดร. ราตรี ธันวารชร

3.

3120101082xxx

รองศาสตราจารย

ลักษณา โตวิวัฒน

4.

3110400628xxx

รองศาสตราจารย

นวลทิพย เพิม่ เกสร

5.

3100502924xxx

ผูชวยศาสตราจารย

ดร.เสาวณิต

ลําดับที่

ชื่อ-สกุล

จุลวงศ

6.

3102012349xxx

รองศาสตราจารย

ปองจิต ออนเผา

7.

3110601941xxx

รองศาสตราจารย

วัลลภา วิทยารักษ

สาขาวิชา
อ.ม.(ภาษาไทย)
อ.บ. (ภาษาไทย)
อ.ด.(ภาษาไทย)
อ.ม. (ภาษาไทย)
อ.บ.(เกียรตินยิ ม ภาษาไทย)
อ.ม.(ภาษาไทย)
อ.บ. (ภาษาไทย)
ศศ.ม.(ภาษาไทย)
กศ.บ. (การสอนภาษาไทย)
อ.ด. (วรรณคดีและวรรณคดี
เปรียบเทียบ)
อ.ม. (ภาษาไทย)
ศศ.บ.(ภาษาไทย)
ค.ม. (การสอนภาษาไทย)
ค.บ. (การสอนภาษาไทย)
ค.ม. (การสอนภาษาไทย)
ค.บ. (การสอนภาษาไทย)

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ป พ.ศ.
2518
2515
2534
2515
2511
2524
2518
2521
2516
2550

มหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2536
2530
2522
2520
2527
2521
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8.

เลขที่
บัตรประชาชน
3110101082xxx

ตําแหนง
ทางวิชาการ
ผูชวยศาสตราจารย

ดร.นิตยา แกวคัลนา

9.

3120400628xxx

ผูชวยศาสตราจารย

ดร.สุธาสินี ปยพสุนทรา

10.

3110502924xxx

อาจารย

ดร.ถนอมวงศ ล้ํายอดมรรคผล

ลําดับที่

ชื่อ-สกุล

11

3120601931xxx

ผูชวยศาสตราจารย

ม.ล. คํายวง วราสิทธิชัย

12

3120101032xxx

ผูชวยศาสตราจารย

โชษิตา มณีใส

13

3010400528xxx

ผูชวยศาสตราจารย

ดร.นิตยา แกวคัลณา

14

3100502926xxx

ผูชวยศาสตราจารย

พนมพร นิรญ
ั ทวี

สาขาวิชา
อ.ด. (ภาษาไทย)
อ.ม. (ภาษาไทย)
อ.บ. (ภาษาไทย)
อ.ด. (ภาษาศาสตร)
อ.ม. (ภาษาศาสตร)
ศศ.บ. (ภาษาไทย)
Ph.D. (Reading and Language
Arts)
ศศ.บ. (ภาษาไทย)
อ.ม. (ภาษาไทย)
อ.บ. เกียรตินยิ มอันดับสอง
(ภาษาไทย)
อ.ม. (ภาษาไทย)
อ.บ. (ภาษาไทย)
อ.ด. (ภาษาไทย)
อ.ม. (ภาษาไทย)
อ.บ. (ภาษาไทย)
อ.ม. (ภาษาไทย)
ศศ.บ. (ภาษาไทย)

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
U.S.A.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ป พ.ศ.
2552
2540
2534
2551
2541
2538
2519
2511
2534
2515
2511
2528
2524

2522
2520
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15

เลขที่
บัตรประชาชน
3110401086xxx

ตําแหนง
ทางวิชาการ
ผูชวยศาสตราจารย

พรทิพย เฉิดฉินนภา

16

3110400636xxx

ผูชวยศาสตราจารย

เยาวลักษณ กระแสรสินธุ

17

3110502936xxx

อาจารย

เยาวลักษณ อยูเจริญสุข

18

3110101062xxx

อาจารย

วัชราภรณ ดิษฐปาน

19

3010400127xxx

อาจารย

สังวาลย คงจันทร

20

3110502326xxx

อาจารย

เสกสันต ผลวัฒนะ

21

3740100253xxx

รองศาสตราจารย

อรพัช บวรรักษา

ลําดับที่

ชื่อ-สกุล

สาขาวิชา
อ.ม. (ภาษาไทย)
อ.บ.เกียรตินยิ มอันดับสอง
(ภาษาไทย)
ศศ.ม. (ภาษาศาสตรภาษาไทย)
ศศ.บ.(ภาษาและวรรณคดีไทย)
ศศ.ม.(จารึกภาษาไทย)
ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดีไทย)
อ.ม. (ภาษาไทย)
อ.บ. เกียรตินยิ มอันดับสอง
(ภาษาไทย)
อ.ม.(ภาษาไทย)
อ.บ.(ภาษาไทย)
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
ศศ.บ. เกียรตินยิ มอันดับหนึ่ง
(ภาษาไทย)
อ.ม. (ภาษาไทย)
ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดีไทย)

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ป พ.ศ.

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2536
2527
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3.2.3 อาจารยพิเศษ

1.

เลขที่
บัตรประชาชน
3110502596xxx

ตําแหนง
ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย

สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ

2.
3.
4.
5.
6.

3100401331xxx
3110101062xxx
3010400528xxx
3110502026xxx
3110401075xxx

รองศาสตราจารย
ศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย

สุวรรณี อุดมผล
ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ
ยุพร แสงทักษิณ
ดร.สมชาย สําเนียงงาม
ดร. สายวรุณ นอยนิมิตร

ลําดับที่

ชื่อ-สกุล

สําเร็จการศึกษาจาก

สาขาวิชา
ศศ.ม.(ภาษาเอเชียอาคเนย)
ศศ.บ.(ภาษาไทย)
M.A.( Literature)
อ.ด. (ภาษาไทย)
อ.ม. (ภาษาไทย)
อ.ด. (ภาษาไทย)
อ.ด. (ภาษาไทย)

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
Central Michigan University
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถามี)
ไมมี
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธ
5.1 คําอธิบายโดยยอ หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 แผนศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ
การสรางโครงการวิจยั และการดําเนินการวิจัยอันกอใหเกิดองคความรูใหมในสาขาวิชาภาษาไทย และ
นําเสนอวิทยานิพนธ การเขียนรายงานวิจยั เพื่อเผยแพรอยางมีจริยธรรมในการทําวิจัย และจริยธรรมในการ
เผยแพรผลงานวิชาการ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
นักศึกษามีความรูความเขาใจในกระบวนการวิจัยอันกอใหเกิดองคความรูใหมในสาขาวิชา ภาษาไทย
และนําเสนอวิทยานิพนธ การเขียนรายงานวิจัยเพื่อเผยแพร อยางมีจริยธรรมในการทําวิจัย และจริยธรรมในการ
เผยแพรผลงานวิชาการ
5.3 ชวงเวลา
การทําวิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก2) ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษาที่ 2
5.4 จํานวนหนวยกิต
วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต
5.5 ขอกําหนดการทําวิทยานิพนธ
5.5.1 การทําวิทยานิพนธ
1. นั ก ศึ ก ษาจะจดทะเบี ย นทํ า วิ ท ยานิ พ นธ ไ ด เมื่ อ ศึ ก ษารายวิ ช ามาแล ว ไม น อ ยกว า 2
ภาคการศึกษาปกติ และตองมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 24 หนวยกิต เปนวิชาบังคับ 15 หนวยกิต และวิชา
เลือก 9 หนวยกิต ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
2 นักศึกษาตองทําวิทยานิพนธเปนภาษาไทย
3. หลั ง จากจดทะเบี ย นทํ า วิ ท ยานิ พ นธ แ ล ว นั ก ศึ ก ษาต อ งเสนอเค า โครงวิ ท ยานิ พ นธ ต อ
คณะกรรมการโครงการปริญญาโทสาขาวิชาภาษาไทย เพื่อใหคณบดีคณะศิลปศาสตร แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ และกรรมการวิทยานิพนธ ไมนอยกวา 3 คน ซึ่งจะใหคําแนะนํานักศึกษา รวมทั้งสอบเคาโครง
วิทยานิพนธ และสอบวิทยานิพนธ
4. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5.5.2 การสอบวิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก2)
1. อาจารยผูสอบวิทยานิพนธใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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2. นักศึกษาจะตองสอบภาษาตางประเทศใหไดระดับ P (ผาน) กอนการสอบวิทยานิพนธ
รายละเอียดการสอบภาษาตางประเทศใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการสอบ
ภาษาตางประเทศสําหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
3. การดําเนินการทําและสอบวิทยานิพนธใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และระเบียบมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวย
วิทยานิพนธ ทัง้ นี้การสอบวิทยานิพนธที่จะไดผลระดับ S ตองไดมติเปนเอกฉันทจากคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ
5.6 การเตรียมการ
5.6.1 คณะกรรมการโครงการปริญญาโทพิจารณาคัดเลือกอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อให
คําแนะนําในการทําวิทยานิพนธแกนักศึกษา
5.6.2 เนื้อหาวิทยานิพนธ ตองเปนหัวขอที่เกี่ยวของกับภาษาไทย โดยมีรายงานที่ตองนําสงตาม
รูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด
5.6.3 นั กศึกษาจะต องทํ าวิทยานิพนธภ ายใตการแนะนําและควบคุมของอาจารยที่ปรึก ษา
วิทยานิพนธ โดยใหคณะแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อทําหนาที่แนะนําการเขียนวิทยานิพนธสําหรับ
นักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต
5.7 กระบวนการประเมินผล
5.7.1 วิทยานิพนธ
1) การสอบเคาโครงวิทยานิพนธ
กระทํ า โดยวิ ธี ก ารนํ า เสนอในที่ ป ระชุ ม และสอบปากเปล า โดยอาจารย ผู ส อบเค า โครง
วิทยานิพนธตองประกอบดวยอาจารยประจํา และผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน อาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกดั ง กล า ว ต อ งมี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอก หรื อเที ย บเท า หรื อ เป น ผู ดํา รงตํ า แหนง ทางวิ ช าการไม ต่ํ า กว า
รองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม อาจเปนกรรมการ
สอบวิทยานิพนธได แตตองไมเปนประธานกรรมการและตองเขาสอบวิทยานิพนธดวยทุกครั้ง
2) การสอบวิทยานิพนธ
กระทําโดยวิธีนําเสนอในที่ประชุมและสอบปากเปลา โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธเปน
กรรมการชุ ด เดี ย วกั น กั บ คณะกรรมการสอบเค า โครงวิ ท ยานิ พ นธ ซึ่ ง การแต ง ตั้ ง กรรมการเพิ่ ม เติ ม หรื อ
เปลี่ยนแปลงกรรมการสอบวิทยานิพนธ จะกระทําไดเฉพาะกรณีที่มีเหตุจําเปน
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การดําเนินการสอบวิทยานิพนธใ หเ ปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดว ย
การศึ ก ษาระดั บบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. 2553 และระเบีย บมหาวิท ยาลัยธรรมศาสตรวาด ว ยวิท ยานิพ นธ โดยมี
กรรมการสอบวิทยานิพนธ อยางนอย 3 คน และตองมีผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยเปนกรรมการอยาง
นอย 1 คน และประธานคณะกรรมการตองไมใชอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
รวม โดยการสอบวิทยานิพนธที่จะไดรับผลระดับ S ตองไดมติเปนเอกฉันทจากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1.1 ดานบุคลิกภาพ

