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มคอ.2  
รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชา ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับชาวต่างประเทศ  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยพายัพ 

สาขาวิชา/ วิทยาลัย/ คณะ    สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับชาวต่างประเทศ     

                                      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร 25490531105943 
ภาษาไทย:  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับชาวต่างประเทศ   
ภาษาอังกฤษ: BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN THAI FOR COMMUNICATION FOR FOREIGNERS  
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ชื่อเต็ม (ไทย):  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับชาวต่างประเทศ) 
ชื่อย่อ (ไทย):  ศศ.บ. (ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับชาวต่างประเทศ)   
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):  Bachelor of Arts (Thai For Communication For Foreigners)  
ชื่อย่อ (อังกฤษ):  B.A. (Thai For Communication For Foreigners)  
 

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร  (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 มี โปรดระบุ       

 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต  
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  

 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) 
 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) 
 หลักสูตรปริญญาตรี (6 ปี) 
 อ่ืนๆ (ระบุ)       
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 5.2 ประเภทของหลักสูตร 
         หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
     ปริญญาตรีทางวิชาการ  
      ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ 
        หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
      ปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
      ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
        หลักสูตรปริญญาตรีทางปฏิบัติการ 
      ปริญญาตรีทางปฏิบัติการ 
      ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางปฏิบัติการ 
 5.3 ภาษาที่ใช้  

 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)      
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)      

 
 5.4 การรับเข้าศึกษา  

 รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
 รบัเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ 
 รบันักศึกษาท้ังนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 
 อ่ืน ๆ   

  
     5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  

 เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
 เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอ่ืน 

 - ชื่อสถาบัน       
 - รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน       

 เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ืน 
 - ชื่อสถาบัน      ประเทศ       
 - รูปแบบของการร่วม 
      ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 
      ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯอ่ืน เป็นผู้ให้ปริญญา 
      ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกว่า 2 สถาบัน)  

 
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  

 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (เช่น ทวิปริญญา) (ระบุ)       
 อ่ืนๆ (ระบุ)       
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
  เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ  2561 
  ก าหนดเปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
  ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของฝ่ายวิชาการ 

      เมื่อวันที่ 8 เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2560 
  ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   

      สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร เมื่อวันที่ 19 เดือนธันวาคม  พ.ศ 2560 
  ไดพ้ิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิชาการ ในคราวประชุมคร้ังที ่ 1/2560  

      เมื่อวันที่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561  
  ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิชาการสภามหาวิทยาลัยพายัพ ครั้งที่ 1/2561 

      เมื่อวันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
  ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยพายัพ   ในคราวประชุมสมัยสามัญ 

       ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
 
  

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2552 ในปีการศึกษา 2563 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  

- นักแปล 
- นักเจรจาทางธุรกิจ 
- พนักงานในองค์กรภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะผู้ประกอบการการค้าระหว่างประเทศ 
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งออกหรือน าเข้า 
- พนักงานบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
- อาจารย์สอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ 
- นักประชาสัมพันธ์ 
- เลขานุการ 
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9.    ชื่อ เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ล าดับ ชื่อ – สกุล เลขประจ าตัว

บัตรประชาชน 
/Passport ID 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
ที่ส าเร็จ 

 

สาขาวิชา สถาบัน 
ที่ส าเร็จการ 

ศึกษา 

ปี 
พ.ศ. 

 

1 นางสาวปิน่อนงค์   อ าปะละ 3500100189571 อาจารย ์ ปร.ด. ภาษาศาสตร ์ มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร ์

2560 

ศษ.ม. การสอน
ภาษาไทย 

มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม ่

2548 

ศศ.บ.  
(เกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง) 

ภาษาไทย มหาวิทยาลยั
พายัพ 

2545 

2 นางสาวชฎารตัน์ สนุทรธรรม 3500100118674 อาจารย ์ อ.ม. ภาษาไทย มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 

2529 

ศศ.บ.  
(เกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง) 

ภาษาไทย มหาวิทยาลยั
พายัพ 

2526 

3 นางสาวเสาวนยี์        
ด ารงโรจน์สกลุ 

3509901126479 อาจารย ์ ศษ.ม.   การสอน
ภาษาไทย 

มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม ่

2541 

ศษ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม ่

2539 

4 นางสาวอัจฉราภรณ์  
จันทร์สว่าง 

3560600010287 

 

อาจารย ์ ศศ.ม.   ภาษาและ
วรรณกรรม

ล้านนา 

มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม ่

2548 

ศศ.บ.  ภาษาไทย มหาวิทยาลยั
พายัพ 

2544 

5 นางสาวสุภา พูนผล 3500100468098 อาจารย ์ ศศ.ม. วรรณคดีไทย มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

2551 

ศศ.บ.   
(เกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง) 

ภาษาไทย มหาวิทยาลยั
พายัพ 

2546 

 
10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 มหาวิทยาลัยพายัพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
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11.  สถานการณ์ภายนอก หรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 สถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งผลจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี
พุทธศักราช 2558 ท าให้ประเทศสมาชิก รวมทั้งประเทศมิตรคู่เจรจา ซึ่งมกีารเพ่ิมประเทศจีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย เข้ามา  ภายใต้กลุ่มความร่วมมือของอาเซียน+3 และอาเซียน+6 ต่อมาได้มีการ
พัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศอ่ืนที่อยู่ไกลออกไปอีก 3 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา  แคนาดา และสหพันธรัฐ
รัสเซีย จนก่อเกิดเป็นกลุ่มอาเซียน +9 ส่งผลให้เกิดการเชื่อมโยงประเทศท่ีแตกต่างกันไว้ภายใต้กลุ่มความร่วมมือ
เดียวกนั ด้วยมีจุดมุ่งหมายหลักในการผนึกศักยภาพให้เกิดความเป็นปึกแผ่นทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน 
สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ประเทศสมาชิกได้ประโยชน์อย่างมหาศาลแล้ว ยังเป็นการยกระดับขีด
ความสามารถของแต่ละประเทศให้สูงขึ้น เพ่ือแข่งขันกับภูมิภาคอ่ืน ๆ ได้  

ผนวกกับนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศไทยที่ต้องการให้ไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน จึง
กระตุ้นให้มีการเคลื่อนย้ายและแลกเปลี่ยนการลงทุนระหว่างกัน  นอกจากนีด้้วยปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์      ทีมี่
อาณาเขตอยู่ติดกับพ้ืนที่เศรษฐกิจเกิดใหม่หลายแห่ง อีกท้ังยังเป็นประเทศท่ีมีความอุดมสมบูรณ์  และมีสถานที่
ท่องเที่ยวที่สวยงาม จึงส่งผลให้มีชาวต่างประเทศให้ความสนใจเข้ามาซื้อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์เป็นที่อยู่อาศัย  
เป็นฐานการลงทุน หรือเป็นสถานที่พักตากอากาศมากยิ่งขึ้น ดังในปี 2560 จากรายงาน Doing Business เล่ม
ล่าสุดของกลุ่มธนาคารโลกได้จัดอันดับให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความสะดวกในการประกอบธุรกิจส าหรับ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในล าดับที่ 26 จากจ านวนทั้งหมด 190 ประเทศทั่วโลก โดยเป็นล าดับที่สูงขึ้น จาก
เดิมที่อยู่ในล าดับที่ 48 เมื่อเทียบกับระเบียบวิธีการวัดของปีที่แล้วกับปีปัจจุบัน ในทางตรงกันข้าม ก็ยังพบว่า
ขณะนี้มีคนไทยจ านวนหนึ่งที่เริ่มมีการท าธุรกิจในต่างประเทศ จากการรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทย 
พบว่าในปี 2558 คนไทยมีสินทรัพย์ที่น าไปลงทุนในต่างประเทศรวมกว่า 26.56 ล้านล้านบาท คือมีทั้งย้ายฐาน
การผลิต และซื้อกิจการ  ซ่ึงคนไทยกลุ่มนี้มีความต้องการที่จะพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาไทยให้แก่บุคลากร
ชาวต่างประเทศในองค์กรของตน 

เมื่อการติดต่อสื่อสารและการลงทุนท าธุรกิจจ าเป็นต้องใช้ภาษาเป็นสื่อกลาง จึงส่งผลท าให้ประเทศไทย
และภาษาไทยได้รับความสนใจจากชาวต่างประเทศมากยิ่งขึ้น  รวมทั้งยังเป็นเหตุผลส าคัญที่ท าให้นักศึกษาชาว
ต่างประเทศต้องการเรียนภาษาไทยเพ่ือน าไปใช้ในการประกอบธุรกิจทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ อันจะ
ส่งผลดีต่อการต่อรองและการเจรจาทางด้านธุรกิจของตนต่อไปในอนาคต โดยเฉพาะการท าธุรกิจในลักษณะ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ซึ่งได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน 

 
     11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 อิทธิพลของยุคโลกาภิวัตน์ในปัจจุบันส่งผลท าให้เกิดการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่หลากหลาย
ไปทั่วทุกมุมโลก โดยเฉพาะในประเทศไทยนั้นพบว่า มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่หลากหลายและซับซ้อนมาก
ขึ้น เนื่องจากประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากผู้คนทั่วโลก นอกจากนั้นยังมีปัจจัยที่มีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและวัฒนธรรม คือ มีการเปิดถนนเส้นทางสายไหม R3A ที่เชื่อมโยงระหว่าง จีน – 
ลาว – ไทย ในปี 2551 เป็นต้นมา จึงส่งผลให้เกิดการเชื่อมโยงด้านการคมนาคมในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ า
โขง เกิดการบูรณาการทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยเฉพาะด้านการ
ท่องเที่ยวและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนั้น พบว่าภาษาไทยและวัฒนธรรมความเป็นไทยได้รับความนิยมเพ่ิมมาก
ขึ้น สังเกตจากปริมาณจ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางทั้งทางรถยนต์และทางเรือจากประเทศจีน
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ตอนใต้เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น รวมทั้งมีการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทยในหลาย
ประเทศ เช่น กัมพูชา เวียดนาม พม่า และจีน นอกจากนั้นยังพบว่า การประกอบธุรกิจในประเทศไทยจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องทราบถึงวัฒนธรรมของสังคมซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพราะการเรียนรู้วัฒนธรรมเป็น
ส่วนส าคัญที่ช่วยท าให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างยืดหยุ่นและคล่องตัว  นั่นหมายความว่าหากรู้จักเรียนรู้ และ
เข้าใจวัฒนธรรม อีกทั้งมีการบริหารจัดการที่ เหมาะสมก็จะช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับตัวได้รวดเร็วกว่าคู่แข่งขัน 
ดังนั้นการให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยแก่ชาวต่างประเทศจึง เป็นเครื่องมือในการช่วย
เผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้เกิดความเข้มแข็งและขยายไปสู่วงกว้างได้มากยิ่งขึ้น  ในขณะเดียวกันก็ยังสามารถช่วย
สร้างเสริมความเข้มแข็งทางธุรกิจได้อีกทางหนึ่งด้วย 

 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
     12.1 การพัฒนาหลักสูตร  
 จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ท าให้คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จ าเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
เพ่ือการสื่อสารส าหรับชาวต่างประเทศ โดยมีลักษณะส าคัญ คือ การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการเรียนรู้อย่าง
มีส่วนร่วม ให้ความส าคัญกับการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ในขณะเดียวกันก็เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน
ด้านวัฒนธรรมไทยโดยคาดหวังให้การผลิตบัณฑิตเป็นไปอย่างมีคุณภาพ เพ่ือให้บัณฑิตมีทักษะความรู้ทางด้าน
ภาษาไทย และสามารถใช้ภาษาไทยในการติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม 

 
     12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับชาวต่างประเทศสนับสนุนการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือให้สามารถด าเนินการตามพันธกิจการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และตอบสนองต่อประเด็น
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในประเด็นที่ 4 การพัฒนาความเป็นเลิศด้านความเป็นนานาชาติแท้ และตอบสนอง
ต่อประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 คือการเป็นแหล่งเรียนรู้
สังคม ภาษาและวัฒนธรรม เพ่ือพัฒนาคนสู่พลเมืองโลก อันเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ที่มีความส าคัญ ด้วยมุ่งหวังให้
มหาวิทยาลัยบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการมุ่งสู่ความเป็นสากล โดยการยึดมั่นใน‘สัจจะ-บริการ’ อันเป็น
ปณิธานของมหาวิทยาลัย 