1.2 ดานความรับผิดชอบ และความมีวินยั

1.3 ดานจริยธรรม

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
มีการสอดแทรกเรื่องการวางตนในสังคม การแตงกายใหถูก
กาลเทศะ การมีมนุษยสัมพันธ การปรับตัวใหเขากับ
สถานการณตางๆ ในรายวิชาตางๆ
กําหนดใหนักศึกษานําเสนอรายงานในรายวิชาตางๆ ตามเวลา
ที่กําหนด กําหนดใหเขารวมสัมมนาตามสถาบันตางๆ
สอดแทรกเรื่องการมีวินยั เชน การเขาชั้นเรียนตรงเวลา
ใหความรูเกี่ยวกับการอางอิงในการทําวิจยั ที่ถูกตอง รวมทั้ง
ปลูกฝงใหมีจริยธรรมในการทํางานดานวิชาการ

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม
1. ผลการเรียนรู ดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีความซื่อสัตยสุจริต
(2) มีวินัย ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง และรับผิดชอบสังคม
(3) เคารพสิทธิและรับฟงเหตุผลของผูอื่น เคารพศักดิ์ศรีของผูอื่น
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
2. กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกรายวิชาที่ผูเรียนมีสวนรวม เนนการเรียนรูจากสถานการณ
จริง กรณีตัวอยางที่ครอบคลุมประเด็นและปญหาดานคุณธรรมจริยธรรมในการทํางาน
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3. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
ใชวิธีการประเมินหลากหลายวิธี ทั้งการประเมินระหวางเรียน ภายหลังสิ้นสุดวิชาและภายหลัง
สําเร็จการศึกษา
3.1 ประเมินระหวางเรียน โดยผูเรียนประเมินตนเอง ประเมินโดยกลุมเพื่อน อาจารย ฯลฯ โดย
ใชวิธีการประเมินที่หลากหลาย ทั้งการสัมภาษณ การสังเกต ใชแบบสอบถาม สนทนากลุม แบบบันทึก แบบ
ประเมิน และแบบวัดที่เกี่ยวของ
3.2 ประเมินภายหลังจากสําเร็จการศึกษาแลว โดยใหบัณฑิตประเมินผลตนเอง ประเมินจาก
ผูใชบัณฑิต โดยใชแบบสอบถาม สัมภาษณ
2.2 ดานความรู
1. ผลการเรียนรูดานความรู
(1) มีความรูความเขาใจเนื้อหาสาระหลัก และทฤษฎีที่สําคัญของสาขาวิชาภาษาไทย
(2) นําความรูไปใชพัฒนาความสามารถทางวิชาการ หรือการทําวิจัยใหกาวหนายิ่งขึ้น
(3) สามารถนําเทคโนโลยีใหมมาปรับใชในการพัฒนาความรูทางวิชาการและการทําวิจัย
2. กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
จั ด กิจกรรมการเรี ย นการสอนในทุก รายวิช าที่ผูเ รีย นมีสว นรว ม โดยใชกลวิธีการเรีย นรู ที่
หลากหลาย ทั้งการบรรยายรวมกับการอภิปราย การคนควา การวิเคราะห และเนนการเรียนรูจากสถานการณจริง
กรณีตัวอยางที่ครอบคลุมประเด็นและปญหา
3. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
กลยุ ท ธ ก ารประเมิ น ประกอบด ว ย การประเมิ น หลายวิ ธี / กิ จ กรรม เพื่ อ ให ค รอบคลุ ม การ
ประเมินผลดานความรู ทั้งการเรียนการสอนในหองเรียนและการเรียนดวยตนเอง เชนการสอบวัดความรูโดยใช
ขอสอบ การรายงานการศึกษาคนควา การวิเคราะหกรณี การทําโครงการ การคนควาอิสระ การทําวิทยานิพนธ
2.3 ดานทักษะทางปญญา
1. ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณและเปนระบบ
(2) สามารถนําความรูไปตอยอดและสรางสรรคผลงานวิชาการแนวใหม หรือบูรณาการความรู
เดิมเขากับแนวทางการวิจัยใหมๆ ได
(3) สามารถวางแผนและดําเนินการโครงการสําคัญหรือโครงการวิจัยคนควาทางวิชาการได
ดวยตนเอง
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หนา 26

มคอ. 2

2. กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
จั ด กิจกรรมการเรี ย นการสอนในทุก รายวิช าที่ผูเ รีย นมีสว นรว ม โดยใชกลวิธีการเรี ย นรู ที่
หลากหลาย ทั้งการบรรยายรวมกับการอภิปราย การคนควา การวิเคราะห และเนนการเรียนรูจากสถานการณจริง
กรณีตัวอยางที่ครอบคลุมประเด็นและปญหา
3. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
กลยุ ท ธ ก ารประเมิ น ประกอบด ว ย การประเมิ น หลายวิ ธี / กิ จ กรรม เพื่ อ ให ค รอบคลุ ม การ
ประเมินผลดานความรู ทั้งการเรียนการสอนในหองเรียนและการเรียนดวยตนเอง เชนการสอบวัดความรูโดยใช
ขอสอบ การรายงานการศึกษาคนควา การวิเคราะหกรณี การทําโครงการ การทําวิทยานิพนธ
2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1. ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถติดตอสื่อสารกับกลุมบุคคลตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
(2) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเอง และรับผิดชอบงานในกลุม
(3) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูของตนเอง สามารถประเมินตนเองได รวมทั้ง
วางแผนในการปรับปรุงตนเองใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
2. กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
จัด กิจกรรมการเรี ย นการสอนในทุก รายวิ ช าที่ผูเ รีย นมีสว นรว ม โดยใชกลวิธีการเรีย นรู ที่
หลากหลาย ทั้งการบรรยายรวมกับการอภิปราย การคนควา การวิเคราะห และเนนการเรียนรูจากสถานการณจริง
กรณีตัวอยางที่ครอบคลุมประเด็นและปญหา
3. กลยุ ท ธ ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู ด า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ ร ะหว า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ
มีการประเมินหลายดาน โดยใหความสําคัญที่กลยุทธ ดังนี้
3.1 มีการประเมินผูเรียนในการแสดงบทบาทของการเปนผูนําและผูตาม ในสถานการณการ
เรียนรูตามวัตถุประสงค
3.2 การประเมินทักษะที่แสดงออกถึงภาวะผูนําตามสถานการณการเรียนรูที่หลากหลาย
3.3 การประเมินความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น
3.4 การประเมิ น การแสดงออกของการตระหนั ก ถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบในการเรี ย นรู ต าม
ประสบการณการเรียนรู และความสนใจในการพัฒนาอาชีพอยางตอเนื่อง
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2.5 ดานทักษะในการวิเคราะหและการสื่อสาร
1. ผลการเรียนรู ดานทักษะการวิเคราะหและการสื่อสาร
(1) สามารถนําวิธีการทางสถิติที่จําเปนมาใชในการวิเคราะหขอมูลที่ศึกษาได
(2) สามารถสื่อสารกับบุคคลตางๆอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพ รวมถึง
ชุมชนทั่วไป
(3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาความรู และการคนควาวิจัยอยางตอเนื่อง
2. กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหและการสื่อสาร
จั ด กิจกรรมการเรี ย นการสอนในทุก รายวิช าที่ผูเ รีย นมีสว นรว ม โดยใชกลวิธีการเรีย นรู ที่
หลากหลาย ทั้งการบรรยายรวมกับการอภิปราย การคนควา การวิเคราะห และเนนการเรียนรูจากสถานการณจริง
กรณีตัวอยางที่ครอบคลุมประเด็นและปญหา
3. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหและ การสื่อสาร
มีการประเมินหลายดาน โดยใหความสําคัญที่กลยุทธ ดังนี้
3.1 มีการประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชแบบสังเกต แบบประเมินทักษะ
การพูด การเขียน ในสถานการณการเรียนรูตามวัตถุประสงค
3.2 การประเมิ น ทั ก ษะที่แ สดงออกถึง ทัก ษะการพูด การฟ ง ตามสถานการณ ก ารเรีย นรู ที่
หลากหลาย
3.3 การประเมินการแสดงออกของการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศตามประสบการณการ
เรียนรู และความสนใจในการพัฒนาความรูใหมๆ อยางตอเนื่อง
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ ากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
ผลการเรียนรูในตารางมีความหมาย ดังนี้
3.1 คุณธรรม จริยธรรม
1) มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีความซื่อสัตยสุจริต
2) มีวินัย ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง และรับผิดชอบสังคม
3) เคารพสิทธิและรับฟงเหตุผลของผูอื่น เคารพศักดิ์ศรีของผูอื่น
4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
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3.2 ความรู
1) มีความรูความเขาใจเนื้อหาสาระหลัก และทฤษฎีที่สําคัญของสาขาวิชาภาษาไทย
2) นําความรูไปใชพัฒนาความสามารถทางวิชาการ หรือการทําวิจัยใหกาวหนายิ่งขึ้น
3) สามารถนําเทคโนโลยีใหมมาปรับใชในการพัฒนาความรูทางวิชาการและการทําวิจัย
3.3 ทักษะทางปญญา
1) สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณและเปนระบบ
2) สามารถนําความรูไปตอยอดและสรางสรรคผลงานวิชาการแนวใหม หรือบูรณาการความรูเดิม
เขากับแนวทางการวิจัยใหมๆ ได
3) สามารถวางแผนและดําเนินการโครงการสําคัญหรือโครงการวิจัยคนควาทางวิชาการไดดวย
ตนเอง
3.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถติดตอสื่อสารกับกลุมบุคคลตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
2) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเอง และรับผิดชอบงานในกลุม
3) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูของตนเอง สามารถประเมินตนเองได รวมทั้งวางแผนใน
การปรับปรุงตนเองใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
3.5 ทักษะการวิเคราะหและการสื่อสาร
1) สามารถนําวิธีการทางสถิติที่จําเปนมาใชในการวิเคราะหขอมูลที่ศึกษาได
2) สามารถสื่อสารกับบุคคลตางๆอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชน
ทั่วไป
3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาความรู และการคนควาวิจัยอยางตอเนื่อง
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
z ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา

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

1. คุณธรรม จริยธรรม

{

ความรับผิดชอบรอง

2. ความรู

3. ทักษะทางปญญา

4. ทักษะความสัมพันธ 5. ทักษะการวิเคราะห
ระหวางบุคคลและ
และการสื่อสาร
ความรับผิดชอบ
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รายวิชา

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

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู

3. ทักษะทางปญญา

4. ทักษะความสัมพันธ 5. ทักษะการวิเคราะห
ระหวางบุคคลและ
และการสื่อสาร
ความรับผิดชอบ
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มคอ. 2

รายวิชา

วิชาเลือก (ตอ)
ท.774 วรรณกรรมแปลจากวรรณกรรม
ตะวันออกและตะวันตก
ท.783 สัมมนานักเขียนวรรณกรรมรอยกรอง
ของไทย
ท.784 สัมมนานักเขียนวรรณกรรมรอยแกว
ของไทย
ท.785 สัมมนาการสอนภาษาและวรรณกรรม
ไทย
วิทยานิพนธ
ท. 800 วิทยานิพนธ

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู

3. ทักษะทางปญญา

4. ทักษะความสัมพันธ 5. ทักษะการวิเคราะห
ระหวางบุคคลและ
และการสื่อสาร
ความรับผิดชอบ
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผล ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ.2553 ดังนี้
1.1 การวัดผลการศึกษาแบงเปน 9 ระดับ มีชื่อและคาระดับตอหนึ่งหนวยวิชาดังตอไปนี้
ระดับ
A
คาระดับ 4.00

A3.67

B+
3.33

B
B3.00 2.67

C+
2.33

C
2.00

D
F
1.00 0.00

1.2 การนับหนวยกิตที่ได จะนับรวมเฉพาะหนวยกิตของรายวิชาที่นักศึกษาไดคาระดับ S หรือ
ระดับไมต่ํากวา C เทานั้น รายวิชาที่นักศึกษาไดคาระดับ D หรือ F ไมวาจะเปนรายวิชาบังคับหรือรายวิชาเลือก
ใหนํามาคํานวณคาระดับเฉลี่ยสําหรับภาคการศึกษานั้นและคาระดับเฉลี่ยสะสมทุกครั้งไป
1.3 นักศึกษาที่ไดระดับ U ระดับ D หรือ ระดับ F ในรายวิชาใดที่เปนรายวิชาบังคับในหลักสูตร จะ
ลงทะเบียนศึกษาซ้ําในรายวิชานั้นไดอีกเพียง 1 ครั้ง และครั้งหลังนี้จะตองไดคาระดับ S หรือระดับไมต่ํากวา C
มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
นักศึกษาที่ไดระดับ U ระดับ D หรือ ระดับ F ในรายวิชาใดที่เปนรายวิชาเลือก นักศึกษาอาจจะ
ลงทะเบียนศึกษาซ้ําในรายวิชานั้นอีก หรืออาจจะลงทะเบียนศึกษาในรายวิชาเลือกอืน่ แทนก็ได
นักศึกษาที่ไดคาระดับไมต่ํากวา C ในรายวิชาใด ไมมีสิทธิจดทะเบียนศึกษาซ้ําในรายวิชานั้นอีก
เวนแตหลักสูตรจะกําหนดไวเปนอยางอื่น
1.4 การวัดผลวิทยานิพนธ แบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใชได) และระดับ U (ใชไมได)
หนวยกิตทีไ่ ดจะไมนํามาคํานวณคาระดับเฉลี่ย
1.5 การวัดผลวิชาเสริมพื้นฐาน การสอบภาษาตางประเทศ แบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับ P (ผาน)
และ ระดับ N (ไมผาน) และไมนับหนวยกิต
1.6 เงื่อนไขอืน่ ๆ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 มีคณะกรรมการทวนสอบที่ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
2.2 คัดเลือกรายวิชาทีภ่ าคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเปนไปตามเกณฑการคัดเลือกที่คณะกรรมการทดสอบ
กําหนด
2.3 คณะกรรมการตรวจผลสอบการใหคะแนนกับขอสอบรายงาน โครงงาน และกิจกรรมอื่น ๆ ที่
ผูเรียนรับมอบหมาย
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3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 ไดศึกษาลักษณะวิชาตางๆ ครบตามโครงสรางหลักสูตร และมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 48 หนวยกิต
3.2 ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
3.3 ไดคาระดับ P (ผาน) ในการสอบภาษาตางประเทศ ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด หรือศึกษา
และสอบผานวิชา มธ.005 ภาษาอังกฤษ 1 และ มธ.006 ภาษาอังกฤษ 2
3.4ไดระดับ S (ใชได) ในการสอบวิทยานิพนธ โดยการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการที่
คณะศิลปศาสตรแตงตั้ง และนําวิทยานิพนธที่พิมพและเย็บเลมเรียบรอยแลว มามอบใหมหาวิทยาลัยตาม
ระเบียบ
3.5 ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของ
ผลงานไดรับการยอมรับใหตพี ิมพในวารสาร หรือสิ่งตีพิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มี
รายงานการประชุม(Proceeding)
3.6 ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขอืน่ ๆ ที่คณะศิลปศาสตร และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกําหนด

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวทางการเปนครูแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย สถาบัน คณะ ตลอดจนหลักสูตรที่สอน
2) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวิจยั
อยางตอเนื่องโดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชา สนับสนุนการศึกษาตอ ฝกอบรม สัมมนา นําเสนอ
บทความทั้งในและตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการ
วิจัยอยางตอเนือ่ งโดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชา สนับสนุนการศึกษาตอ ฝกอบรม สัมมนา นําเสนอ
บทความทั้งในและตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลใหทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกีย่ วของกับการพัฒนาความรูแ ละคุณธรรม
2) มีการกระตุน ใหอาจารยทาํ ผลงานทางวิชาการ
3) สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมเปนหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
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4) จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจยั
5) จัดใหอาจารยทุกคนเขารวมกลุมวิจัยตางๆ ของคณะ
6) จัดใหอาจารยเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการตางๆ ของคณะ

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
1.1 คณะประกาศขอปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลและแนวทางการควบคุม
คุณภาพ
1.2 แตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
1.3 มอบหมายความรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาตางๆ ใหอาจารยในภาควิชา
1.4 ประธานโครงการควบคุมการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหเปนไปตาม
รายละเอียดของหลักสูตร
1.5 ประธานโครงการควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาและดําเนินการ
ประเมินผลการสอนของอาจารย
1.6 แตงตั้งคณะกรรมการภายนอกทบทวน/ประเมินผลการดําเนินการโดยมีผูทรงคุณวุฒิติดตาม
รายละเอียดหลักสูตรเมื่อสิ้นสุดปการศึกษาและปรับปรุงตามความเหมาะสม
เปาหมาย

การดําเนินการ

1. พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยโดย
อาจารย แ ละนั ก ศึ ก ษามี ค วามเป น
ผูนําในการสรางองคความรูใหมๆ
ทางดานสาขาวิชาภาษาไทย

1. จัดใหหลักสูตรสอดคลองกับ
องคความรูใหมทางดานภาษาไทย
2. ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย
โดยมีการพิจารณาปรับปรุง
หลักสูตรทุกๆ 5 ป

การประเมินผล
- หลักสูตรที่สามารถอางอิงกับ
มาตรฐานที่กําหนดและมีการ
ปรับปรุงสม่ําเสมอ

2.กระตุ น ให นั ก ศึ ก ษามี ค วาม 3. จัดแนวทางการเรียนใหนกั ศึกษา - จัดรูปแบบการเรียนการสอนให
สามารถในการค น คว า วิ จั ย ทาง ไดคนควา วิจยั ทางดานภาษาไทย นักศึกษา ไดคน ควา วิจัย ทางดาน
อยางตอเนื่องและเปนระบบ
ดานภาษาไทย
ภาษาไทยอยางตอเนื่องและเปน
ระบบ
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เปาหมาย
3. ตรวจสอบและปรับปรุง
หลักสูตรใหมคี ุณภาพมาตรฐาน
4. มีการประเมินมาตรฐานของ
หลักสูตรอยางสม่ําเสมอ

การดําเนินการ
4. จัดใหมีการตีพิมพและเผยแพร
วิทยานิพนธทงั้ ระดับชาติและ
นานาชาติ
5. สนับสนุนใหอาจารยผูสอนเปน
ผูนําในทางวิชาการและ/หรือ เปน
ผูเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวของ
6. มีการประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายใน
ทุกปและภายนอกอยางนอยทุก 4 ป
7. ประเมินความพึงพอใจของ
หลักสูตรและการเรียนการสอน
โดยบัณฑิตทีส่ ําเร็จการศึกษา

การประเมินผล
- มีการตีพิมพและเผยแพร
วิทยานิพนธทงั้ ระดับชาติและ
นานาชาติ
- จํานวนและรายชื่อคณาจารย
ประจํา ประวัติอาจารยดานคุณวุฒิ
ประสบการณ ผลการงานวิชาการ
- ประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายใน
ทุกปและภายนอกอยางนอยทุก 4 ป
- ประเมินความพึงพอใจของ
หลักสูตรและการเรียนการสอน
โดยบัณฑิตทีส่ ําเร็จการศึกษา

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
มีคณะกรรมการโครงการปริญญาโทสาขาวิชาภาษาไทย ทําหนาทีว่ างแผนและบริหารงบประมาณใน
ลักษณะของโครงการปกติ
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
นักศึกษาสามารถใชสิ่งพิมพ หนังสือ ตํารา วารสารที่ใหความรูเกีย่ วกับ วิชาภาษาไทย วรรณคดี
ไทย ภาษาศาสตร ตลอดจนวิชาที่สัมพันธกับแขนงวิชาจากสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ
หองสมุดคณะตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดังนี้
2.2.1 รวมคลังหนังสือและเอกสาร
ภาษาไทย และภาษาตางประเทศ
1,277,369
เลม
2.2.2 วารสาร
4,918
ชื่อ
ภาษาไทย
2,632
ชื่อ
ภาษาตางประเทศ
2,286
ชื่อ
2.2.3 โสตทัศนวัสดุประเภทตาง ๆ
37,388
ชิ้น
2.2.4 หนังสือพิมพ
38
ชื่อ
ภาษาไทย
30
ชื่อ
ภาษาตางประเทศ
8
ชื่อ
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2.2.5 ฐานขอมูล
ออนไลน
ออนไลนในโครงการTHAILIS
2.2.6 วิทยานิพนธอิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2.2.7 หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส

77
66
11
6,709
3,161

ฐาน
ฐาน
ฐาน
เลม
เลม

หองสมุดอื่น ๆ ที่นักศึกษาสามารถขอใชบริการ ไดแก หอสมุดแหงชาติ สํานักหอสมุดของ
มหาวิทยาลัยทุกแหงในสวนกลาง หองสมุดหรือศูนยเอกสารของหนวยราชการและเอกชน
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
2.3.1 มีคณะกรรมการโครงการวางแผนจัดหาและติดตามการใชทรัพยากรการเรียนการสอนของ
คณะ
2.3.2 ใหอาจารยผูสอนและผูเรียนเสนอรายชื่อสื่อที่ตองการใชตอภาควิชา
2.3.3 คณะจัดสรรงบประมาณประจําปและจัดซื้อตําราและสื่อตางๆ
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
2.4.1 คณะกรรมการโครงการวางแผนการประเมินอยางมีสวนรวมกับผูสอน ผูใช และบุคลากรที่
รับผิดชอบทุกฝาย อยางเปนระบบ
2.4.2 ประเมินความเพียงพอจากความตองการการใชของอาจารย และผูเรียน และใหไดมาตรฐาน
ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกําหนด
2.4.3 จัดทําระบบติดตามการใชทรัพยากรทัง้ ตําราหลัก สิ่งพิมพ และสื่อตางๆ ที่เหมาะสมกับ
สถานการณของภาควิชา ของคณะ และนําผลมาใชในการบริหารทรัพยากร
3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
3.1.1 กําหนดคุณสมบัติอาจารยใหไดมาตรฐานตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด นอกจากนั้นตองมี
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ และการใชสารสนเทศ การสื่อสาร เชน คอมพิวเตอรและโปรแกรมขั้น
พื้นฐาน
3.1.2 ประกาศรับสมัครและประชาสัมพันธอยางทั่วถึง
3.1.3 สืบคนประวัติ และคุณสมบัติของผูสมัครจากแหลงขอมูลที่เชื่อถือไดอยางเปนระบบ และมี
การตรวจสอบขอมูลอยางเปนธรรม
3.1.4 ทดสอบความสามารถในสาขาวิชา
3.1.5 ทดสอบความสามารถในการสอนและการใชสื่อการศึกษา
3.1.6 เสนอแตงตั้งและประเมินการปฏิบัติงานตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
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3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
3.2.1 อาจารยรวมกับผูเรียนประเมินรายวิชาเมื่อสิ้นสุดรายวิชาทุกรายวิชา
3.2.2 อาจารยรวมในการสัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสุดปการศึกษา
3.2.3 อาจารยเสนอขอมูลตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อรวบรวมและจัดทํารางการ
ปรับปรุงหลักสูตร
3.3 การแตงตัง้ คณาจารยพิเศษ
3.3.1 การจัดจางอาจารยพิเศษใหทําไดเฉพาะหัวขอเรื่องที่ตองการความเชี่ยวชาญพิเศษเทานั้น
3.3.2 การพิจารณาจะตองผานการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
3.3.3 กลุมวิชาโดยประธานโครงการเปนผูเสนอความตองการในการจางและเสาะหาผูมีคุณสมบัติ
ตรงความตองการเสนอตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
3.3.4 การจัดจางอาจารยพิเศษ ตองวางแผนลวงหนาเปนรายภาคการศึกษาเปนอยางนอย
3.3.5 จัดใหมีการประเมินการสอนของอาจารยพิเศษทุกครั้งที่มีการสอน
3.3.6 คุณสมบัติของอาจารยพิเศษจะตองเปนไปตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
การกําหนดคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามความตองการของคณะและนโยบายของ
มหาวิทยาลัย
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัตงิ าน
4.2.1 ใหบุคลากรวางแผนความตองการในการพัฒนาตนเองโดยรวบรวมเปนแผนประจําปเพื่อให
คณะสนับสนุนงบประมาณไดเหมาะสม
4.2.2 คณะมีหนวยวิจยั สถาบันและวิจยั เพื่อพัฒนา โดยสนับสนุนงบประมาณประจําป เชนเดียวกับ
หนวยวิจัยอืน่ ๆ
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอื่นๆ แกนักศึกษา
5.1.1 มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเฉพาะการเรียนรูจ ากการปฏิบัตแิ ละ
ประสบการณจริง
5.1.2 มีการจัดอาจารยที่ปรึกษาใหแกนักศึกษาทุกคน
5.1.3 มีระบบการสื่อสารขอมูลใหเขาถึงนักศึกษาอยางทัว่ ถึง เชน การสื่อสารผาน Website หรือ
E-mail เปนตน
5.1.4 มีการสนับสนุนใหนักศึกษาไดแลกเปลี่ยนทางดานวิชาการกับตางประเทศ
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5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
5.2.1 กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคํารองขอดู
กระดาษคําตอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารยแตละรายวิชาได
5.2.2 การอุทธรณของนักศึกษา ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยวินัย
นักศึกษา พ.ศ. 2547
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
มีการสํารวจความตองการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใช
บัณฑิต และมุง ใหบณ
ั ฑิตสามารถประกอบอาชีพไดตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

8)

ดัชนีบง ชี้ผลการดําเนินงาน
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
มีอาจารยรับผิดชอบหลักสูตร ตามเกณฑของสํานักงาน
3 3 3 3 3
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ
3 3 3 3 3
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบ
3 3 3 3 3
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ
มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 อยางนอยกอนการเปด
3 3 3 3 3
สอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุก
3 3 3 3 3
รายวิชา
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
3 3 3 3
ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปการศึกษา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู
ที่กําหนดใน มคอ.3 มาตรฐานคุณวุฒิ อยางนอยรอยละ 25 ของ
3 3 3 3 3
รายวิชาที่เปดสอนแตละปการศึกษา
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่
3 3 3 3
รายงานใน มคอ. 7 ปที่แลว
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9)
10)
11)
12)
13)
14)

15)

16)

ดัชนีบง ชี้ผลการดําเนินงาน
อาจารยใหมทกุ คนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา ดานการ
จัดการเรียนการสอน
อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการและ/
หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนไดรับการพัฒนา
วิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอน และ
ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5
จากคะแนนเต็ม 5.0
จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามกําหนดระยะเวลาของ
หลักสูตรไมนอ ยกวารอยละ 90 ของจํานวนนักศึกษาที่คงอยู
ในชั้นปที่ 2
รอยละของนักศึกษามีงานทําภายใน 1 ป หลังสําเร็จการศึกษา
ไมต่ํากวารอยละ 80

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
กระบวนการที่จะใชในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตรที่วางแผนไวเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
นั้น พิจารณาจากตัวผูเรียนโดยผูสอนจะตองประเมินผูเรียนทุกๆ หัวขอวามีความเขาใจหรือไม โดยประเมินจาก
แบบทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโตตอบจากนักศึกษาการตอบคําถามของ
นักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมขอมูลจากที่กลาวขางตนแลวก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องตนไดวา ผูเรียน
มีความเขาใจหรือไม หากวิธีการที่ใชไมสามารถทําใหผูเรียนเขาใจได ก็จะตองมีการปรับเปลี่ยนการสอน
การทดสอบกลางภาคเรียน ปลายภาคเรียน จากรายงาน จะสามารถชี้ไดวาผูเรียนมีความเขาใจหรือไมใน
เนื้อหาที่เรียนไป หากพบวามีปญหาก็จะตองมีการดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสตอไป
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1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
ใหนกั ศึกษาไดมีการประเมินผลการสอนของอาจารยทุกดาน ทั้งดานทักษะกลยุทธการสอน การตรงตอ
เวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงครายวิชา ชี้แจงเกณฑการประเมินผลรายวิชา และการใชสื่อการสอนใน
รายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมจะดําเนินการ เพื่อนําผลการประเมินไปพัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอน โดยมีวิธีการประเมินดังนี้
2.1 จัดสัมมนาหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน เพื่อรับฟงความคิดเห็นจาก
นักศึกษา คณาจารย และผูท รงคุณวุฒภิ ายนอก เมื่อสิ้นสุดการศึกษาในหลักสูตรแตละรุน
2.2 ดําเนินการประเมินหลักสูตรเพื่อติดตามบัณฑิตใหม โดยสํารวจขอมูลจากนายจางและ/หรือ
ผูบังคับบัญชา ดวยการใชแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ใหประเมินตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานทีร่ ะบุในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอยางนอย
3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒใิ นสาขาวิชาอยางนอย 1 คน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
- คณะกรรมการประเมินหลักสูตรของคณะจัดทํารายงานการประเมินผล และเสนอประเด็นทีจ่ ําเปนใน
การปรับปรุงหลักสูตร
- จัดประชุมสัมมนาเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร
- เชิญผูทรงคุณวุฒิอานหลักสูตรและใหขอ เสนอแนะ
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ภาคผนวก 1 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
รองศาสตราจารยประคอง เจริญจิตรกรรม
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ประชุมวิชาการแกบุคคลทั่วไป จัดโดยสมาคมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน, 2, 9 สิงหาคม.
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ภาคผนวก 2
ลําดับ

1.
2.
3.
4.
5.

ภาระงานของอาจารยประจําหลักสูตร
รายนามอาจารย

รศ.ประคอง เจริญจิตรกรรม
รศ.ดร.ราตรี ธันวารชร
รศ.ลักษณา โตวิวัฒน
รศ.นวลทิพย เพิ่มเกษร
ผศ.ดร.เสาวณิต จุลวงศ

ภาระงานสอนภายหลังปรับปรุงหลักสูตร
(ชั่วโมง:สัปดาห)

ภาระงานสอนกอนปรับปรุงหลักสูตร
(ชั่วโมง:สัปดาห)

ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ /
การคนควาอิสระกอนปรับปรุง
หลักสูตร (จํานวนนักศึกษา)

ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ /
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

6
6
6
6
6

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

6
6
6
6
6

3
3
3
3
3

0
0
0
0
0

3
3
3
3
3

0
0
0
0
0

6
6
6
6
6

0
0
0
0
1

0
0
0
0
0

2
2
2
2
2

0
0
0
0
0
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ภาคผนวก 3

แบบฟอรมรายละเอียดในการเสนอขอปรับปรุงแกไขหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับป พ.ศ.2543 เพื่อใชในปการศึกษา 2553
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