 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
 การบริหารจัดการหลักสูตร ด าเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของสาขาวิชา และมีบาง
รายวิชาที่มีการบริหารจัดการร่วมกับสาขาวิชาอ่ืน ในการจัดการเรียนการสอนดังนี้ 

13.1 รายวิชาในหลักสูตร ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน 
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จัดการเรียนการสอนโดยส านักศึกษาทั่วไป 
 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
 ไม่มี 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 

1.1 ปรัชญา และความส าคัญของหลักสูตร 
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับชาวต่างประเทศ เป็นหลักสูตรที่
บูรณาการเนื้อหาด้านภาษาและวัฒนธรรม  โดยเน้นการใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสามารถ
น าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งสร้างจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีงาม 
ในสังคมท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 สัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษาของชาติ 
 สอดคล้องกับปรัชญาการอุดมศึกษา 
 สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยพายัพ 
 สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับชาวต่างประเทศ 
 สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชพี สาขาวิชา      
 เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังนี้ 

 
 1. มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร สามารถน าความรู้ทางวิชาการไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์จริงได้เป็นอย่างดี 
 2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหา สามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางภาษาไทยได้
อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ เพื่อการประกอบอาชีพให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม 
 3. มีเจตคติท่ีดีต่อวัฒนธรรมและประเทศไทย สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมที่มีวัฒนธรรมอันหลากหลายได้
อย่างเป็นสุข 

4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร โดยอยู่บนพ้ืนฐานของหลักคุณธรรม
และจริยธรรม  มีจิตสาธารณะ  รวมทั้งสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ด้านมาตรฐานหลักสตูร 1. มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร         

2. มีอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูร 

1. หลักสูตรที่ สกอ. รับทราบ 

 
2. รายชื่ออาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลกัสูตร 

ด้านการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐาน
คุณภาพทางวิชาการ 

1.  รายชื่อคณะกรรมการก ากับมาตรฐาน
วิชาการสาขา 

2.  รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3)รายละเอียด
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) ที่ผ่าน
การรับรองโดยคณะกรรมการก ากบั
มาตรฐานวิชาการสาขาวิชา 

3. รายงานการประชุมคณะกรรมการก ากับ 
มาตรฐาน 

4. รายงานการประชุมกรรมการบริหาร
หลักสตูร 

ด้านการวิจัย ส่งเสริมและผลิตงานวิจัย จ านวนผลงานวิจัยของอาจารย์ในสาขาท่ี 

ได้รับการเผยแพร ่
ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริม และจัดกิจกรรมเพื่อท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 
1. แผนกิจกรรมท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

2. จ านวนกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่
ได้ด าเนินการ 

ด้านการบริการวิชาการสู่สังคม ให้บริการทางวิชาการสูส่ังคม 1. แผนกิจกรรมบริการวิชาการ 

2. จ านวนกิจกรรมบริการวิชาการสู่สังคมทีไ่ด้
ด าเนินการ 

ด้านการพัฒนาบุคลากร ส่งบุคลากรเข้าประชุม อบรม และ
สัมมนาทางวิชาการอย่างสม่ าเสมอ 

รายชื่อบุคลากรที่เข้าประชุม อบรม และ
สัมมนาทางวิชาการในปีการศึกษานั้น ๆ 

ด้านกิจกรรมนักศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มี
ความสามารถทางด้านวิชาการ วิชาชีพ 
และศลิปวัฒนธรรม 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนานกัศึกษา 

 
 
 
 
 



11 
 

   
 

หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา  
1.1 ระบบ  

มหาวิทยาลัยพายัพจัดการศึกษาในระบบการศึกษา เป็นระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษา
มีภาคการศึกษาบังคับ 2 ภาค คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2  หนึ่งภาคการศึกษามีระยะเวลา
การศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  

 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

ภาคฤดูร้อนซึ่งเป็นภาคการศึกษาไม่บังคับ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 สัปดาห์ แต่เพ่ิมชั่วโมงให้
เท่ากับภาคการศึกษาปกติ  

 มีภาคฤดูร้อน   จ านวน 1 ภาค  
 ไม่มีภาคฤดูร้อน แต่อาจจัดให้มีการเรียนการสอนตามความจ าเป็น 
 ไม่มีภาคฤดูร้อน 

 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

ไม่มีการจัดการศึกษาระบบอ่ืน นอกเหนือจากระบบทวิภาค 
 

2. การด าเนินการหลักสูตร  
2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
 2.1.1 ระยะเวลาการศึกษา 

ภาคการศึกษา ระยะเวลาตามปฏิทิน (โดยประมาณ) เวลาสัปดาห์ 
ภาคการศึกษา 1 มิถุนายน – กันยายน 15 
ภาคการศึกษา 2 ตุลาคม – กุมภาพันธ ์ 15 

ภาคฤดูร้อน มีนาคม – พฤษภาคม 
(หยุดสงกรานต์ 1 สัปดาห์) 

5 

  
 2.1.2. วัน-เวลา 

 วัน – เวลาราชการปกติ 
 นอกวัน – เวลาราชการ (โปรดระบุ) 

 
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

2.2.1. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา แบ่งออกเป็น 
ก. คุณสมบัติทั่วไป 

 ตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
 ตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่า หรืออนุปริญญา 

 เป็นผู้มีความประพฤติดี 
 เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่มีโรคประจ าตัวอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียน 
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ข. คุณสมบัติเฉพาะทาง 
 มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม (โปรดระบุ) 
 มีเกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะ (เช่น เฉพาะนักบริหาร เฉพาะข้าราชการ) (โปรดระบุ) 

                      
2.2.2 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

 คัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 คัดเลือกตามระบบและเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยพายัพ เป็นผู้ด าเนินการคัดเลือกเอง 
 คัดเลือกโดยผ่านการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคต่างๆ  
 อ่ืนๆ  (โปรดระบุ) 

 
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

 - นักศึกษาแรกเข้ามีพ้ืนฐานความรู้ภาษาไทยแตกต่างกัน เนื่องจากนักศึกษาบางคนเรียนภาษาไทยใน
หลักสูตรระยะสั้น แต่บางคนเพ่ิงมีโอกาสเริ่มเรียนในระดับมหาวิทยาลัย 

- นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ ท าให้มีปัญหาในการด าเนินชีวิตทั้งด้านวิชาการและ
การด าเนินชีวิตประจ าวันที่จ าเป็นต้องติดต่อสื่อสารกับคนไทย 

- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมไทยไม่เพียงพอ ท าให้อาจมีการแสดง
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับสังคมไทย 

- นักศึกษาจับกลุ่มอยู่กับเพ่ือนจากประเทศเดียวกัน ท าให้ขาดโอกาสในการฝึกฝนการใช้ภาษาไทย 
 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 - จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและจัดโครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการและวิชาชีวิตในสังคมไทยแก่
ผู้เรียน โดยมอบหมายให้อาจารย์และนักศึกษารุ่นพี่ช่วยสอนและให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยเฉพาะคน
ที่ยังไม่เคยเรียนภาษาไทยมาก่อน เพ่ือแก้ไขปัญหาการใช้ชีวิตและปรับพื้นฐานทางภาษาให้ใกล้เคียง 
 - จัดการเรียนการสอนเสริมเพื่อปูพื้นฐานทักษะภาษาไทยให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 
 - จัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษา เพ่ือให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและการใช้ชีวิต 
 - จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์กับนักศึกษาไทยในคณะหรือในมหาวิทยาลัย  เพ่ือเสริมสร้าง
ประสบการณ์และสร้างมนุษยสัมพันธ์กับคนไทย อันจะช่วยให้นักศึกษาคุ้นเคย มีทัศนคติที่ดีและมีโอกาสในการฝึก
การใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ าวันมากขึ้น 
 - จัดกิจกรรมเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม เช่น ทัศนศึกษานอกสถานที่เพ่ือเรียนรู้ความเป็นไทยอย่างลุ่มลึก จัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมไทย เป็นต้น 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  
 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 

ช้ันปีท่ี 1 50 50 50 50 50 

ช้ันปีท่ี 2 - 50 50 50 50 

ช้ันปีท่ี 3 - - 50 50 50 

ช้ันปีท่ี 4 - - - 50 50 

รวม 50 100 150 200 200 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 50 50 

 
 

2.6 งบประมาณตามแผน 
2.6.1. งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 

รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ 
2561 2562 2563 2564 2565 

ค่าเล่าเรียน 2,500,000.00 5,000,000.00 7,500,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 
ค่าบ ารุงการศึกษา 500,000.00 1,000,000.00 1,500,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 
ค่าธรรมเนียม 975,000.00 1,675,000.00 2,375,000.00 3,075,000.00 3,075,000.00 
ค่าเบ็ตเตล็ด 162,500.00 167,500.00 172,500.00 177,500.00 177,500.00 

รวมรายรับ 4,137,500.00 7,842,500.00 11,547,500.00 15,252,500.00 15,252,500.00 
 

2.6.2. งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 
หมวด ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
ค่าเงินเดือน 1,767,000.00 1,856,000.00 1,948,000.00 2,046,000.00 2,148,000.00 
ค่าเงินประจ าต าแหน่ง   48,000.00 48,000.00 48,000.00 115,200.00 115,200.00 
ค่าตอบแทน 150,000.00 150,000.00 200,000.00 200,000.00 300,000.00 
ค่างานบริหารทั่วไป 94,000.00 138,666.00 183,500.00 228,166.00 228,166.00 
ค่าวัสดสุ านักงานและค่า
บ ารุงรักษา 

49,000.00 87,000.00 126,000.00 165,000.00 165,000.00 

ค่าทรัพย์สินต่าง ๆ 178,000.00 178,000.00 178,000.00 178,000.00 178,000.00 
ค่าสวัสดิการ (ค่า
รักษาพยาบาล) 

  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 

ค่าวิชาการ (งบสัมมนา
ภายใน/ภายนอก) 

32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 

ค่าการบริการนักศึกษา 
(งบฯ กิจกรรมนศ.) 

215,000.00 354,000.00 494,000.00 634,000.00 634,000.00 

รวมรายจ่าย 2,533,000.00 2,843,666.00 3,209,500.00 3,598,366.00 3,800,366.00 
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2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบชั้นเรียน 
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-Learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
 อ่ืนๆ  (โปรดระบุ) 

 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา 

มหาวิทยาลัยพายัพรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอื่น เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
โดยปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง “หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี 
พุทธศักราช 2557” (เอกสาร ภาคผนวก ก) 

 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร  
3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 130 หน่วยกิต 
 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
 1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป     จ านวน     30    หน่วยกิต 
  1.1  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์     จ านวน     9   หน่วยกิต 
  1.2  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน     9  หน่วยกิต 
  1.3  กลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร   จ านวน     12  หน่วยกิต 
 2. หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า 94    หน่วยกิต 

2.1  กลุ่มวิชา เอกบังคับ        จ านวน     49    หน่วยกิต 
2.2  กลุ่มวิชา เอกเลือกและ/หรือวิชาโท   จ านวน     45    หน่วยกิต 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า  6      หน่วยกิต 
 
3.1.3 รายวิชา  

 

ความหมายของรหัสประจ ารายวิชา 
 ความหมายของรหัสประจ ารายวิชา รหัสวชิาประกอบด้วย ตัวอักษรแบ่งกลุ่มวิชา ตามด้วย 
ตัวเลข 3 หลัก ดังนี้ 
 ความหมายของตัวอักษรมีดังนี้ 

ทต.  หมายถึง ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับชาวต่างประเทศ 
TF หมายถึง Thai  For  Communication For Foreigners   

 ความหมายของตัวเลข 3 หลักมีดังนี้ 
หลักร้อย หมายถึง ชั้นปีที่เรียน 
หลักสิบ หมายถึง กลุ่มวิชา 
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เลข  0 หมายถึง รายวิชาที่เก่ียวกับพ้ืนฐานภาษาไทย 