1. หลักสูตรฉบับดังกลาวนีไ้ ดรบั ทราบ/รับรองการเปดสอนจากสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
เมื่อวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2543
2. สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน ไดอนุมัติปรับปรุงแกไขครั้งนีน้ ี้แลว ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2553
เมื่อวันที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2553
3. หลักสูตรฉบับปรับปรุงแกไขนี้ เริ่มใชกับนักศึกษารุนปการศึกษา 2553 ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา
2553 เปนตนไป
4. เหตุผลในการปรับปรุงแกไข
4.1 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับป พ.ศ. 2543 ใชมาตั้งแต พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ.
2552 เปนเวลา 10 ปแลว คณะศิลปศาสตรจึงมีความประสงคจะปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรดังกลาว
ใหทันสมัยและสอดคลองกับความกาวหนาทางวิชาการตลอดจนสถานการณในยุคปจจุบันมากขึ้น
4.2 องคประกอบของหลักสูตรดังกลาวควรไดรับการปรับปรุงเพื่อใหเกิดความเหมาะสมทางวิชาการและ
การสรางองคความรูสําหรับนักศึกษาในการคนควาและวิจัยระดับสูงตอไป
5. สาระในการปรับปรุงแกไข
การปรับปรุงแกไขหลักสูตรครั้งนี้ มีสาระสําคัญดังนี้
5.1 จํานวนหนวยกิตวิชาบังคับและวิชาเลือก
มีการปรับเปลี่ยนจํานวนหนวยกิตวิชาบังคับและวิชาเลือก โดยลดจํานวนหนวยกิตวิชาบังคับจากเดิม 21
หนวยกิต เปน 15 หนวยกิต และเพิ่มจํานวนหนวยกิตวิชาเลือกจากเดิม 15 หนวยกิต เปน 21 หนวยกิต
ทั้งนี้เพื่อใหนกั ศึกษาสามารถเลือกวิชาที่จะใชประกอบการการคนควาและวิจัยเฉพาะทางที่ตนเองสนใจ
ไดมากขึ้น ซึ่งจะนําไปสูความลุมลึกทางวิชาการไดดีขึ้น
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5.2 ปรับเปลี่ยนรหัสวิชาทุกวิชาในหลักสูตรใหสอดคลองกับความหมายของรหัสประจํารายวิชาจํานวน
11 รายวิชา คือ
หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2543
หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2553
ท.612 ภาษาศาสตรกับการศึกษาวิเคราะหภาษาใน
ท.643 ภาษาศาสตรกับการศึกษาวิเคราะหภาษาใน
วรรณกรรมไทย
วรรณกรรมไทย
TH 612 Linguistic Approaches to Thai Literature
TH 643 Linguistic Approaches to Thai Literature
ท.633 ภาษาไทยเชิงสังคมวิทยา
ท.714 ภาษาไทยเชิงสังคมวิทยา
TH 633 Sociological Aspects of Thai Language
TH 714 Sociological Aspects of Thai Language
ท.642 ระเบียบวิธีวิจยั
ท.641ระเบียบวิธีวิจยั
TH 642 Research Methodology
TH 641 Research Methodology
ท.683 อิทธิพลตางประเทศในวรรณกรรมไทย
ท.773 อิทธิพลตางประเทศในวรรณกรรมไทย
TH 683 Foreign Influences on Thai Literary Works TH 773 Foreign Influences on Thai Literary Works
ท.734 ภาษาไทยตางสมัย
ท.634 ภาษาไทยตางสมัย
TH 734 Thai Language in Various Periods
TH 634 Thai Language in Various Periods
ท.741 ภูมิปญญาไทยในภาษาและวรรณกรรม
ท.644 ภูมิปญญาในภาษาและวรรณกรรมไทย
TH 741Thai Intellect in Language and Literature
TH 644 Intellect in Thai Language and Literature
ท.763 วรรณกรรมพุทธศาสนาของไทย
ท.664 วรรณกรรมพุทธศาสนาของไทย
TH 763 Thai Buddhist Literature
TH 664 Thai Buddhist Literature
ท.764 วรรณกรรมประวัติศาสตรของไทย
ท.763 วรรณกรรมประวัติศาสตรของไทย
TH 764 Thai Historical Literature
TH 763 Thai Historical Literature
ท.773 สัมมนานักเขียนรอยกรองของไทย
ท.783 สัมมนานักเขียนวรรณกรรมรอยกรองของไทย
TH 773 Seminar on Thai Poets
TH 783 Seminar on Thai Poets
ท.774 สัมมนานักเขียนรอยแกวของไทย
ท.784 สัมมนานักเขียนวรรณกรรมรอยแกวของไทย
TH 774 Seminar on Thai Prose Writers
TH 784 Seminar on Thai Prose Writers
ท.793 สัมมนาการสอนภาษาและวรรณกรรมไทย
ท.785 สัมมนาการสอนภาษาและวรรณกรรมไทย
TH 793 Seminar on Teaching Thai Language and
TH 785 Seminar on Teaching Thai Language and
Literature
Literature
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5.3 รายวิชา
มีการปรับเปลี่ยน และ/หรือเพิ่มเติมรายวิชา ดังนี้
5.3.1 วิชาเสริมพื้นฐาน ปรับชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา 1 รายวิชา คือ
หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2543
หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2553
ท.501 ภาษาศาสตรกับการศึกษาภาษาไทย
ท.501 ภาษาศาสตรพื้นฐานกับการศึกษา
ภาษาไทย
3 (3-0-9)
3 หนวยกิต
TH 501 Linguistic and the Study of Thai
TH 501 Basic Linguistics and the Study of Thai
ศึกษาลักษณะทั่วไปของภาษาไทย เชน
ศึกษาลักษณะทั่วไปของภาษาไทย เชน เสียง
เสียง คํา ความหมาย เปนตน โดยอาศัยหลัก
คํา ความหมาย เปนตน โดยใชทฤษฎีทางดาน
ทางดานภาษา ศาสตร เพื่อใหนักศึกษาเขาใจ
ภาษาศาสตร เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาและ
ลักษณะพื้นฐานของภาษา อันจะเปนแนวทาง
วิเคราะหภาษาไทย
สําหรับการศึกษาและวิเคราะหภาษาไทยตอไป
5.3.2 วิชาบังคับ
5.3.2.1 ยายวิชาบังคับไปเปนวิชาเลือก ไดปรับปรุงโดยปรับยาย เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับชื่อวิชา และ
ปรับคําอธิบายรายวิชาของวิชาบังคับใหเปนรายวิชาเลือก เพราะวิชาดังกลาวมีเนื้อหาที่ไมเปนทฤษฎีหลักที่
จะนําไปศึกษารายวิชาอื่นๆ และเพื่อใหนักศึกษาสามารถเลือกวิชาที่จะใชประกอบการคนควาและวิจยั
เฉพาะทางที่ตนเองสนใจไดมากขึ้น จํานวน 2 รายวิชา คือ
หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2543
หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2553
ท.612 ภาษาศาสตรกับการศึกษาวิเคราะหภาษา ท.643 ภาษาศาสตรกับการศึกษาวิเคราะหภาษา
ในวรรณกรรมไทย3 หนวยกิต
ในวรรณกรรมไทย
3 (3-0-9)
TH 612 Linguistic Approaches to Thai
TH 643 Linguistic Approaches to Thai
Literature
Literature
ศึกษาและวิเคราะหภาษาในวรรณกรรมไทย
ศึกษาวิเคราะหภาษาในวรรณกรรมไทยสมัย
สมัยตาง ๆ ดวยวิธีการทางภาษาศาสตร
ตาง ๆ ดวยวิธกี ารทางภาษาศาสตร
ท.741 ภูมิปญญาไทยในภาษาและวรรณกรรม
ท.644 ภูมิปญญาในภาษาและวรรณกรรมไทย
3 หนวยกิต
3 (3-0-9)
TH 644 Intellect in Thai Language and
TH 741 Thai Intellect in Language and
Literature
Literature
ศึกษาและวิเคราะหภูมิปญญาไทยที่ปรากฏ
ศึกษาวิเคราะหภูมิปญญาในภาษา และ
ในภาษาและวรรณกรรมไทยตั้งแตสมัยสุโขทัย วรรณกรรมไทยตั้งแตสมัยสุโขทัย จนถึงปจจุบัน
จนถึงปจจุบัน
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5.3.2.2 ปรับคําอธิบายรายวิชาบังคับ จํานวน 2 รายวิชา คือ
หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2543
หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2553
ท.651จารีตในวรรณกรรมไทย
3 หนวยกิต ท.651จารีตในวรรณกรรมไทย
3 (3-0-9)
TH 651 Thai Literary Conventions
TH 651 Thai Literary Conventions
ศึกษาและวิเคราะหจารีตตางๆ ที่ปรากฏอยู
สํารวจและวิเคราะหจารีตที่ปรากฏใน
ในวรรณกรรมไทยตั้งแตสมัยสุโขทัยจนถึง
วรรณกรรมไทยตั้งแตสมัยสุโขทัยจนถึงปจจุบัน
ปจจุบัน เพื่อใหเกิดความเขาใจจารีตในการแตง เพื่อใหเกิดความเขาใจจารีตในการแตงวรรณกรรม
วรรณกรรมไทย ตลอดจนแนวคิดของคนไทยใน ไทย และแนวความคิดของคนไทย
อดีตจนถึงปจจุบัน
ท.731 ภาษาไทยปจจุบนั
3 หนวยกิต ท.731 ภาษาไทยปจจุบนั
3 (3-0-9)
TH 731Contemporary Thai
TH 731 Contemporary Thai
ศึกษาลักษณะภาษาไทยในปจจุบัน เพื่อให
สํารวจและวิเคราะหลักษณะภาษาไทยใน
เห็นการเปลีย่ นแปลงแนวโนมการใชภาษาไทย ปจจุบัน เพื่อใหเห็นการเปลีย่ นแปลง แนวโนม
และแนวทางการใชภาษาไทยในการสื่อสารใหมี การใชภาษาไทย และแนวทางการใชภาษาไทย
ประสิทธิภาพ
ในการสื่อสารใหมีประสิทธิภาพ
5.3.2.3 ปรับคําอธิบายรายวิชาและชื่อรายวิชาบังคับ จํานวน 1 รายวิชา คือ
หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2543
หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2553
ท.652 การวิจารณวรรณกรรม
3 หนวยกิต ท.652 หลักการวิจารณวรรณกรรม 3 (3-0-9)
TH 652 Literary Criticism
TH 652 Principles of Literary Criticism
ศึกษาและวิเคราะหแนวทางการวิจารณ
ศึกษาทฤษฎีการวิจารณวรรณกรรมของ
วรรณกรรมของตะวันออก ตะวันตก และแนวคิด ตะวันออก ตะวันตก และแนววิจารณที่เกี่ยวของ
ที่เกี่ยวของ เชน ปรัชญา จิตวิทยา และ
กับศาสตรตางๆ เพื่อใหนกั ศึกษาสามารถนํามา
ภาษาศาสตร เพื่อใหนกั ศึกษาสามารถนํามา
ประยุกตในการวิจารณวรรณกรรมไทย
ประยุกตในการวิเคราะหวิจารณวรรณกรรมไทย
ไดอยางลึกซึ้ง
5.3.3 วิชาเลือก
5.3.3.1 ยกเลิกการจัดกลุมวิชาเลือก หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2553 มีการยกเลิกการจัดกลุมวิชาเลือก
หมวดภาษา และวิชาเลือกหมวดวรรณกรรม ของหลักสูตรฉบับ พ.ศ.2543 เพราะหมวดกลุมวิชา
ดังกลาวไมจําเปนดวยมีรหัสรายวิชาตัวเลขหลักสิบ ที่สามารถบอกลักษณะวิชาไดชดั เจนอยูแลว ดัง
ปรากฏในสาระในการปรับปรุงแกไข ขอ 5.2 ของเอกสารนี้
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5.3.3.2 ปด/ตัดออกรายวิชาเลือก จํานวน 6 รายวิชา คือ
ท.613 ภาษาไทยเฉพาะกลุม
ท.753 วรรณกรรมขนบประเพณีของไทย
ท.775 สัมมนานักเขียนบทละครไทย
ท.776 สัมมนาชีวิต และงานของนักเขียน
ท.783 วรรณกรรมแปลจากวรรณกรรมตะวันออก
ท.784 วรรณกรรมแปลจากวรรณกรรมตะวันตก
5.3.3.3 เปดรายวิชาเลือกเพิ่ม เพื่อใหครอบคลุมเนื้อหาวิชา มีความทันสมัยและสอดคลองกับ
ความกาวหนาทางวิชาการตลอดจนสถานการณในยุคปจจุบันมากขึ้น จํานวน 9 รายวิชา คือ
ท.613 การวิเคราะหระบบเสียงภาษาไทย
3 (3-0-9)
TH 613 Analytical Thai Phonology
ศึกษาสัทศาสตรสาขาตางๆ โดยเนนสรีรสัทศาสตร วิเคราะหระบบเสียงภาษาไทยในเรื่องเสียง
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
วิเคราะหฉันทลักษณในกวีนพิ นธไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ในดานวิวัฒนาการของรูปแบบ
และการนําไปใช
ท.713 ระบบความหมายในภาษาไทย
3 (3-0-9)
TH 713 Thai Semantics
ศึกษาทฤษฎีทางภาษาศาสตร โดยเนนอรรถศาสตร เพื่อวิเคราะหความหมายของคํา ประโยค
และขอความตอเนื่องที่ปรากฏในภาษาไทย
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ท.734 ภาษาไทยเปรียบเทียบเชิงประวัติ
3 (3-0-9)
TH 734 Historical and Comparative Thai
วิเคราะหภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตรเชิงประวัติ และวิวัฒนาการของภาษาไทยในดานเสียง
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 และความสัมพันธระหวางวรรณกรรมกับศิลปะและศาสตรแขนงอื่น
ท.774 วรรณกรรมแปลจากตะวันออกและตะวันตก
3 (3-0-9)
TH 774 Thai Translations of Oriental and Occidental Literature
วิเคราะหวรรณกรรมไทยทีแ่ ปลจากวรรณกรรมตะวันออกและตะวันตกในดานเนื้อหา บริบท
ของสังคม วัฒนธรรม ตลอดจนวิธีการแปลและเรียบเรียง
5.3.3.4 ปรับคําอธิบายรายวิชาและชื่อรายวิชาเลือก จํานวน 1 รายวิชา เพื่อใหขอบเขตการศึกษา
กวางขึ้นกวาเดิม คือ
หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2543
หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2553
ท.663 วรรณกรรมมุขปาฐะของไทย 3 หนวยกิต ท.663 วรรณกรรมพื้นบานของไทย 3 (3-0-9)
TH 663 Thai Oral Literature
TH 663 Thai Folk Literature
ศึกษาและวิเคราะหวรรณกรรมมุขปาฐะใน
ศึกษาวิเคราะหวรรณกรรมพื้นบานของไทย
ดานลักษณะเฉพาะ แนวความคิด ความเชือ่
ในดานรูปแบบ วิธีการเขียน เนื้อหา แนวความคิด
ตลอดจนวัฒนธรรมไทยที่ปรากฏอยูใน
และความเชื่อ
วรรณกรรมประเภทนี้
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5.3.3.5 เปลี่ยนรหัสวิชาและปรับคําอธิบายรายวิชาเลือก จํานวน 1 รายวิชา เพื่อใหตรงกับเนื้อหา
ของวิชายิ่งขึ้น คือ
หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2543
หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2553
ท.642 ระเบียบวิธีวิจยั
3 หนวยกิต ท.641 ระเบียบวิธีวิจยั
3 (3-0-9)
TH642 Research Methodology
TH641 Research Methodology
ศึกษาวิธกี ารวิเคราะหและสังเคราะห ขอมูล
ศึกษาวิธวี ิจยั แบบตางๆ ขั้นตอนการทําวิจยั
ทางภาษาและวรรณกรรมไทย การใชวิธีทางสถิติ และศึกษางานวิจัยทางภาษาและวรรณกรรม
และโปรแกรมคอมพิวเตอรในการวิเคราะหขอมูล ตลอดจนทําวิจัยฉบับยอได
ตลอดจนการนําเสนอผลงานวิจยั
5.3.3.6 เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับชื่อวิชา และปรับคําอธิบายรายวิชา เพื่อใหตรงกับเนื้อหาของวิชา
ยิ่งขึ้น จํานวน 2 รายวิชา คือ
หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2543
หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2553
ท.773 สัมมนานักเขียนรอยกรองของไทย
ท.783 สัมมนานักเขียนวรรณกรรมรอยกรองของ
ไทย
3 (3-0-9)
3 หนวยกิต
TH 773 Seminar on Thai Poets
TH 783 Seminar on Thai Poets
สัมมนาชีวิต และงานของนักเขียนรอยกรองที่
สัมมนาชีวิตและงานของนักเขียนวรรณกรรม
มีชื่อเสียงทั้งในอดีตและปจจุบันอยางละเอียดใน รอยกรองที่มีชื่อเสียงทั้งในอดีตและปจจุบนั โดย
ดานแนวคิด ลีลาการประพันธ และปจจัยแวดลอม ศึกษาแนวคิด กลวิธีการประพันธ และปจจัยที่มี
อิทธิพลตอนักเขียนผูนั้น
ที่มีอิทธิพลตอนักเขียนผูนั้น
ท.774 สัมมนานักเขียนรอยแกวของไทย
ท.784 สัมมนานักเขียนวรรณกรรมรอยแกวของ
3 (3-0-9)
3 หนวยกิต ไทย
TH 774 Seminar on Thai Prose Writers
TH 784 Seminar on Thai Prose Writers
สัมมนาชีวิต และงานของนักเขียนรอยแกวที่มี
สัมมนาชีวิตและงานของนักเขียนวรรณกรรม
ชื่อเสียงทั้งในอดีตและปจจุบันอยางละเอียดใน
รอยแกวที่มีชอื่ เสียงทั้งในอดีตและปจจุบนั ในดาน
ดานแนวคิด ลีลาการประพันธ และปจจัยแวดลอม แนวคิด กลวิธกี ารประพันธ และปจจัยที่มอี ิทธิพล
ที่มีอิทธิพลตอนักเขียนผูนั้น
ตอนักเขียนผูนั้น
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5.3.3.7 เปลี่ยนรหัสและยกเลิกวิชาบังคับกอน เพราะวิชาบังคับกอนไมจําเปนสําหรับวิชานี้
จํานวน 1 รายวิชา คือ
หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2543
หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2553
ท.793 สัมมนาการสอนภาษาและวรรณกรรมไทย ท.785 สัมมนาการสอนภาษาและวรรณกรรมไทย
3 (3-0-9)
3 หนวยกิต
TH 785 Seminar on Teaching Thai Language
TH 793 Seminar on the Teaching of Thai
and Literature
Language and Literature
วิชาบังคับกอน : ไดรับอนุมตั ิจากผูบรรยาย
5.3.3.8 ปรับคําอธิบายรายวิชาเลือก จํานวน 3 รายวิชา คือ
หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2543
หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2553
ท.623 ภาษาตะวันออกในภาษาไทย 3 หนวยกิต ท.623 ภาษาตะวันออกในภาษาไทย 3 (3-0-9)
TH 623 Influences of Eastern Languages on
TH 623 Eastern Languages on Thai
Thai
ศึกษาอิทธิพลของภาษาตะวันออกใน
สํารวจอิทธิพลของภาษาตะวันออกใน
ภาษาไทย ในดานเสียง คํา การสรางคํา การเรียง ภาษาไทย ในดานเสียง คํา การสรางคํา การเรียง
ลําดับคํารูปประโยค ความหมาย และวิเคราะห
ลําดับคํา รูปประโยค ความหมาย และวิเคราะห
อิทธิพลของภาษาตะวันออกที่มีตอภาษาและ
อิทธิพลของภาษาตะวันออกที่มีตอภาษาและ
วรรณกรรมไทย
วรรณกรรมไทย
ท.624 ภาษาตะวันตกในภาษาไทย 3 หนวยกิต ท.624 ภาษาตะวันตกในภาษาไทย
3 (3-0-9)
TH 624 Influences of Western Languages
TH 624 Western Languages on Thai
on Thai
ศึกษาอิทธิพลของภาษาตะวันตกในภาษาไทย
สํารวจอิทธิพลของภาษาตะวันตกใน
ในดานเสียง คํา การสรางคํา การเรียงลําดับคํารูป ภาษาไทย ในดานเสียง คํา การสรางคํา การเรียง
ประโยค ความหมาย และวิเคราะหอิทธิพลของ ลําดับคํา รูปประโยค ความหมาย และวิเคราะห
ภาษาตะวันตกที่มีตอภาษาและวรรณกรรมไทย อิทธิพลของภาษาตะวันตกทีม่ ีตอภาษาและ
วรรณกรรมไทย
ท.733 ภาษาถิน่
3 หนวยกิต ท.733 ภาษาถิน่
3 (3-0-9)
TH 733 Thai Dialects
TH 733 Thai Dialects
ศึกษาหลักเกณฑและประโยชนของการศึกษา
ศึกษาหลักเกณฑและวิธีการของการศึกษา
ภาษาถิ่น เปรียบเทียบภาษาไทยถิ่นตาง ๆ
ภาษาถิ่นตางๆ ตลอดจนศึกษาผลงานวิจัย
ตลอดจนศึกษาผลงานวิจัยภาษาไทยถิ่น เพือ่
ภาษาไทยถิ่น
ประโยชนในการศึกษาภาษาและวรรณกรรมไทย
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5.3.4 เพิ่มคําอธิบายรายวิชา ในวิชา ท.800 วิทยานิพนธ ดวยเดิมวิชาวิทยานิพนธไมเคยมีคําอธิบาย
รายวิชา หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552 ไดเพิ่มคําอธิบายรายวิชา ท.800 คือ
หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2543
หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2553
ท.800 วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต ท.800 วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
TH 800 Thesis
TH 800 Thesis
การสรางโครงการวิจยั และการดําเนินการวิจัย
อันกอใหเกิดองคความรูใหมในสาขาวิชาภาษาไทย
เขียนวิทยานิพนธเกี่ยวกับภาษา และ/หรือ
วรรณกรรมไทย และนําเสนอวิทยานิพนธ การเขียน
รายงานวิจัยเพือ่ เผยแพรจริยธรรมในการทําวิจยั และ
จริยธรรมในการเผยแพรผลงานวิชาการ
6. โครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแกไข
โครงสรางหลักสูตรฉบับ พ.ศ.2553 ภายหลังการปรับปรุงแกไข เมื่อเทียบกับโครงสราง
หลักสูตรเดิม (ป 2543) และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดังนี้
หมวดวิชา
เกณฑกระทรวงศึกษาธิการ
โครงสรางเดิม
โครงสรางใหม
แผน ก. แบบ ก.2
1. วิชาเสริมพืน้ ฐาน
ไมมี
2 รายวิชา
2 รายวิชา
รายวิชาละ 3 หนวยกิต รายวิชาละ 3 หนวยกิต
(ไมนับหนวยกิต)
(ไมนับหนวยกิต)
2. วิชาบังคับ
ศึกษารายวิชา
21 หนวยกิต
15 หนวยกิต
ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
3. วิชาเลือก
15 หนวยกิต
21 หนวยกิต
4. วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
12 หนวยกิต
12 หนวยกิต
จํานวนหนวยกิตรวม
36 หนวยกิต
48 หนวยกิต
48 หนวยกิต
ไมนอยกวา
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ภาคผนวก 4 : ตารางเปรียบเทียบโครงสรางและองคประกอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย ฉบับ พ.ศ. 2543 และ ฉบับ พ.ศ.2553
หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2543
หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2553
1. ชื่อหลักสูตร
1. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
Master of Arts Program in Thai
Master of Arts Program in Thai
2. ชื่อปริญญา
2. ชื่อปริญญา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย)
ภาษาไทย ชือ่ เต็ม ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย)
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
ชื่อยอ ศศ.ม. (ภาษาไทย)
Master of Arts (Thai)
ภาษาอังกฤษชื่อเต็ม Master of Arts (Thai)
M.A. (Thai)
ชื่อยอ M.A. (Thai)
3. ปรัชญาและวัตถุประสงค
3. วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคณ
ุ ภาพดังนี้
เพื่อใหบณ
ั ฑิตที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรมีลักษณะ
ดังนี้
3.1 มีความรูความสามารถในการคนควา
วิเคราะห วิจยั ทางดานภาษาและวรรณกรรมไทยได
3.1 มีความรูความสามารถในการคนควา วิเคราะห
อยางกวางขวางและลึกซึ้ง
วิจัยทางดานภาษาและวรรณกรรมไทยไดอยางกวางขวาง
ลึกซึ้ง เปนประโยชน และสอดคลองกับสภาพสังคม
3.2 สามารถนําความรูดานภาษาและวรรณกรรม ปจจุบัน
ไทยไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.2 สามารถนําความรูดานภาษาและวรรณกรรม
ไทยไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
3.3 มีจิตสํานึกและภาคภูมใิ จในความเปนไทย อัน
3.3 มีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ
จะนําไปสูการอนุรักษและสืบสรางวัฒนธรรมไทย
3.4 มีจิตสํานึกในความเปนไทย อันจะนําไปสูการ
อนุรักษและสืบสรางวัฒนธรรมไทย
4. คุณสมบัตขิ องผูเขาศึกษา
4. คุณสมบัตขิ องผูมีสิทธิสมัครเขาศึกษา
คุณสมบัติของผูเขาศึกษาตองเปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553 ขอ 7 และมีคุณสมบัติดังนี้
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หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2543
4.1 สําเร็จการศึกษาระดับไมต่ํากวาปริญญาตรีจาก
สถาบันการศึกษาในประเทศ หรือตางประเทศซึ่งสภา
มหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
4.2 เปนผูมีคุณสมบัติตามขอ8 แหงขอบังคับของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2541

หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2553
4.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับไมต่ํากวาปริญญาตรี
ทางภาษาไทย หรือภาษาและวรรณคดีไทย หรือ
ภาษาศาสตร หรือการสอนภาษาไทย หรือผูที่ศึกษาวิชา
เกี่ยวกับภาษาไทยมาไมนอ ยกวา 24 หนวยกิต จาก
สถาบันการศึกษาในประเทศ หรือตางประเทศซึ่งสภา
มหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
4.2 ตองมีคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.5 หรือมี
ประสบการณในการทํางานไมนอยกวา 2 ป
5. การคัดเลือกผูเขาศึกษา
5. การคัดเลือกผูเขาศึกษา
5.1 ผูเขาศึกษาตองผานการสอบขอเขียนและการ
ใชวิธีการสอบทั้งขอเขียนและสัมภาษณตาม
สอบสัมภาษณ
ประกาศของมหาวิทยาลัย
5.2 ผูเขาศึกษาตองสงผลทดสอบภาษาอังกฤษ
TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS โดยผลสอบตองมี
อายุไมเกิน 2 ป นับจากวันสอบถึงวันสมัคร
5.3 เงื่อนไขอื่นๆ ใหเปนไปตามประกาศรับสมัคร
บุคคลเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร และคณะศิลปศาสตร
6. ระบบการศึกษา
6. ระบบการศึกษา
6.1 หลักสูตรเต็มเวลา (ภาคกลางวัน) จัดการเรียนการ
6.1 การศึกษาภาคปกติในระบบทวิภาค
สอนเปนภาษาไทย
6.2 การจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาค
โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ มี
ระยะเวลา ศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห และอาจเปดภาค
ฤดูรอนไดโดยใชเวลาการศึกษาไมนอยกวา8 สัปดาห แต
ใหเพิ่มชัว่ โมงศึกษาในแตละรายวิชาใหเทากับภาคปกติ
ภาคฤดูรอนเปนภาคการศึกษาที่ไมบังคับ
6.2 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย)
6.3 ขอกําหนดหลักสูตร
มีแผนการศึกษาแผน ก. คือ แผนทําวิทยานิพนธเพียง
6.3.1 การทําวิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก2)
แผนเดียว ผูสาํ เร็จการศึกษาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
6.3.1.1 นักศึกษาจะจดทะเบียนทําวิทยานิพนธ
(ภาษาไทย) จะตองสอบไดรายวิชาตาง ๆไมต่ํากวา 48 ได เมื่อศึกษารายวิชามาแลวไมนอยกวา 2 ภาคการศึกษา
หนวยกิต ซึ่งประกอบดวยวิชาบังคับ 21 หนวยกิต
ปกติ และจะตองมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา24 หนวยกิต
วิชาเลือก 15 หนวยกิต และวิทยานิพนธอกี 12 หนวยกิต เปนวิชาบังคับ 15 หนวยกิต และวิชาเลือก 9 หนวยกิต ได
คาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
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หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2543
6.3 วิชาเสริมพื้นฐาน ผูไมไดสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี สาขาภาษาไทย จะตองศึกษาวิชาเสริม
พื้นฐาน 2 วิชา คือ ท.501ภาษาศาสตรกับการศึกษา
ภาษาไทย และ ท.502 ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย
โดยไมนับหนวยกิตรวมในหลักสูตร
6.4 การสอบภาษาตางประเทศใหเปนไปตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการสอบ
ภาษาตางประเทศสําหรับการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2539
6.5 นักศึกษาจะจดทะเบียนทําวิทยานิพนธได เมื่อ
ศึกษาลักษณะวิชามาแลวไมนอยกวา 2 ภาคการศึกษา
และตองมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 24 หนวยกิต
เปนวิชาบังคับ 21 หนวยกิต และวิชาเลือก 3 หนวยกิต
ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมตา่ํ กวา 3.00
6.6 นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธไดเมื่อสอบ
ภาษาตางประเทศผานแลว
6.7 การดําเนินการในการทําและสอบวิทยานิพนธ
ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวา
ดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541 และ
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยวิทยานิพนธ
พ.ศ.2535

หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2553
6.3.1.2 นักศึกษาตองทําวิทยานิพนธเปน
ภาษาไทย
6.3.1.3 หลังจากจดทะเบียนทําวิทยานิพนธ
แลว นักศึกษาตองเสนอเคาโครงวิทยานิพนธตอ
คณะกรรมการโครงการปริญญาโทหลักสูตรศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เพื่อใหคณบดีคณะศิลป
ศาสตรแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และกรรมการ
วิทยานิพนธ รวม 3 คน ซึ่งจะใหคําแนะนํานักศึกษา
รวมทั้งสอบเคาโครงวิทยานิพนธ และสอบวิทยานิพนธ
6.3.1.4 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธใหเปนไป
ตาม เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

6.3.2 การสอบวิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก2)
6.3.2.1 อาจารยผูสอบวิทยานิพนธใหเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6.3.2.2 นักศึกษาจะตองสอบภาษาตาง ประเทศ
ใหไดระดับ P (ผาน) กอนการสอบวิทยานิพนธ
รายละเอียดการสอบภาษาตางประเทศใหเปนไปตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรวาดวย การสอบภาษาตางประเทศสําหรับ
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
6.3.2.3 การดําเนินการทําและสอบวิทยานิพนธ
ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553 และระเบียบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยวิทยานิพนธ พ.ศ.2535
ทั้งนี้การสอบวิทยานิพนธทจี่ ะไดผลระดับ S ตองไดมติ
เปนเอกฉันทจาก คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
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หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2553
7. การสําเร็จการศึกษา
7. การสําเร็จการศึกษา
7.1 สอบผานรายวิชาตาง ๆ ครบตามหลักสูตร
7.1 ไดศึกษาลักษณะวิชาตางๆ ครบตาม
และไดปฏิบัตติ ามเงื่อนไขอืน่ ๆ ที่คณะและ
โครงสรางหลักสูตร และมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา
มหาวิทยาลัยกําหนด
48 หนวยกิต
7.2 ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
7.2 ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
7.3 ไดคาระดับ P (ผาน) ในการสอบภาษา
7.3 ไดคาระดับ P ในการสอบภาษาตางประเทศ
ตางประเทศ ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด หรือศึกษา
และสอบผานวิชามธ.005 ภาษาอังกฤษ 1 และ มธ.006
ภาษาอังกฤษ 2
7.4 ไดคาระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ
7.4 ไดระดับ S (ใชได) ในการสอบวิทยานิพนธ
โดยการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการที่
คณะศิลปศาสตรแตงตั้ง และนําวิทยานิพนธที่พิมพและ
เย็บเลมเรียบรอยแลว มามอบใหมหาวิทยาลัยตามระเบียบ
ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรือ
7.5 อยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่ง
ของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสาร หรือสิ่ง
ตีพิมพทางวิชาการ หรือ เสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มี
รายงานการประชุม (Proceeding)
7.5 เงื่อนไขอืน่ ๆ ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่
7.6 ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่คณะ
มหาวิทยาลัยกําหนด
ศิลปศาสตร และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกําหนด
8. จํานวนนักศึกษา
8. จํานวนนักศึกษา
เปดรับนักศึกษาประมาณปละ 15 คน
เปดรับนักศึกษาประมาณปละ 10 คน
9. หลักสูตร
9. หลักสูตร
9.1 จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา
9.1 จํานวนหนวยกิต ตลอดหลักสูตรไมนอ ยกวา 48
48 หนวยกิต
หนวยกิต
9.2 โครงสรางของหลักสูตร
9.2 โครงสรางของหลักสูตร(แผน ก แบบ ก 2)
วิชาบังคับ
21
หนวยกิต วิชาบังคับ
15
หนวยกิต
21
หนวยกิต
วิชาเลือกในสาขาไมนอยกวา 15
หนวยกิต วิชาเลือกไมนอ ยกวา
12
หนวยกิต
วิทยานิพนธ
12
หนวยกิต วิทยานิพนธ
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9.2.1 วิชาเสริมพื้นฐาน
ท.501 ภาษาศาสตรกับการศึกษาภาษาไทย
ท.502 ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย

9.2.2 วิชาบังคับ มี 7 รายวิชา

ท.611 ภาษาศาสตรกับการศึกษาวิเคราะหภาษาไทย
ท.612 ภาษาศาสตรกับการศึกษาวิเคราะหภาษาใน
วรรณกรรมไทย
ท.642 ระเบียบวิธีวิจยั
ท.651 จารีตในวรรณกรรมไทย
ท.652 การวิจารณวรรณกรรม
ท.731 ภาษาไทยปจจุบัน
ท.741 ภูมิปญ
 ญาไทยในภาษาและวรรณกรรม
9.2.3 วิชาเลือก นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชา
เลือกจากหมวดใดก็ไดตามความสนใจจํานวน 5 วิชา
15 หนวยกิต
วิชาเลือกหมวดภาษา
ท.613 ภาษาไทยเฉพาะกลุม