เลข  1 หมายถงึ รายวิชาที่เก่ียวกับการฟัง 

เลข  2 หมายถึง รายวิชาที่เก่ียวกับการพูด 

เลข  3 หมายถึง รายวิชาที่เก่ียวกับการอ่าน 

เลข  4 หมายถึง รายวิชาที่เก่ียวกับการเขียน  

เลข  5 หมายถึง รายวิชาที่เก่ียวกับการใช้ภาษาไทย 

เลข  6 หมายถึง รายวิชาที่เก่ียวกับภาษาศาสตร์ 

เลข  7 หมายถึง รายวิชาที่เก่ียวกับการสอน  

เลข  8 หมายถึง รายวิชาที่เก่ียวกับวัฒนธรรม วรรณคดี วรรณกรรม 

เลข  9 หมายถึง รายวิชาที่เก่ียวกับการสัมมนา การศึกษาเอกเทศ การฝึก
ปฏิบัติ  

หลักหน่วย หมายถึง ล าดับวิชา (ชั่วโมงบรรยาย-ฝึกปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

รายวิชาบังคับก่อน หมายความว่า นักศึกษาท่ีจะลงทะเบียนวิชาที่มีวิชาบังคับก่อน จะต้องผ่าน 
การเรียนในรายวิชาที่ระบุไว้ก่อน เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชานั้น  โดยนักศึกษาจะผ่าน 
การเรียนและการประเมินผลรายวิชาบังคับก่อน โดยได้อักษรระดับคะแนน  A, B+, B, C+, C, D+, D หรอือักษรP , 
CE, CS, CT  และ CP 

   
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จ านวน  30  หน่วยกิต  

1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์    จ านวน 9  หน่วยกิต 
นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จ านวน 9 หน่วยกิต   
ศท. 111    สัจจะและบริการ     3 (3-0-6)  หน่วยกิต 
(GE 111 TRUTH AND SERVICE) 
ศท. 113  วิถีทางสร้างปัญญา    3 (2-2-5)  หน่วยกิต 
(GE 113    A PATH TO WISDOM)  
ศท. 114 พลเมือง ธรรมาภิบาลกับสันติภาพ   3 (3-0-6)  หน่วยกิต 
(GE 114 CITIZENSHIP, GOOD GOVERNANCE AND PEACE) 

1.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน  9 หน่วยกิต 
นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 9 หน่วยกิต 
ศท. 141 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   3 (3-0-6)  หน่วยกิต 
(GE 141 MATHEMATICS FOR DAILY LIFE) 
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ศท. 142 เล่าเรื่องสุขภาพ     3 (3-0-6)  หน่วยกิต 
(GE 142 HEALTH MYTHS) 
ศท. 143   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือคุณภาพชีวิต 3 (3-0-6)  หน่วยกิต(GE 
143 SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY FOR THE QUALITY OF LIFE) 

1.3  กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร  จ านวน  12  หน่วยกิต 
นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร จ านวน 12 หน่วยกิต เป็น

รายวิชาภาษาไทย จ านวน 3 หน่วยกิต และรายวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 9 หน่วยกิต 
1. รายวิชาภาษาไทย                                   จ านวน 3 หน่วยกิต 
ศท. 127   ภาษาไทยเพ่ือการเรียนรู้    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 127 THAI LEARNING) 
2. รายวิชาภาษาอังกฤษ     จ านวน  9 หน่วยกิต 
ศท. 130 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวิตประจ าวัน         0 (3-0-6)  หน่วยกิต 
(GE 130 ENGLISH FOR DAILY LIFE) 
เป็นรายวิชาเสริมความรู้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษ ในกรณีที่นักศึกษามีคะแนนสอบวัดระดับ

ความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด จะต้องศึกษา รายวิชา ศท.130 โดยไม่
นับหน่วยกิต 

ศท. 135 ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 3 (3-0-6)  หน่วยกิต 
(GE 135 ENGLISH FOR CROSS-CULTURAL COMMUNICATION) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้รายวิชา ศท. 130 หรือได้รับคะแนนสอบวัดระดับความรู้

พ้ืนฐานภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด) 
ศท. 136 ภาษาอังกฤษจากสื่อเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3 (3-0-6)  หน่วยกิต 
(GE 136 ENGLISH THROUGH MEDIA FOR LIFELONG LEARNING) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้รายวิชา ศท. 130 หรือได้รับคะแนนสอบวัดระดับความรู้

พ้ืนฐานภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด) 
ศท. 431 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน   3 (3-0-6)  หน่วยกิต 
(GE 431 ENGLISH IN THE WORKPLACE) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้รายวิชา ศท. 130 หรือได้รับคะแนนสอบวัดระดับความรู้

พ้ืนฐานภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด) 
 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต 
 นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะให้ได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 โดยศึกษา
รายวิชาในกลุ่มวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ  นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่อไปนี้ จ านวน   49   หน่วยกิต 
 ทต. 101  การฟังและการพูด 1      0 (6-0-12) หน่วยกิต 
  (TF 101  LISTENING AND SPEAKING I)  
 ทต. 102  การอ่านและการเขียน 1      0 (6-0-12) หน่วยกิต 
  (TF 102  READING AND WRITING I)  
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 ทต. 103  การฟังและการพูด 2     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
  (TF 103  LISTENING AND SPEAKING II)  
 (วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ทต. 101 การฟังและการพูด 1) 
 ทต. 104  การอ่านและการเขียน 2     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
  (TF 104  READING AND WRITING II)  
 (วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ทต.102 การอ่านและการเขียน 1) 
 ทต. 181 วิถีไทย       3 (3-0-6) หน่วยกิต 
 (TF 181 THAI WAYS OF LIFE) 
 ทต. 201  การฟังและการพูด 3     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
  (TF 201  LISTENING AND SPEAKING III) 
 (วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ทต. 103 การฟังและการพูด 2)   
 ทต. 202  การอ่านและการเขียน 3       3 (3-0-6) หน่วยกิต 
  (TF 202  READING AND WRITING III) 
 (วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ทต. 104  การอ่านและการเขียน 2) 
 ทต. 251  ภาษากับการสื่อสาร        3 (3-0-6) หน่วยกิต 
 (TF 251  LANGUAGE AND COMMUNICATION) 
 (วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ทต. 104 การอ่านและการเขียน 2) 
 ทต. 261  ลักษณะภาษาไทย     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
 (TF 261  CHARACTERISTICS OF THE THAI LANGUAGE) 
 (วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ทต. 104 การอ่านและการเขียน 2) 
 ทต. 321  ศิลปะการพูด      3 (3-0-6) หน่วยกิต 
 (TF 321 ARTS OF SPEAKING) 
 (วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ทต. 201 การฟังและการพูด 3) 
 ทต. 322  ศิลปะการเจรจาเพ่ือธุรกิจ     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
 (TF 322   ARTS  OF SPEAKING  FOR  BUSINESS ) 
 (วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ทต. 321 ศิลปะการพูด) 
 ทต. 331  การอ่านจับใจความส าคัญ    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
 (TF 331  READING FOR COMPREHENSION) 
 (วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ทต. 202 การอ่านและการเขียน 3) 
 ทต. 341  ศิลปะการเขียน      3 (3-0-6) หน่วยกิต 
 (TF 341 ARTS FOR WRITING) 
 (วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ทต. 202 การอ่านและการเขียน 3) 
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 ทต. 381  ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย              3 (3-0-6) หน่วยกิต  
 (TF 381 GENERAL KNOWLEDGE OF THAI LITERATURE) 
 (วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ทต. 202 การอ่านและการเขียน 3) 
 ทต. 391  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ      
          1 (1-0-2) หน่วยกิต 
 (TF 391  PRE-PRACTICUM IN THAI FOR FOREIGNERS) 
 ทต. 392  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ   6 (0-18-10) หน่วยกิต 
 (TF 392 PROFESSIONAL INTERNSHIP IN THAI FOR FOREIGNERS) 
 (วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ทต. 391 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทยส าหรับชาว       
           ต่างประเทศ) 
 ทต. 481  ภาษากับสังคมและวัฒนธรรม    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
 (TF 481  LANGUAGE AND SOCIETY AND  CULTURE) 
 (วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ทต. 202 การอ่านและการเขียน 3) 
 ทต. 491  สัมมนาทางภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับชาวต่างประเทศ   3 (2-2-5) หน่วยกิต 
 (TF 491 SEMINAR IN THAI FOR COMMUNICATION FOR FOREIGNERS) 
  (วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ทต. 202 การอ่านและการเขียน 3)  
 

   2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือกและ/หรือวิชาโท ไม่น้อยกว่า  45  หน่วยกิต 
นักศึกษาต้องศึกษาวิชาเอกเลือกและ/หรือวิชาโทในสาขาวิชาอ่ืนที่เปิดสอนในสถาบัน รวมกันไม่น้อยกว่า 

45 หน่วยกิต ดังนี้ 
 ทต. 211 การฟังจับใจความส าคัญ     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
 (TF 211 LISTENING FOR COMPREHENSION) 
 ทต. 221 การพูดในที่ชุมนุมชน     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
 (TF 221 PUBLIC SPEAKING) 
 ทต. 231 ศิลปะการอ่านออกเสียง     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
 (TF 231 ARTS OF READING ALOUD) 
 ทต. 232 การอ่านผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
 (TF 232 ELECTRONIC MEDIA  READING) 
 ทต. 252 การบันทึกและสรุปความ           3 (3-0-6) หน่วยกิต 
 (TF 252 NOTE TAKING AND SUMMARIZING) 
 ทต. 262 ภาษาศาสตร์เบื้องต้นส าหรับชาวต่างประเทศ  3 (3-0-6) หน่วยกิต 
 (TF 262 INTRODUCTION TO THAI LINGUISTICS FOR FOREIGNERS) 
 ทต. 281 การอ่านและการเขียนอักษรล้านนา   3 (3-0-6) หน่วยกิต 
 (TF 281 READING AND WRITING LANNA ALPHABETS) 
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 ทต. 282 ส านวนไทย      3 (3-0-6) หน่วยกิต 
 (TF 282 THAI IDIOMS)  
 ทต. 323 ศิลปะการพูดเพ่ือน าเสนองาน    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
 (TF 323 ARTS OF SPEAKING FOR PRESENTATION) 
 ทต. 332 การอ่านวิเคราะห์     3 (3-0-6)  หน่วยกิต 
 (TF 332 ANALYTICAL READING) 
 ทต. 333 การอ่านตีความ      3 (3-0-6) หน่วยกิต 
 (TF 333 INTERPRETATIVE READING) 
 ทต. 342 การเขียนสร้างสรรค์     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
 (TF 342 CREATIVE WRITING) 
 ทต. 343 การเขียนทางธุรกิจ     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
 (TF 343 BUSINESS WRITING) 
 ทต. 351 ภาษาไทยธุรกิจ      3 (3-0-6) หน่วยกิต 
 (TF 351 THAI LANGUAGE FOR BUSINESS) 
 ทต. 352 ภาษาไทยในสื่อ      3 (3-0-6) หน่วยกิต 
 (TF 352 THAI LANGUAGE IN MEDIA) 
 ทต. 361 ภาษาและวัฒนธรรมเปรียบเทียบ    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
 (TF 361 COMPARATIVE STUDY OF LANGUAGE AND CULTURE) 
 ทต. 382 มิติวัฒนธรรมไทยผ่านสื่อบันเทิง     (3-0-6) หน่วยกิต 
 (TF 382 DIMENSIONS OF THAI CULTURE TROUGH ENTERTAINMENT MEDIA) 
 ทต. 431 สารคดีไทยร่วมสมัย     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
 (TF 431 CONTEMPORARY THAI DOCUMENTARY) 
 ทต. 441 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
 (TF 441 WRITING FOR PUBLIC RELATIONS) 
 ทต. 451 ภาษาไทยเพ่ือธุรกิจการท่องเที่ยว    3 (2-2-5) หน่วยกิต 
 (TF 451 THAI LANGUAGE FOR TOURISM BUSINESS) 
 ทต. 452 ภาษาโฆษณากับสังคม     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
 (TF 452 ADVERTISING LANGUAGE AND SOCIETY) 
 ทต. 453 หลักการแปล      3 (3-0-6) หน่วยกิต 
 (TF 453 PRINCIPLES OF TRANSLATION) 
 ทต. 461 ภาษาศาสตร์ข้ามวัฒนธรรม    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
 (TF 461 LINGUISTICS ACROSS CULTURES) 
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 ทต. 471 การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ 1   3 (3-0-6) หน่วยกิต 
 (TF 471 TEACHING THAI FOR FOREIGNERS I) 
 ทต. 472 การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ 2   3 (2-2-5) หน่วยกิต 
 (TF 472 TEACHING THAI FOR FOREIGNERS II) 
 (วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ทต. 471 การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ 1) 
 ทต. 482 วรรณกรรมไทยปัจจุบัน     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
 (TF 482 CONTEMPORARY THAI LITERATURE) 
 ทต. 483 สังคมและวัฒนธรรมไทยในวรรณกรรม   3 (3-0-6) หน่วยกิต 
 (TF 483 THAI SOCIETY AND CULTURE IN LITERATURE) 
 ทต. 484 วรรณกรรมไทยกับการท่องเที่ยว    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
 (TF 484 THAI LITERATURE AND TOURISM) 
 ทต. 485 วรรณกรรมไทยกับสื่อสมัยใหม่    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
 (TF 485 THAI LITERATURE AND MODERN MEDIA) 