ท.623 ภาษาตะวันออกในภาษาไทย
ท.624 ภาษาตะวันตกในภาษาไทย
ท.734 ภาษาไทยตางสมัย

หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2553
9.2.1 วิชาเสริมพื้นฐาน (ไมนับหนวยกิตรวม)
นักศึกษาที่ไมมีพื้นฐานความรูดานภาษาและ
วรรณกรรมตองจดทะเบียนศึกษารายวิชาดังตอไปนี้
ท.501 ภาษาศาสตรพื้นฐานกับการศึกษาภาษาไทย
ท.502 ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย
9.3.2 วิชาบังคับ
นักศึกษาตองศึกษาวิชาบังคับทั้ง 5 รายวิชา รวม 15
หนวยกิต ดังตอไปนี้
ท.611 ภาษาศาสตรกับการศึกษาวิเคราะหภาษาไทย

ท.641
ท.651
ท.652
ท.731

ระเบียบวิธีวิจยั
จารีตในวรรณกรรมไทย
หลักการวิจารณวรรณกรรม
ภาษาไทยปจจุบัน

9.2.3 วิชาเลือก นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชา
เลือก จํานวน 7 รายวิชา รวม21 หนวยกิต จากรายวิชา
ดังตอไปนี้

ท.613
ท.614
ท.623
ท.624
ท.633
ท.634
ท.643

การวิเคราะหระบบเสียงภาษาไทย
การวิเคราะหระบบคําและประโยคภาษาไทย
ภาษาตะวันออกในภาษาไทย
ภาษาตะวันตกในภาษาไทย
ภาษาไทยและวัฒนธรรม
ภาษาไทยตางสมัย
ภาษาศาสตรกับการศึกษาวิเคราะหภาษาใน
วรรณกรรมไทย
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หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2543
ท.633 ภาษาไทยเชิงสังคมวิทยา
ท.733 ภาษาถิน่
ท.793 สัมมนาการสอนภาษาและวรรณกรรมไทย
วิชาเลือกหมวดวรรณกรรม

ท.663 วรรณกรรมมุขปาฐะของไทย
ท.763 วรรณกรรมพุทธศาสนาของไทย
ท.753 วรรณกรรมขนบประเพณีของไทย

ท.764
ท.683
ท.783
ท.784

วรรณกรรมประวัติศาสตรของไทย
อิทธิพลตางประเทศในวรรณกรรมไทย
วรรณกรรมแปลจากวรรณกรรมตะวันออก
วรรณกรรมแปลจากวรรณกรรมตะวันตก

ท.773 สัมมนานักเขียนรอยกรองของไทย
ท.774 สัมมนานักเขียนรอยแกวของไทย
ท.775 สัมมนานักเขียนบทละครไทย
ท.776 สัมมนานักเขียนนวนิยายไทย
9.2.4 วิทยานิพนธ
ท. 800 วิทยานิพนธ

12 หนวยกิต

ท.713
ท.714
ท.733
ท.734
ท.785

หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2553
ระบบความหมายในภาษาไทย
ภาษาไทยเชิงสังคมวิทยา
ภาษาถิน่
ภาษาไทยเปรียบเทียบเชิงประวัติ
สัมมนาการสอนภาษาและวรรณกรรมไทย

ท.644
ท.653
ท.663
ท.664

ภูมิปญ
 ญาในภาษาและวรรณกรรมไทย
วิวัฒนาการฉันทลักษณไทย
วรรณกรรมพื้นบานของไทย
วรรณกรรมพุทธศาสนาของไทย

ท.753
ท.754
ท.763
ท.773

วรรณกรรมไทยเชิงสังคมวิทยา
หลักวรรณกรรมเปรียบเทียบ
วรรณกรรมประวัติศาสตรของไทย
อิทธิพลตางประเทศในวรรณกรรมไทย

ท.774 วรรณกรรมแปลจากวรรณกรรมตะวันออกและ
ตะวันตก
ท.783 สัมมนานักเขียนวรรณกรรมรอยกรองของไทย
ท.784 สัมมนานักเขียนวรรณกรรมรอยแกวของไทย

9.2.4 วิทยานิพนธ
ท. 800 วิทยานิพนธ

12 หนวยกิต
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ภาคผนวก 5 : ตารางเทียบรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับ พ.ศ.2543 กับ
ฉบับ พ.ศ.2553
หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2543
1. รายวิชาที่ไมมีการเปลี่ยนแปลง
ท.502 ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย
ท.611ภาษาศาสตรกับการศึกษาวิเคราะห
ภาษาไทย
2. รายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลง
ท.501 ภาษาศาสตรกับการศึกษา
ภาษาไทย
ท.612 ภาษาศาสตรกับการศึกษา
วิเคราะหภาษาในวรรณกรรมไทย

ท.623 ภาษาตะวันออกในภาษาไทย
ท.624 ภาษาตะวันตกในภาษาไทย
ท.633 ภาษาไทยเชิงสังคมวิทยา
ท.642 ระเบียบวิธีวิจยั
ท.651 จารีตในวรรณกรรมไทย
ท.652 การวิจารณวรรณกรรม
ท.663 วรรณกรรมมุขปาฐะของไทย
ท.683 อิทธิพลตางประเทศใน
วรรณกรรมไทย
ท.731 ภาษาไทยปจจุบนั
ท.733 ภาษาถิน่
ท.734 ภาษาไทยตางสมัย

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2553
ท.502 ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย
ท.611 ภาษาศาสตรกับการศึกษา
วิเคราะหภาษาไทย

สรุปการเปลี่ยนแปลง
-

-ปรับชื่อรายวิชา
ท.501 ภาษาศาสตรพื้นฐานกับการศึกษา -ปรับชื่อรายวิชา
ภาษาไทย
-ปรับคําอธิบายรายวิชา
-เปลี่ยนจากวิชาบังคับ
ท.643 ภาษาศาสตรกับการศึกษา
วิเคราะหภาษาในวรรณกรรมไทย เปนวิชาเลือก
-เปลี่ยนรหัสวิชา
-ปรับคําอธิบายรายวิชา
ท.623 ภาษาตะวันออกในภาษาไทย
-ปรับคําอธิบายรายวิชา
ท.624 ภาษาตะวันตกในภาษาไทย
-ปรับคําอธิบายรายวิชา
ท.714 ภาษาไทยเชิงสังคมวิทยา
-เปลี่ยนรหัสวิชา
-ปรับคําอธิบายรายวิชา
ท.641 ระเบียบวิธีวิจยั
-เปลี่ยนรหัสวิชา
-ปรับคําอธิบายรายวิชา
ท.651 จารีตในวรรณกรรมไทย
-ปรับคําอธิบายรายวิชา
ท.652 หลักการวิจารณวรรณกรรม
-ปรับชื่อรายวิชา
-ปรับคําอธิบายรายวิชา
ท.663 วรรณกรรมพื้นบานของไทย
-ปรับชื่อรายวิชา
-ปรับคําอธิบายรายวิชา
ท.773 อิทธิพลตางประเทศใน
-เปลี่ยนรหัสวิชา
วรรณกรรมไทย
ท.731 ภาษาไทยปจจุบนั
-ปรับคําอธิบายรายวิชา
ท.733 ภาษาถิน่
-ปรับคําอธิบายรายวิชา
ท.634 ภาษาไทยตางสมัย
-เปลี่ยนรหัสวิชา
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หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2543
ท.741 ภูมิปญญาไทยในภาษาและ
วรรณกรรม

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2553
ท.644 ภูมิปญญาในภาษาและ
วรรณกรรมไทย

ท.763 วรรณกรรมพุทธศาสนาของไทย

ท.664 วรรณกรรมพุทธศาสนาของไทย

ท.764 วรรณกรรมประวัติศาสตรของ
ไทย
ท.773 สัมมนานักเขียนรอยกรองของ
ไทย

ท.763 วรรณกรรมประวัติศาสตรของ
ไทย
ท.783 สัมมนานักเขียนวรรณกรรม
รอยกรองของไทย

ท.774 สัมมนานักเขียนรอยแกวของไทย ท.784 สัมมนานักเขียนวรรณกรรม
รอยแกวของไทย
ท.793 สัมมนาการสอนภาษาและ
วรรณกรรมไทย
ท.800 วิทยานิพนธ
3. รายวิชาที่เปดเพิ่ม

ท.785 สัมมนาการสอนภาษาและ
วรรณกรรมไทย
ท.800 วิทยานิพนธ
ท.613 การวิเคราะหระบบเสียงภาษาไทย
ท.614 การวิเคราะหระบบคําและ
ประโยคภาษาไทย
ท.633 ภาษาไทยและวัฒนธรรม
ท.653 วิวัฒนาการฉันทลักษณไทย
ท.713 ระบบความหมายในภาษาไทย
ท.734 ภาษาไทยเปรียบเทียบเชิงประวัติ
ท.753 วรรณกรรมไทยเชิงสังคมวิทยา
ท.754 หลักวรรณกรรมเปรียบเทียบ
ท.774 วรรณกรรมแปลจากวรรณกรรม
ตะวันออกและตะวันตก

สรุปการเปลี่ยนแปลง
-เปลี่ยนจากวิชาบังคับ
เปนวิชาเลือก
-เปลี่ยนรหัสวิชา
-ปรับชื่อรายวิชา
-ปรับคําอธิบายรายวิชา
-เปลี่ยนรหัสวิชา
-ปรับคําอธิบายรายวิชา
-เปลี่ยนรหัสวิชา
-ปรับคําอธิบายรายวิชา
-เปลี่ยนรหัสวิชา
-ปรับชื่อรายวิชา
-ปรับคําอธิบายรายวิชา
-เปลี่ยนรหัสวิชา
-ปรับชื่อรายวิชา
-ปรับคําอธิบายรายวิชา
-เปลี่ยนรหัสวิชา
-ยกเลิกวิชาบังคับกอน
-เพิ่มคําอธิบายรายวิชา
- เปดวิชาเพิ่ม
- เปดวิชาเพิ่ม
- เปดวิชาเพิ่ม
- เปดวิชาเพิ่ม
- เปดวิชาเพิ่ม
- เปดวิชาเพิ่ม
- เปดวิชาเพิ่ม
- เปดวิชาเพิ่ม
- เปดวิชาเพิ่ม
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หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2543
4. รายวิชาที่ปด/ตัดออก
ท.613 ภาษาไทยเฉพาะกลุม
ท.753 วรรณกรรมขนบประเพณีของไทย
ท.775 สัมมนานักเขียนบทละครไทย
ท.776 สัมมนานักเขียนนวนิยายไทย
ท.783 วรรณกรรมแปลจากวรรณกรรม
ตะวันออก
ท.784 วรรณกรรมแปลจากวรรณกรรม
ตะวันตก

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2553

สรุปการเปลี่ยนแปลง
- ปด/ตัดออก
- ปด/ตัดออก
- ปด/ตัดออก
- ปด/ตัดออก
- ปด/ตัดออก
- ปด/ตัดออก
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