ทต. 492 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับชาวต่างประเทศ 
                    3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(TF 492 RESEARCH METHODOLOGY IN THAI  FOR COMMUNICATION  FOR  FOREIGNERS) 
 ทต. 493  หัวข้อคัดสรรทางภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับชาวต่างประเทศ  
         3 (3-0-6) หน่วยกิต 
 (TF 493 SELECTED TOPICS IN THAI   FOR  COMMUNICATION FOR  FOREIGNERS)   
 ทต. 494 การศึกษาเอกเทศทางภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับชาวต่างประเทศ  
         3 (1-4-4) หน่วยกิต 

 (TF 494    INDEPENDENT STUDY IN THAI   FOR  COMMUNICATION FOR  FOREIGNERS)     
     ทต. 549   สหกิจศึกษาทางด้านภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับชาวต่างประเทศ  
          9 (0-40-20) หน่วยกิต 
     (TF 549   CO-COPERATIVE  EDUCATION IN THAI   FOR  COMMUNICATION FOR FOREIGNERS)     

 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 
 นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพายัพ ที่เห็นว่า
เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพหรืออยู่ในความสนใจ 
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หลักสูตรวิชาโทสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับชาวต่างประเทศ 
 ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนที่ต้องการเลือกเรียนสาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับชาว
ต่างประเทศเป็นวิชาโท จะต้องเป็นชาวต่างประเทศที่ผ่านการทดสอบวัดระดับทักษะการใช้ภาษาไทยตามเกณฑ์
มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยพายัพก าหนด หรือใช้ผลการทดสอบมาตรฐานภาษาไทยจากสถาบันที่ได้รับการรับรองมา
เทียบเคียงระดับความรู้ทักษะการใช้ภาษาไทยตามเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยพายัพก าหนด 
 นักศึกษาที่จะจบหลักสูตรโดยมีวิชาโทภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับชาวต่างประเทศต้องมีแต้มคะแนน
เฉลี่ยสะสมของวิชาโทไม่น้อยกว่า 2.00 
 นักศึกษาที่เลือกศึกษาวิชาโทสาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับชาวต่างประเทศจะต้องศึกษา
รายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 

1. กลุ่มวิชาบังคับ นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่อไปนี้ จ านวน   12     หน่วยกิต 
 ทต. 103  การฟังและการพูด 2     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
  (TF 103  LISTENING AND SPEAKING II)  
 ทต. 104  การอ่านและการเขียน 2     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
  (TF 104  READING AND WRITING II)  
 ทต. 201  การฟังและการพูด 3     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
  (TF 201  LISTENING AND SPEAKING III) 
 (วิชาบังคับก่อน : ทต. 103  การฟังและการพูด 2) 
 ทต. 202  การอ่านและการเขียน 3       3 (3-0-6) หน่วยกิต 
  (TF 202  READING AND WRITING III)  
 (วิชาบังคับก่อน : ทต. 104  การอ่านและการเขียน 2) 

2. กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า    6   หน่วยกิต 
 นักศึกษาจะต้องศึกษาในรายวิชาที่สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับชาวต่างประเทศเปิด

สอนในกลุ่มวิชาเอกบังคับหรือวิชาเอกเลือกจ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
 
แผนที่1 (กรณีนักศึกษาไม่เรียนสหกิจศึกษา) 

ช้ันปี
ที ่

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

1 ทต. 101   การฟังและการพูด 1 
ทต. 102   การอ่านและการเขียน 1 
ศท. 130 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวิตประจ าวัน 
ทต. 181 วิถีไทย 
 

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

ทต. 103   การฟังและการพูด 2 
ทต. 104   การอ่านและการเขียน 2 
ศท. 135 ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารข้าม

วัฒนธรรม 
ศท. 141 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

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

 
3 (3-0-6) 

 รวม 3 รวม 12 
2 ศท. 113 วิถีทางสร้างปัญญา 

ศท. 136 ภาษาอังกฤษจากสื่อเพือ่การเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

ศท. 143   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อคุณภาพชีวิต 

ทต. 201   การฟังและการพูด 3 
ทต. 202   การอ่านและการเขียน 3 
รายวิชาเอกเลือกและ/หรือวิชาโท 
 

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

 
3 (3-0-6) 

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

6 

ศท. 111     สัจจะและบริการ 
ศท. 142     เล่าเร่ืองสุขภาพ 
ทต. 251     ภาษากบัการสื่อสาร 
ทต. 261     ลกัษณะภาษาไทย 
รายวิชาเอกเลือกและ/หรือวิชาโท 
วิชาเลือกเสร ี

 
 
 

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

6 
3 
 
 

 รวม 21 รวม 21 
3 ศท. 114    พลเมือง ธรรมาภบิาลกับ  

                สันตภิาพ 
ศท. 127     ภาษาไทยเพื่อการเรียนรู ้
ทต. 321     ศิลปะการพูด 
ทต. 331     การอา่นจับใจความส าคัญ 
ทต. 341     ศิลปะการเขยีน 
รายวิชาเอกเลือกและ/หรือวิชาโท 
 

3 (3-0-6) 
 

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

6 

ทต. 322  ศิลปะการเจรจาเพือ่ธุรกจิ 
ทต. 381  ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย 
ทต. 391  การเตรียมฝึกประสบการณ์ 
             วิชาชีพภาษาไทยส าหรับชาว  
             ต่างประเทศ 
รายวิชาเอกเลือกและ/หรือวิชาโท 
วิชาเลือกเสร ี
 

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

 
 
9 
3 
 

 รวม 21 รวม 19 
ภาค
ฤดู
ร้อน 

ทต. 392    การฝึกประสบการณ์วิชาชพี  
              ภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ 

6 (0-18-10)   

 รวม 6   
4 รายวิชาเอกเลือกและ/หรือวิชาโท 

 
9 
 

ศท. 431 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 
ทต. 481   ภาษากับสังคมและวัฒนธรรม 
ทต. 491   สัมมนาทางภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
             ส าหรับชาวต่างประเทศ 
รายวิชาเอกเลือกและ/หรือวิชาโท 

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

 
9 

 รวม 9 รวม 18 
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แผนที่2 (กรณีนักศึกษาเรียนสหกิจศึกษา) 

ชั้นปี
ที ่

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

1 ทต. 101   การฟังและการพูด 1 
ทต. 102   การอ่านและการเขียน 1 
ศท. 130 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวิตประจ าวัน 
ทต. 181 วิถีไทย 

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

ทต. 103   การฟังและการพูด 2 
ทต. 104   การอ่านและการเขียน 2 
ศท. 135 ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารข้าม

วัฒนธรรม 
ศท. 141 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

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

3 (3-0-6)   
 

3 (3-0-6) 

 รวม 3 รวม 12 
2 ศท. 113 วิถีทางสร้างปัญญา 

ศท. 136 ภาษาอังกฤษจากสื่อเพือ่การเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

ศท. 143   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อคุณภาพชีวิต 

ทต. 201   การฟังและการพูด 3 
ทต. 202   การอ่านและการเขียน 3 
รายวิชาเอกเลือกและ/หรือวิชาโท 
 

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

 
3 (3-0-6) 

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

6 

ศท. 111     สัจจะและบริการ 
ศท. 142     เล่าเร่ืองสุขภาพ 
ทต. 251     ภาษากบัการสื่อสาร 
ทต. 261     ลกัษณะภาษาไทย 
รายวิชาเอกเลือกและ/หรือวิชาโท 
วิชาเลือกเสร ี

 
 
 

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

6 
3 
 
 

 รวม 21 รวม 21 
3 ศท. 114    พลเมือง ธรรมาภบิาลกับ  

                สันตภิาพ 
ศท. 127     ภาษาไทยเพื่อการเรียนรู ้
ทต. 321     ศิลปะการพูด 
ทต. 331     การอา่นจับใจความส าคัญ 
ทต. 341     ศิลปะการเขยีน 
รายวิชาเอกเลือกและ/หรือวิชาโท 
 

3 (3-0-6) 
 

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

6 

ทต. 322  ศิลปะการเจรจาเพือ่ธุรกจิ 
ทต. 381  ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย 
ทต. 391  การเตรียมฝึกประสบการณ์ 
             วิชาชีพภาษาไทยส าหรับชาว  
             ต่างประเทศ 
รายวิชาเอกเลือกและ/หรือวิชาโท 
วิชาเลือกเสร ี
 

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

 
 
9 
3 
 

 รวม 21 รวม 19 
ภาค
ฤดู
ร้อน 

ทต. 392    การฝึกประสบการณ์วิชาชพี  
              ภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ 

6 (0-18-10)   

 รวม 6   
4 ทต. 495 สหกิจศึกษาทางด้านภาษาไทยเพือ่การ

สื่อสารส าหรับชาวต่างประเทศ 
9 (0-40-20) 

 
 

ศท. 431 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 
ทต. 481   ภาษากับสังคมและวัฒนธรรม 
ทต. 491   สัมมนาทางภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
             ส าหรับชาวต่างประเทศ 
รายวิชาเอกเลือกและ/หรือวิชาโท 

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

 
9 

 รวม 9 รวม 18 
 
 
3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

ค าอธิบายรายวิชา (เอกสาร ภาคผนวก ข) 
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3.2  ชื่อ ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  

 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ล าดับ ชื่อ – สกุล เลขประจ าตัว
บัตรประชาชน 
/Passport ID 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
ที่ส าเร็จ 

 

สาขาวิชา สถาบัน 
ที่ส าเร็จการ 

ศึกษา 

ปี 
พ.ศ. 

 

1 นางสาวปิน่อนงค์  อ าปะละ* 3500100189571 อาจารย ์ ปร.ด. ภาษาศาสตร ์ มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร ์

2560 

ศษ.ม. การสอน
ภาษาไทย 

มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม ่

2548 

ศศ.บ.  
(เกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง) 

ภาษาไทย มหาวิทยาลยั
พายัพ 

2545 

2 นางสาวชฎารตัน์ สนุทรธรรม* 3500100118674 อาจารย ์ อ.ม. ภาษาไทย มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 

2529 

ศศ.บ.  
(เกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง) 

ภาษาไทย มหาวิทยาลยั
พายัพ 

2526 

3 นางสาวเสาวนยี์    
ด ารงโรจน์สกลุ* 

3509901126479 อาจารย ์ ศษ.ม.   การสอน
ภาษาไทย 

มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม ่

2541 

ศษ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม ่

2539 

4 นางสาวอัจฉราภรณ์   
จันทร์สว่าง* 

3560600010287 

 

อาจารย ์ ศศ.ม.   ภาษาและ
วรรณกรรม

ล้านนา 

มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม ่

2548 

ศศ.บ.  ภาษาไทย มหาวิทยาลยั
พายัพ 

2544 

5 นางสาวสุภา พูนผล* 3500100468098 อาจารย ์ ศศ.ม. วรรณคดีไทย มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

2551 

ศศ.บ.   
(เกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง) 

ภาษาไทย มหาวิทยาลยั
พายัพ 

2546 

 
หมายเหตุ  * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งต ารา รวมทั้งภาระการสอนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
(เอกสาร ภาคผนวก ค) 
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ   
ไม่มี 

 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 
จากความต้องการที่บัณฑิตควรมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง ดังนั้นหลักสูตร 

จึงได้ก าหนดรายวิชา ทต. 392 (การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ)  ไว้ในกลุ่มวิชาเอก
บังคับ และรายวิชา ทต. 495  (สหกิจศึกษาทางด้านภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับชาวต่างประเทศ) เพ่ือเป็น
ประสบการณ์พ้ืนฐานในการประกอบอาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง 

4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 

          4.1.1  มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีวินัยเคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ 
4.1.2  มีพฤติกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน  
4.1.3  เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น 

   4.1.4  มีความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการใช้ทักษะภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารทาง 
                            วิชาการและ/หรือวิชาชีพ 

 4.1.5  สามารถคิดวิเคราะห์ วิจารณ์เสนอแนวความคิดและ/หรือประเมินอย่างสร้างสรรค์ 
4.1.6  สามารถประยุกต์ใช้ทักษะทางด้านพ้ืนฐานการท าวิจัย และ/หรือทางวิชาการ มาใช้ในการ

แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
4.1.7  มีทักษะภาคปฏิบัติตามที่ได้รับการฝึกฝน 

   4.1.8  มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานรายบุคคลหรืองานกลุ่ม 
4.1.9  สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุ่ม 
4.1.10  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
4.1.11  สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกใช้รูปแบบของ

การน าเสนอที่เหมาะสมส าหรับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่ต่างกัน 
4.1.12  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการสื่อสารและสืบค้นข้อมูล และ/หรือ

สามารถใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการศึกษาค้นคว้าวิจัยทั้งเชิง
คุณภาพและปริมาณ  
 

4.2 ช่วงเวลา  
ภาคการศึกษาฤดูร้อน  ชั้นปีที่ 3 และภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 4 

 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
จัดเต็มเวลาในชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน (ทต. 392 ) และจัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา (ทต. 495 ) 
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5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย   
ข้อก าหนดในการท างานวิจัยในรายวิชา ทต. 491 (สัมมนาทางภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับชาว

ต่างประเทศ) และในรายวิชา ทต. 492 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับชาวต่างประเทศต้อง
เป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับการประยุกต์ความรู้และทักษะเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมไทย และมีรายงานที่ต้องน าส่ง
ตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดอย่างเคร่งครัด  

 
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  

 (รายวิชา ทต. 491) การศึกษาเชิงลึกร่วมกันในหัวข้อที่เกี่ยวกับภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาค้นคว้าและสืบค้น น าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า โดยวิธีการอภิปรายผล และ
การเขียนรายงาน 

(รายวิชา ทต. 492) ระเบียบวิธีและกระบวนการวิจัยทางภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับชาวต่างประเทศ 
การวางแผน การก าหนดปัญหา วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และการน าเสนอ รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
          5.1.1  มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีวินัยเคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ 

5.1.2  มีพฤติกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น  
5.1.3  เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อ่ืน  

 5.1.4  มีความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการใช้ทักษะภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารทาง     
           วิชาการและ/หรือวิชาชีพ 

5.1.5  สามารถคิดวิเคราะห์ วิจารณ์เสนอแนวความคิดและ/หรือประเมินอย่างสร้างสรรค์ 
5.1.6  สามารถประยุกต์ใช้ทักษะทางด้านพ้ืนฐานการท าวิจัย และ/หรือทางวิชาการ มาใช้ในการ

แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
5.1.7  มีทักษะภาคปฏิบัติตามที่ได้รับการฝึกฝน 

   5.1.8  มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานรายบุคคลหรืองานกลุ่ม 
5.1.9  สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุ่ม 
5.1.10  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
5.1.11  สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกใช้รูปแบบของ

การน าเสนอที่เหมาะสมส าหรับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่ต่างกัน 
5.1.12  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการสื่อสารและสืบค้นข้อมูล และ/หรือ

สามารถใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เก่ียวข้องในการศึกษาค้นคว้าวิจัยทั้งเชิง
คุณภาพและปริมาณ 

  
5.3 ช่วงเวลา  
ภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปีที่ 4 (รายวิชา ทต. 492) 
ภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 4 (รายวิชา ทต. 491) 

 
5.4 จ านวนหน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 
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5.5 การเตรียมการ  
 5.5.1 สาขาวิชาก าหนดผู้รับผิดชอบเป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยให้นักศึกษา 
 5.5.2 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ กระบวนการศึกษาค้นคว้า 

และการประเมินผล 
 5.5.3 อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการให้ค าปรึกษา ติดตามการท างานของนักศึกษาและจัดท า 

บันทึกการให้ค าปรึกษา 
 5.5.4 นักศึกษาน าเสนอผลการศึกษาปากเปล่าเพ่ือรับข้อเสนอแนะและประเมินผล 

 
5.6 กระบวนการประเมินผล   

5.6.1 อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยก าหนดหัวข้อและเกณฑ์การประเมินผลทวนสอบมาตรฐานโดยก าหนด
เกณฑ/์มาตรฐานการประเมินผลของรายวิชา 

5.6.2 อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยประเมินผลการท างานวิจัยของนักศึกษาในภาพรวมจากการติดตามการ
ท างาน และผลงานที่เกิดในแต่ละขั้นตอน 

5.6.3 นักศึกษาน าเสนอผลการท างานวิจัยและรับการประเมินโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 
5.6.4 อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยน าคะแนนทุกส่วนมาท าการประเมินผลความส าเร็จของงานวิจัย 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
 

- นักศึกษาสามารถน าความรู้และทักษะทาง
ภาษาไทยไปสร้างประโยชน์แก่ชุมชน/สังคม 
โดยสามารถบูรณาการความรู้ในหลักสูตรเข้า
กับโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการสู่สังคม 

- นักศึกษามีทักษะเชิงวิชาชีพ มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ ตลอดจน
สามารถใช้ความรู้มาบูรณาการเพื่อให้การ
สื่อสารสัมฤทธิผล 
 
 

 
- จัดให้มีกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการสูส่ังคม โดยเน้น

การบูรณาการการเรียนการสอนเข้ากับการบริการวิชาการสู่
สังคม สอดคล้องกับปณิธาน “สจัจะ- บริการ”ของมหาวิทยาลัย 

 
-  จัดให้มีรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทยส าหรับ   

             ชาวต่างประเทศเพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จริงจากการ 
             ฝึกงาน รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการเรียนการสอนที่ 
             หลากหลาย เน้นการสอนแบบ Problem – based Learning     

 

 
 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
1. คุณธรรม จริยธรรม   

คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและการประเมินผล 
1.1 มีความซื่อสัตยส์ุจริตและมีวินยัเคารพและ
ปฏิบัติตามกฎระเบยีบและข้อบังคับ 
1.2  มีพฤติกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและผู้อื่น  
1.3  เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น 
 
 

1. การระดมพลังสมอง  
2. กรณีศึกษา   
3. การสอนแบบ  Problem – based 

Learning     
4. การจัดกิจกรรม 
5.  การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 

1. รายงาน/การน าเสนอ  
2.   กิจกรรม 
3. อภิปราย แลกเปลีย่นความคดิเห็น 
4. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 

2. ความรู้ 
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและการประเมินผล 

2.1  มีความรู้ความเข้าใจและความสามารถใน
การใช้ทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ 
2.2  มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมไทย 
 

1. การบรรยาย    
2. การอภิปราย  
3. การระดมพลังสมอง  
4. กรณีศึกษา  
5. ฝึกปฏิบัติ/ปฏิบัติการ   
6. การมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า   
7. การสอนแบบ  Problem – based 

Learning     
8.   การจัดกิจกรรม 
9.   การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
 
 

1. สอบ   
2. รายงาน/การน าเสนอ  
3. งานท่ีมอบหมาย/ แบบฝึกหัด/

แฟ้มสะสมงาน/ การเขียนบันทึก 
4. โครงการกลุ่ม 
5. กิจกรรม 
6. อภิปราย แลกเปลีย่นความคดิเห็น 
7. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 
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3. ทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและการประเมินผล 

3.1  สามารถคิดวิเคราะห์ วิจารณเ์สนอ
แนวความคิดและ/หรือประเมินอย่างสร้างสรรค ์
3.2  สามารถประยุกต์ใช้ทักษะทางด้านพื้นฐาน
การท าวิจัย และ/หรือทางวิชาการ มาใช้ใน 
การแก้ปัญหาอยา่งเป็นระบบ 
3.3  มีทักษะภาคปฏิบัตติามที่ได้รบัการฝึกฝน 
 

1. การบรรยาย    
2. การอภิปราย  
3. การระดมพลังสมอง  
4. กรณีศึกษา  
5. ฝึกปฏิบัติ/ปฏิบัติการ   
6. การมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า   
7. การสอนแบบ  Problem – based 

Learning     
8.  การจดักิจกรรม 
9.   การเรียนรู้จากสถานการณ์จรงิ 

1. สอบ   
2. รายงาน/การน าเสนอ  
3. งานท่ีมอบหมาย/ แบบฝึกหัด/

แฟ้มสะสมงาน/ การเขียนบันทึก 
4. โครงการกลุ่ม 
5. กิจกรรม 
6. อภิปราย แลกเปลีย่นความคดิเห็น 
7. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ 
กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและการประเมินผล 

4.1  มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมายทั้ง
งานรายบุคคลหรืองานกลุ่ม 
4.2  สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม
ทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุ่ม 
4.3  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
 
 

1. การระดมพลังสมอง  
2. กรณีศึกษา  
3. ฝึกปฏิบัติ/ปฏิบัติการ   
4. การมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า   
5. การสอนแบบ  Problem – based 

Learning     
6.   การจัดกิจกรรม 
7.   การเรียนรู้จากสถานการณ์จรงิ 

1. รายงาน/การน าเสนอ  
2. งานท่ีมอบหมาย/ แบบฝึกหัด/

แฟ้มสะสมงาน/ การเขียนบันทึก 
3. โครงการกลุ่ม 
4. กิจกรรม 
5. อภิปราย แลกเปลีย่นความคดิเห็น 
6. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 

5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและการประเมินผล 

5.1  สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการ
พูดและการเขียน รู้จักเลือกใช้รูปแบบของการ
น าเสนอที่เหมาะสมส าหรับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่
ต่างกัน 
5.2  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
ในการสื่อสารและสืบค้นข้อมูล และ/หรือสามารถ
ใช้เทคนิคพื้นฐานทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องในการศึกษาค้นคว้าวิจัยทั้งเชิงคุณภาพ
และปริมาณ 

1. การบรรยาย    
2. การอภิปราย  
3. การระดมพลังสมอง  
4. กรณีศึกษา  
5. ฝึกปฏิบัติ/ปฏิบัติการ   
6. การมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า   
7. การสอนแบบ  Problem – based 

Learning     
8. การจัดกิจกรรม 
9.   การเรียนรู้จากสถานการณ์จรงิ 

1. สอบ   
2. รายงาน/การน าเสนอ  
3. งานท่ีมอบหมาย/ แบบฝึกหัด/

แฟ้มสะสมงาน/ การเขียนบันทึก 
4. โครงการกลุ่ม 
5. กิจกรรม 
6. อภิปราย แลกเปลีย่นความคดิเห็น 
7. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) 

ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
3.1  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
mapping) ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
  ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง – ไม่เน้น 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จ านวน 30 หน่วยกิต 
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1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                       

 1.1 กลุ่มวชิา
สังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ 

                      

.  ศท. 111 สัจจะและ
บริการ 

   – –  – –   – – – –    – – – –  

ศท. 113 วิถีทางสร้าง
ปัญญา 

–  – –  – –        – – – –  – –  

ศท. 114 พลเมือง  
ธรรมาภิบาล 
กับสันติภาพ 

–  –    – – –   – –  – –  – – – –  

1.2 กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

                      

ศท. 141 คณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

–  – –  – – – – – –   – – – –    –  

ศท. 142 เล่าเรื่องสุขภาพ –  – –    –  –  – – – – – – – – – –  

ศท. 143 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
คุณภาพชีวิต 

 
 

–  – –  – –   – – –    – – –  – –  
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รายวิชา 
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1.3 กลุ่มวชิาภาษาเพ่ือ

การสื่อสาร 
                      

ศท. 127 ภาษาไทยเพื่อการ
เรียนรู ้

–   –  – –   –   –  –     –   

ศท. 130 ภาษาอังกฤษ
ส าหรับ
ชีวิตประจ าวัน 

–  –   – –  – – – – – – – – –  – –   

ศท . 135 ภาษาอังกฤษ
ส าหรับการ
สื่อสารข้าม
วัฒนธรรม 

–  –   – –   –   – – – – –  – –   

ศท. 136 ภาษาอังกฤษ
จากสื่อเพื่อการ
เรียนรูต้ลอดชีวิต 

–  – –  – –   – –  –  – – – –  -   

ศท. 431 ภาษาอังกฤษ
เพื่อการท างาน 

–  –   – –   – –   –   –  – –   
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ผลการเรียนรู้ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

1. มีคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.1 น้อมน าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
1.2 แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม 

         2. ตระหนักและส านึกในความเป็นไทยและเข้าใจวัฒนธรรมสากล 
2.1 การเห็นคุณค่าและความส าคัญของภูมิปัญญาไทย 
2.2 เข้าใจวัฒนธรรมสากล 

3. มีความรอบรู้ มีโลกทัศน์ที่กว้างไกลและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ 
3.1 สามารถบูรณาการความรู้เพ่ือใช้ในการด ารงชีวิต 
3.2 การเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน 
3.3 มีทักษะในการเสริมสร้างสุขภาพกายและใจ 

         4. มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
4.1 มีทักษะการเข้าถึงและคัดเลือกแหล่งความรู้ 
4.2 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4.3 มีทักษะการแสวงหาความรู้เพ่ือน าไปสู่การก าหนดเป้าหมายชีวิต 

         5. มีทักษะการคิดแบบองค์รวม 
5.1 สามารถมองภาพรวมได ้
5.2 จ าแนกข้อมูลได ้
5.3 มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ 
5.4 สามารถวิเคราะห์ได้ 

         6. มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นพลเมืองท่ีมีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 
6.1 แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของ “สัจจะและบริการ” 
6.2 มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ 
6.3 แสดงออกซ่ึงการเคารพคุณค่าความเป็นมนุษย์ 
6.4 การแสดงออกอย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ 

        7. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน 
7.1 มีความรู้ ความเข้าใจผลของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่อชีวิต 
7.2 สามารถอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ หรือสถิติได ้

        8. ใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
8.1 มีทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการเรียนรู้ 
8.2 มีทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการติดต่อสื่อสาร 
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3.2  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรับชาว
ต่างประเทศ 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง -  ไม่เน้น 
   

รายวิชา 1.  คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.  ความรู้ 3.  ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ  
วิเคราะห ์  
เชิงตัวเลข         
การสื่อสาร 
และการใช้   
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 

2. หมวดวิชาเฉพาะ              

 2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ              

ทต. 101 การฟังและการพูด 1          - -          - 

ทต. 102 การอ่านและการเขียน 1          - -          - 

ทต. 103 การฟังและการพูด 2                          

ทต. 104 การอ่านและการเขียน 2                          

ทต. 181 วิถีไทย       -       

ทต. 201 การฟังและการพูด 3                        

ทต. 202 การอ่านและการเขียน 3                        

ทต. 251 ภาษากับการสื่อสาร                      

ทต. 261 ลักษณะภาษาไทย                        

ทต. 321 ศิลปะการพูด                  

ทต. 322 ศิลปะการเจรจาเพื่อธุรกิจ                

ทต. 331 การอ่านจับใจความส าคญั     -      -   
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รายวิชา 1.  คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.  ความรู้ 3.  ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ  
วิเคราะห ์  
เชิงตัวเลข         
การสื่อสาร 
และการใช้   
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 

ทต. 341 ศิลปะการเขียน   -  -         

ทต. 381 ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย   -           

ทต. 391  การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพภาษาไทยส าหรับชาว
ต่างประเทศ 

             

ทต. 392  การฝึกประสบการณ์วิชา ชีพ
ภาษาไทยส าหรับชาว
ต่างประเทศ 

             

ทต. 481   ภาษากับสังคมและ
วัฒนธรรม 

             

ทต. 491  สัมมนาทางภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสารส าหรับชาว
ต่างประเทศ 

             

 2.2 กลุม่วิชาเอกเลือก และ/หรือ 

        วิชาโท 
             

ทต. 211 การฟังจับใจความส าคัญ     -         

ทต. 221 การพูดในท่ีชุมนุมชน              

ทต. 231 ศิลปะการอ่านออกเสยีง     -         

ทต. 232 การอ่านผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์

    -         

ทต. 252 การบันทึกและสรุปความ     -         
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รายวิชา 1.  คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.  ความรู้ 3.  ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ  
วิเคราะห ์  
เชิงตัวเลข         
การสื่อสาร 
และการใช้   
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 

ทต. 262 ภาษาศาสตร์เบื้องต้นส าหรบั
ชาวต่างประเทศ 

    -         

ทต. 281 การอ่านและการเขยีนอักษร
ล้านนา 

             

ทต. 282 ส านวนไทย              

    ทต. 323 ศิลปะการพูดเพื่อ    
น าเสนองาน                           

  

                  

ทต. 332 การอ่านวิเคราะห ์     -         

ทต. 333 การอ่านตีความ              

ทต. 342 การเขียนสร้างสรรค ์     -         

ทต. 343 การเขียนทางธุรกิจ     -         

ทต. 351 ภาษาไทยธุรกิจ     -         

ทต. 352 ภาษาไทยในสื่อ     -         

ทต. 361 ภาษาและวัฒนธรรม
เปรียบเทยีบ 

             

ทต. 382 มิติวัฒนธรรมไทยผ่านสือ่
บันเทิง 

             

ทต. 431 สารคดีไทยร่วมสมัย              

ทต. 441 การเขียนเพื่อการ
ประชาสมัพันธ์ 
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รายวิชา 1.  คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.  ความรู้ 3.  ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ  
วิเคราะห ์  
เชิงตัวเลข         
การสื่อสาร 
และการใช้   
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 

ทต. 451 ภาษาไทยเพื่อธุรกิจการ
ท่องเที่ยว 

             

ทต. 452 ภาษาโฆษณากับสังคม              

ทต. 453 หลักการแปล              

ทต. 461 ภาษาศาสตร์ข้ามวัฒนธรรม   -  -         

ทต. 471 การสอนภาษาไทยให้ชาว
ต่างประเทศ 1 

             

ทต. 472 การสอนภาษาไทยให้ชาว
ต่างประเทศ 2 

             

ทต. 482 วรรณกรรมไทยปจัจุบัน              

ทต. 483 สังคมและวัฒนธรรมไทยใน
วรรณกรรม 

             

ทต. 484 วรรณกรรมไทยกับการ
ท่องเที่ยว 

             

ทต. 485 วรรณกรรมไทยกับสื่อ
สมัยใหม ่

             

ทต. 492 ระเบียบวิธีวิจัยทาง

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ส าหรับชาวตา่งประเทศ 
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รายวิชา 1.  คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.  ความรู้ 3.  ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ  
วิเคราะห ์  
เชิงตัวเลข         
การสื่อสาร 
และการใช้   
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 

ทต. 493 หัวข้อคัดสรรทางภาษาไทย

เพื่อการสื่อสารส าหรับชาว

ต่างประเทศ 

             

ทต. 494  การศึกษาเอกเทศทาง
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ส าหรับชาวตา่งประเทศ 

             

ทต. 495 สหกิจศึกษาทางด้าน
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ส าหรับชาวตา่งประเทศ 
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ผลการเรียนรู้ของสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
          1.1  มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีวินัยเคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ 

1.2  มีพฤติกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน  
1.3  เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น 

 2. ความรู้  
 2.1  มีความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการใช้ทักษะภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารทางวิชาการ  

และ/หรือวิชาชีพ 
2.2  มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมไทย 

3. ทักษะทางปัญญา 
 3.1  สามารถคิดวิเคราะห์ วิจารณ์เสนอแนวความคิดและ/หรือประเมินอย่างสร้างสรรค์ 

3.2  สามารถประยุกต์ใช้ทักษะทางด้านพื้นฐานการท าวิจัย และ/หรือทางวิชาการ มาใช้ใน 
การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
3.3  มีทักษะภาคปฏิบัติตามที่ได้รับการฝึกฝน 

 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   4.1  มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานรายบุคคลหรืองานกลุ่ม 

4.2  สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุ่ม 
4.3  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 

 5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1  สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกใช้รูปแบบของ 
การน าเสนอที่เหมาะสมส าหรับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่ต่างกัน 
5.2  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการสื่อสารและสืบค้นข้อมูล  และ/หรือ

สามารถใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการศึกษาค้นคว้าวิจัยทั้งเชิง
คุณภาพและปริมาณ 
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  
ใช้หลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน ตามระเบียบการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ โดยก าหนดความหมาย

ดังนี้ 
อักษรระดับคะแนน แต้มระดับคะแนน ระดับการเรียน 

A 4.0 ดีเลิศ 
  B+ 3.5 ดีมาก 
B 3.0 ด ี

  C+ 2.5 ดีพอใช้ 
C 2.0 พอใช้ 

  D+ 1.5 อ่อน 
D 1.0 อ่อนมาก 
F 0 ไม่ผา่น 

 
นอกจากอักษรระดับคะแนนข้างต้นแล้ว ผู้สอนอาจใช้อักษรอ่ืนเพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงผลการศึกษา โดย

มีความหมายดังนี้ 
 

อักษร                        ความหมาย 
I การวัดผลไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 

W การบอกเลิกรายวิชา (Withdrawn) 
U การไม่ขอรับหน่วยกิต (Audit) 
P การวัดผลผ่าน (Pass) 

NP การวัดผลไม่ผ่าน (No Pass) 
IP ก าลังอยู่ระหว่างการวัดผล (Grading in Progress) 
CE ได้จากการทดสอบโดยใช้ข้อสอบของมหาวิทยาลัย  

(Credits from Examination) 
CS ได้จากการใช้แบบทดสอบมาตรฐาน (Credits from Standard Test) 

       CT         ได้หน่วยกิตจากการประเมินการศึกษาอบรมที่จัดโดยหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่ 
           สถาบันอุดมศึกษา  (Credits from training) 
       CP         ได้หน่วยกิตจากการเสนอแฟ้มสะสมงาน (Credits from portfolio) 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
 2.1.1 คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประจ าสาขาวิชาด าเนินการทวนสอบโดยการพิจารณา

รายละเอียดของรายวิชา ข้อสอบ และการวัดผลการศึกษา 
 2.1.2 จัดท าผลการด าเนินงานของรายวิชา และ/หรือ รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์

ภาคสนาม 
 2.1.3 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 
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2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
 2.2.1 ส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตที่จบการศึกษา ในด้านของระยะเวลาของ

การหางานท า ความเห็นต่อความรู้ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

 นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ และได้รับการเสนอชื่อให้รับปริญญา อนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตร จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

3.1 ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขของหลักสูตรนั้น ๆ โดยไม่มีรายวิชาใด ๆ ใน 
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปและหมวดวิชาเฉพาะที่ได้อักษรระดับคะแนน F, I หรือ NP เหลืออยู่  
 (ยกเว้น หมวดวิชาเลือกเสรี ซึ่งนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืนแทนรายวิชาที่ได้ 
 อักษรระดับคะแนน F ได้โดยจะต้องสอบผ่านรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนใหม่นั้นและรายวิชาที่ได้ 
 อักษรระดับคะแนน F นั้น จะต้องน ามาคิดคะแนนเฉลี่ยสะสมด้วย การเรียนรายวิชาแทนกันนี้ 
 กระท าได้รายวิชาละ 1 ครั้งเท่านั้น) 
3.2 ใช้เวลาศึกษาไม่เกินเวลาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่นักศึกษาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
 เป็นต้นไป 
3.3 ผู้ส าเร็จการศึกษาที่จะได้รับปริญญาตรี จะต้องมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาทั้งหมดรวมไม่

 น้อยกว่า 2.00 และมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของกลุ่มวิชาแกน หรือ วิชาชีพ และรายวิชาเอก
 รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 2.00 
3.4 ส าหรับผู้ที่ศึกษาครบตามหลักสูตรปริญญาตรี แต่มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตามที่ปรากฏในข้อ 3.3  
 คือไม่ถึง 2.00 และไม่ต่ ากว่า 1.75 จะได้รับอนุปริญญา 
3.5 ถ้ามีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การให้เกียรตินิยม จะได้รับการพิจารณาเสนอให้ได้รับ 
 ปริญญาตรีเกียรตินิยม 
3.6 นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพายัพ ที่จะส าเร็จการศึกษาทุกคนจะต้องผ่านเกณฑ์ก่อนส าเร็จ 
 การศึกษา 3 ด้าน ได้แก่ ด้านภาษาอังกฤษ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามท่ี 
 มหาวิทยาลัยพายัพก าหนด 
3.7 ไม่มีพันธะหรือหนี้สินใด ๆ ผูกพันกับมหาวิทยาลัย 
3.8 มีความประพฤติดีสมแก่ศักดิ์ศรีแห่งปริญญา หรืออนุปริญญานั้น 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



41 
 

   
 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  
1.1 มีการปฐมนิเทศ และอบรมพัฒนาวิชาชีพครูให้แก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจถึงบทบาท 

      หน้าที่ความรับผิดชอบ และนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะ ตลอดจนหลักสูตรที่สอน 
1.2 จัดนิเทศอาจารย์ใหม่ในระดับสาขาวิชา 
1.3 ให้อาจารย์ใหม่สังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ 
1.4 จัดระบบพ่ีเลี้ยงแก่อาจารย์ใหม่ 

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  
 2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและ  

        การวิจัย  
2.2.2 การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การ  
       ประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์      
2.3.3 การเพ่ิมพูนทักษะ/ เทคนิคการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 

 2.4.4 การจัดระบบการจัดการความรู้และการแลกเปลี่ยนความรู้ในหมู่คณาจารย์ (Knowledge 
Management) 

 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ  
 2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน 
 2.2.2 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของสาขาวิชา/ วิทยาลัย/คณะวิชา 
 2.2.3 การส่งเสริมให้อาจารย์เพ่ิมพูนความรู้ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ สร้างเสริมประสบการณ์

เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง  
 2.2.4  การเพ่ิมเติมความรู้ทางวิชาการในสาขาวิชาที่สอนหรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้องโดยการเข้าร่วมประชุม 

อบรม และสัมมนา 
 2.2.5 การส่งเสริมให้คณาจารย์ท างานวิจัย 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การก ากับมาตรฐาน  
  การบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และเป็นไปตาม 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา โดยมีกระบวนการดังต่อไปนี้ 
   1.1 การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยแต่งตั้งจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรและมี 
   ภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน  
   5 คน ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้คือ มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่งผู้ช่วย 
   ศาสตราจารย์ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาและต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
   ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ก าหนดใน 
   การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
   1.2 การวางแผน การพัฒนา และการประเมินหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยมีการ 
   วางแผนมีการประเมินและรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรทุกปีการศึกษา (มคอ.7) และน าข้อมูล 
   ที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุกรอบ 5 ปี 
           1.3 การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียน 
   การสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาข้อ 1 – 5 ดังนี้ 
   1.3.1 ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม 
                     เพ่ือวางแผนติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
   1.3.2 มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและ/หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา 
  1.3.3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ/หรือรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ 
  มคอ.3  และ/หรือ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 
  1.3.4 มีการรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและ/หรือรายงานผลการด าเนินการของ
  ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 5 และ/หรือ มคอ. 6 ภายใน 30 วันหลังจากสิ้นสุดภาค
  การศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
  1.3.5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุด 
  ปีการศึกษา 
2.  บัณฑิต 
     บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 

2.1 เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ  
 รวมทั้งมีพฤติกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบ  เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น 

 2.2 มีความรู้ในภาษาและวัฒนธรรมไทย รวมทั้งมีความสามารถในการใช้ทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ 

     2.3 มีทักษะด้านปัญญา สามารถคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ เสนอแนวความคิดและ/หรือประเมินค่าอย่าง
สร้างสรรค ์รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ทักษะทางด้านพ้ืนฐานการท าวิจัย และ/หรือทางวิชาการ มาใช้ใน
การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  มีทักษะภาคปฏิบัติตามที่ได้รับการฝึกฝน 
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 2.4 มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ โดยมีความรับผิดขอบในงานที่ได้รับ
มอบหมาย สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมและปรับตัวท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

 2.5 มีทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยสามารถสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสมส าหรับ
ปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่ต่างกัน สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการสื่อสารและสืบค้นข้อมูล 
และ/หรือสามารถใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการศึกษาค้นคว้าวิจัยทั้งเชิง
คุณภาพและปริมาณ 

 2.6 เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน โดยมีคุณลักษณะที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องการ และสามารถท าให้ 
 ผู้ใช้บัณฑิตมีคะแนนความพึงพอใจที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

3. นักศึกษา 
  มีกระบวนการรับนักศึกษา และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การให้ค าปรึกษาวิชาการและ 
แนะแนวการคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนนักศึกษา ดังต่อไปนี้ 

3.1 กระบวนการรับนักศึกษา 
 สาขาวิชาฯ มีการก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรไว้  คือ  
 คุณสมบัติทั่วไป : เป็นชาวต่างประเทศทีส่ าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือเป็น
 ผู้ส าเร็จการศกึษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา และเป็นผู้มีความประพฤติ
 ดี   มีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่มีโรคประจ าตัวอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียน 
 ส าหรับการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา สาขาวิชาฯ ได้ด าเนินการตามกระบวนการต่อไปนี้ ได้แก่ ผ่านการคัดเลือก
 ตามระบบและเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยพายัพ ซึ่งศูนย์รับนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพและคณะ
 กรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้ด าเนินการคัดเลือกเอง โดยเปิดรับสมัครทั้งภาคการศึกษาที่ 1 และภาค
 การศึกษาท่ี 2 (ในภาคการศึกษาที่ 2 ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสาขาวิชา) 

 3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 สาขาวิชาฯ มีระบบและกลไกเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติงานโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมวางแผน

 เพ่ือวางกลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้าศึกษาและมอบหมาย
 หน้าที่รับผิดชอบให้แก่อาจารย์ประจ าในสาขาวิชา 

 3.3 การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา 
สาขาวิชาฯ มีระบบและกลไกเกี่ยวกับการดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาเพ่ือให้มี

 แนวโน้มอัตราการคงอยู่ และอัตราการส าเร็จการศึกษาในระดับที่สูง ดังนี้ 
1) การก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษา 
     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพ่ือก าหนดระบบและกลไกการดูแลให้ค าปรึกษาทางด้าน

 วิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาส าหรับนักศึกษา 
2) การดูแลนักศึกษา 
 อาจารย์ที่ปรึกษาใช้คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา โดยมีอาจารย์ในสาขาวิชาฯ เป็นกรรมการอาจารย์ 



44 
 

   
 

ที่ปรึกษา และในกรณีท่ีนักศึกษาในความดูแลมีปัญหาที่เกินความสามารถของอาจารย์ที่ปรึกษา 
จะให้ค าปรึกษาได้ อาจารย์จะส่งต่อไปยังฝ่ายพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
3) การนัดพบนักศึกษา 
 เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษามีนักศึกษาในความดูแล อาจารย์จะเป็นผู้นัดหมายนักศึกษาในความดูแลเพื่อมา
พบ 4 – 5 ครั้งต่อหนึ่งภาคการศึกษา เพ่ือให้ค าปรึกษาในเรื่องเก่ียวกับการเรียนการสอนหรือช่วยแก้ไข
ปัญหาในเรื่องอ่ืน ๆ ของนักศึกษาต่อไป 
4) การติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาในความดูแล 
 อาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็นผู้ก าหนดวันเวลาให้นักศึกษาเข้าพบ นอกจากวันเวลาที่อาจารย์ก าหนด 
นักศึกษาสามารถนัดหมายวันเวลากับอาจารย์ที่ปรึกษาและเข้าพบเพ่ือขอค าปรึกษาได้ 

 3.4 ความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
นักศึกษาสามารถยื่นร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนต่อหัวหน้าสาขาวิชา หรืออาจารย์

 ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยหัวหน้าสาขาวิชาน าเรื่องร้องเรียนเข้าสู่การประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร
 เพ่ือหาทางแก้ไข หากที่ประชุมกรรมการบริหารฯ แก้ไขไม่ได้ ให้พิจารณาส่งต่อคณบดีเพ่ือหาวิธีการแก้ไข
 ในระดับคณะวิชา 
4. อาจารย ์

 4.1 ระบบและกลไกการรับอาจารย์ใหม่ 
1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมร่วมกันเพ่ือวางแผนและตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จากนั้นจึงส ารวจจ านวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่คงอยู่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่จะเกษียณหรือลาออก เพ่ือวางแผน
อัตราก าลังในอนาคต 

2) หากอัตราก าลังไม่เพียงพอ สาขาวิชาเสนอขอนุมัติรับอาจารย์เพิ่มต่อคณะวิชาและมหาวิทยาลัยตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 

3) มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่โดยพิจารณาคุณสมบัติให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และมีการสอบคัดเลือกโดยสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และสาธิตการสอน 

4) นอกจากนี้สาขาฯ ยังได้มอบหมายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีประสบการณ์เป็นพ่ีเลี้ยง 
ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการเรียนการสอน 

4.2 ระบบและกลไกการบริหารและการพัฒนาอาจารย์ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการวางแผนส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและมี 

 ระบบส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
1) จัดโครงการอบรมส าหรับอาจารย์ใหม่ เพ่ือให้มีความรู้ในด้านเทคนิควิธีการสอน การวัดผล

ประเมินผล ตลอดจนจรรยาบรรรณและระเบียบปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 
2) จัดโครงการอบรมด้านการวิจัย การท าผลงานทางวิชาการ  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน และมีศักยภาพที่สูงขึ้นเพ่ือส่งผลต่อคุณภาพของ
หลักสูตร 
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3) ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท าแผนเพ่ือพัฒนาตนเองในด้านการศึกษาต่อ การสร้าง
ผลงานวิชาการ/การวิจัยและควบคุมก ากับให้อาจารย์ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 

4) จัดสรรงบประมาณที่ ได้ รับจากมหาวิทยาลัยในการส่ งเสริมสนับสนุน ให้อาจารย์ เข้ ารับ 
การอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพอาจารย์ ทั้งในด้านการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ การวิจัยและการ
สร้างผลงานวิชาการ 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 5.1 กระบวนการออกแบบหลักสูตร 
 ประกอบไปด้วยการส ารวจสถานการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การส ารวจความ
 ต้องการของนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศจีน การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
 และภาวะการมีงานท าของบัณฑิต รวมทั้งการส ารวจความพึงพอใจของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันต่อ
 หลักสูตรเพื่อน าผลมาใช้ในการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนถึงการจัดท ารายวิชาให้ทันสมัย 
 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการเรียนการสอนของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์
 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะพิจารณาแผนการศึกษาของนักศึกษาแต่ละกลุ่มแต่ละชั้นปี เพ่ือวางแผนก าหนด
 รายวิชาที่จะเปิดสอนเวลาเรียน-เวลาสอบ และผู้สอนทั้งรายวิชาบังคับและวิชาเลือก ซึ่งรายวิชาเลือกที่จะ
 เปิดสอนนี้สาขาวิชาได้ให้นักศึกษาเป็นผู้เสนอให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณา  หลังจากรวบรวม
 ข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชาที่จะเปิดสอนแล้ว อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนจะประชุม
 ร่วมกันเพื่อก าหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยการจัดผู้สอนในแต่ละภาคการศึกษานั้นได้พิจารณาทั้งจาก
 ความรู้ความสามารถในเนื้อหาวิชาและประสบการณ์ในการสอน ซึ่งถือว่ามีความส าคัญเป็นอันดับต้น ๆ 
 รวมถึงพิจารณาเรื่องเวลาเรียน-เวลาสอบที่ไม่ซ้ าซ้อนกับวิชาในสาขาอ่ืน ๆ ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนใน
 ฐานะวิชาโทหรือวิชาเลือกเสรี ตารางเวลาที่เหมาะสมทั้งกับผู้เรียนและผู้สอน 
 5.3 การประเมินผู้เรียน 
 มีระบบกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีระบบ/
 ขั้นตอนการประเมินผู้เรียนซึ่งปรากฏอยู่ในคู่มือแนวทางการประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 และมีกลไกคือคู่มือแนวทางการประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ และคณะกรรมการบริหาร
 หลักสูตรที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตรตามกรอบ
 มาตรฐานคุณวุฒิฯ สาขาวิชาฯ ได้น าระบบ-กลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงานโดยมีการแต่งตั้ง
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อก ากับดูแลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและประเมิน
 หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มีการก าหนดเกณฑ์การประเมินโดยระบุไว้ใน มคอ. 3 ของรายวิชาที่
 เปิดสอนอย่างชัดเจนภายใน 30 วันก่อนเปิดภาคการศึกษา ในส่วนของผู้สอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่
 ละรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษานั้น ๆ ของหลักสูตรฯ จะด าเนินการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
 มาตรฐานคุณวุฒิฯ ของนักศึกษาในแต่ละรายวิชาตามกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 
 หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาแล้ว 
 ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชาด าเนินการจัดท ารายงานผลการจัดการเรียนการสอนหรือ มคอ. 5 ของ
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 รายวิชาภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาภายใต้การก ากับติดตามและตรวจสอบของอาจารย์
 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 สาขาวิชาฯ จัดให้มีการประชุม เพ่ือให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ทุกท่านก าหนดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน และสาขาวิชาฯ น าเสนอต่อคณะวิชา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการ 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 

ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานและเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปีท่ี 1 
2561 

ปีท่ี 2 
2562 

ปีท่ี 3 
2563 

ปีท่ี 4  
2564 

ปีท่ี 5 
2565 

1. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ตดิตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

     

2. รายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่
ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวชิา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณภ์าคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาทีเ่ปิดสอนให้ครบทกุ
รายวิชา  

     

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

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรอื
การประเมินผลการเรยีนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงาน
ใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว  

     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน  

     

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพฒันาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง 

     

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไดร้ับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อคุณภาพ
หลักสตูร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0  

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0  

     

13. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ/ผู้ใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วม
กิจกรรมการบริการวิชาการสู่สังคมที่นักศึกษาในหลักสตูรได้น าความรู้
ทางภาษาไทยเพื่อการสื่อสารไปบรูณาการ เฉลีย่ไม่น้อยกว่า 4.0 จาก
คะแนนเตม็ 5.0 
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หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1) การประชุมอาจารย์สาขาวิชาและ/หรือคณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตรเพ่ือแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและขอข้อแนะน าจากอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน  

2) การสอบถามจากนักศึกษาถึงประสิทธิภาพของการเรียนรู้จากวิธีการที่ใช้ โดยใช้แบบสอบถามและการ 
     สนทนากับกลุ่มนักศึกษาระหว่างภาคการศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน  
3) ประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา  
     และการตอบค าถามของนักศึกษาในชั้น  
4) การทดสอบกลางภาคการศึกษาและสอบไล่ปลายภาคการศึกษา 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 การประเมินของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา (ปรส. 1) 
 การประเมินตนเองของอาจารย์ผู้สอน (ปรส.2) 
 การประเมินของอาจารย์ผู้รับผิดชอบการประเมิน/หัวหน้าสาขา/หัวหน้าภาควิชา 
 อ่ืน ๆ (โปรด ระบุ)       

 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 2.1 ประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระท าเม่ือช่วงภาคปลายก่อนจบการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 4      
          โดยจะใช้รูปแบบของแบบสอบถาม หรือการประชุมตัวแทนนักศึกษากับตัวแทนอาจารย์  

  2.2 ประชุมทบทวนหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้สอน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต และบัณฑิตใหม่ 
 2.3 ประเมินรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือจากผู้ประเมิน  
 2.4  สรุปผลการประเมินหลักสูตรเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงหลักสูตร 
      ทุก 5 ปีการศึกษา 

 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 การประเมินคุณภาพการศกึษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 จากผล
การประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ที่
ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  

 4.1 อาจารย์ประจ าวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิภาพของการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบใน  
    ระหว่างภาคการศึกษา มีการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนจากข้อมูลที่ได้รับ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาอาจารย์ 
    ผู้สอนท ารายงานรายวิชาเสนอหัวหน้าสาขาวิชา  

4.2 คณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตร ติดตามผลการด าเนินงานตามดัชนีบ่งชี้หมวดที่ 7 ข้อ 7 จาก 
การประเมินคุณภาพภายในสาขาวิชา  

4.3 คณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตร สรุปผลการด าเนินงานหลักสูตรประจ าปี จัดท าร่างรายงานผล 
การด าเนินงานหลักสูตรประจ าปีเสนอต่อหัวหน้าสาขาวิชา  
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4.4 ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พิจารณาทบทวนผลการด าเนินหลักสูตรจากร่างรายงานผลการ       
     ด าเนินงานหลักสูตรและความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ระดมความคิดเห็นจากอาจารย์เพื่อวางแผน 
     ปรับปรุงการด าเนินงานเพื่อใช้ในรอบปีการศึกษาต่อไป จัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรเสนอ 
     ต่อคณบดี  
4.5 การปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระท าทุก 5 ปีการศึกษา ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและ 

สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร  
(ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร พ.ศ. 2556 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

 
1. สาระในการปรับปรุงแก้ไข 

    1.1 ชื่อหลักสูตร 

หลักสูตร พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  เหตุผลในการปรับปรุง 

 ภาษาไทย 
หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา  
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
 
 
 ภาษาอังกฤษ  
BACHELOR  OF  ARTS PROGRAM IN  THAI  
FOR  COMMUNICATION  

 

 ภาษาไทย                                    
หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา  
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับชาว
ต่างประเทศ 
 
ภาษาอังกฤษ 
BACHELOR  OF  ARTS PROGRAM IN  THAI  
FOR  COMMUNICATION FOR  
FOREIGNERS    

 เพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของกลุ่มผูเ้รียนและ
สถานการณ์ในสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป 

 

   

    1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

หลักสูตร พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เหตุผลในการปรับปรุง 

เน้นการผลิตบณัฑติให้มีคณุลักษณะ ดังนี ้

1.  มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาไทยเพื่อ
การสื่อสาร สามารถน าความรู้ทางวิชาการไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณจ์ริงได้เป็นอย่างดี 
 

เน้นการผลิตบณัฑติให้มีคณุลักษณะ ดังนี ้

1. มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาไทยเพื่อ
การสื่อสาร สามารถน าความรู้ทางวิชาการไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณจ์ริงได้เป็นอย่างดี 

 

คงเดิม 

2.  มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
สามารถประยุกต์ใช้ภาษาไทยไดด้ ี

2. มีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ การแก้ไข
ปัญหา สามารถบรูณาการองค์ความรู้ทาง
ภาษาไทยได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ 
เพื่อการประกอบอาชีพให้เกิดประโยชน์แก่
ตนเองและสังคม 

ปรับข้อความให้ครอบคลุมและ
ชัดเจนมากขึ้น  

3. ภูมิใจในความเป็นไทยและมเีจตคติที่ดีต่อ
ประเทศและวัฒนธรรมไทย 

3. มีเจตคติทีด่ีต่อวัฒนธรรมและประเทศไทย 
สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมท่ีมีวฒันธรรมอัน
หลากหลายได้อย่างเป็นสุข 
 

ปรับข้อความให้สอดคล้องกับ
กลุ่มผูเ้รียน 
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4. มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย อารมณ์ 
สติปัญญา มีคณุธรรม จรยิธรรม มจีิตสาธารณะ
และความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 

- ยกเลิก เพื่อน าไปผนวกรวมกับ
วัตถุประสงค์ใหม่ในข้อท่ี 4 

5.  มีบุคลิกภาพ มีโลกทัศน์กว้างไกล สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม 

- ยกเลิก เพื่อน าไปผนวกรวมกับ
วัตถุประสงค์ใหม่ในข้อท่ี 4 

6.  สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการ
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร โดยอยูบ่นพ้ืนฐาน
ของหลักคุณธรรมและจริยธรรม  มีจิตสาธารณะ  
รวมทั้งสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได ้

ปรับข้อความโดยผนวกรวม
วัตถุประสงค์เดิมเข้าด้วยกัน 
เพื่อให้ครอบคลุมมากขึ้น 

7.  มีความสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการ
สื่อสาร 

- ยกเลิก เนื่องจากผู้เรยีนเป็นชาว
ต่างประเทศ 

 

1.3 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

เหตุผลในการปรับปรุง 

จ านวนหน่วยกิต 30 หน่วยกิต  จ านวนหน่วยกิต 30 หน่วยกิต คงเดิม 
1.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   

จ านวน 9 หน่วยกิต 
Social Sciences and Humanities 
                                     9 Credits 

นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุม่วิชา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จ านวน 9 
หน่วยกิต  

Students are required to take 9 
credits in Social Sciences and 
Humanities. 

1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์   
จ านวน 9 หน่วยกิต 

Social Sciences and Humanities                            
                                   9 Credits 

นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุม่วิชา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จ านวน 9  
หน่วยกิต 

Students are required to take 9 
credits from the Social Sciences and 
Humanities courses as follows 

 

คงเดิม 

ศท. 101 วิถีทางสร้างปัญญา  
3 (2-2-5) หน่วยกิต 

(GE 101  THE PATH TO WISDOM) 
                                 3 (2-2-5) Credits 

วิธีการเรียนรู้และการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองอย่างมีคุณธรรมและความรบัผิดชอบจาก
แหล่งความรู้ที่หลากหลาย ความสามารถในการ
สื่อสารในโลกยคุปัจจุบัน และทักษะการคิด
วิเคราะหเ์กี่ยวกับประเด็นทางสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง วัฒนธรรม คณุธรรม จรยิธรรม และ

ศท. 113 วิถีทางสร้างปัญญา  
3 (2-2-5) หน่วยกิต 

(GE 113 A PATH TO WISDOM) 
                                  3 (2-2-5) Credits 

วิธีการเรียนรู้และการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองอย่างมีคุณธรรมและความรบัผิดชอบจาก
แหล่งความรูห้รือสารสนเทศท่ีหลากหลาย       
การมีทักษะการคิดแบบองค์รวมเกี่ยวกับ
ประเด็นทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
วัฒนธรรม คณุธรรม จริยธรรม และสิ่งแวดล้อม 

1. เปลี่ยนรหัสวิชาให้
สอดคล้องกับกลุ่มวิชา 

2. ปรับชื่อวิชาภาษาอังกฤษให้
ถูกต้อง 

3. ปรับค าอธิบายรายวิชาให้
ครอบคลมุและชัดเจน 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

เหตุผลในการปรับปรุง 

สิ่งแวดล้อมของภูมภิาคอาเซียน 
Learning methods and self-directed 

learning in an ethical and responsible 
manner from various sources. 
Communicative competence in the 
current world and analytical thinking 
skills in social, economic, political, 
cultural, ethical, virtuous, and ASEAN 
environmental issues 

 

ทั้งของไทย ภูมิภาคอาเซยีน และประชาคมโลก 
Methods of learning and acquiring 

knowledge morally and responsibly by 
oneself from a variety of sources or 
information technology.  Having holistic 
thinking skills pertaining to social, 
economic, political, culture, ethical, 
moral, and environmental issues of 
Thai, ASEAN, and global communities. 
 

ศท. 111 สัจจะและบริการ 
     3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(GE 111  TRUTH AND SERVICE) 
     3 (3-0-6) Credits 

ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย
พายัพ การแสวงหาความจริงเกี่ยวกับตนเอง 
สิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ หน้าที่ท่ีพึงปฏิบัติต่อ
ตนเองและต่อผู้อื่น การพัฒนาบุคลิกนิสัยใหม้ีจิต
สาธารณะ ตระหนักในการรับใช้ผูอ้ื่น ชุมชน 
และสังคม ตามหลักจริยธรรม คณุธรรม 

The history and background of 
Payap University, truth investigation of 
oneself, basic human rights, duties to 
self and to others, personality 
development in promoting public 
consciousness and recognizing to serve 
others, communities, and societies 
based on virtue ethics. 

ศท. 111 สัจจะและบริการ 
     3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(GE 111  TRUTH AND SERVICE) 
     3 (3-0-6) Credits 

 ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย
พายัพ การแสวงหาความจริงเกี่ยวกับตนเอง 
การพัฒนาบุคลิกนสิัยให้มีจติสาธารณะ 
ตระหนักในการรับใช้ผู้อื่น ชุมชนและสังคม ตาม
หลักจรยิธรรม คุณธรรม การมีทักษะชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่น ามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

History of Payap University. 
Examining one’s inner self for 
truthfulness. Exercising character 
development for service consciousness. 
Being conscious to morally and ethically 
serve other people, your country and 
society. Practicing life skills based on a 
sufficiency economy and apply them to 
daily life. 

ปรับค าอธิบายรายวิชาให้
ครอบคลมุและชัดเจน 

ศท. 112  สันติภาพและสุนทรียภาพแห่งชีวิต 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(GE 112  PEACE AND AESTHETICS OF LIFE)  
3 (3-0-6) Credits 

กระบวนการโลกาภิวัตน์และผลกระทบ
ด้านต่างๆ ที่มตี่อปัจเจกบุคคลและสังคม  
การสร้างสุนทรียภาพแห่งชีวิตจากการเรยีนรู ้
พหุวัฒนธรรม แนวทางการจัดการความขัดแย้ง
โดยสันติวิธี และสรา้งเจตคติที่ดีในการอยู่ร่วมกัน
ในสังคม 

Globalization and its impacts on 
individuals and society, aesthetics of life 

---- ยกเลิกรายวิชา โดยการเปดิ
รายวิชาใหม่ เพ่ือให้นักศึกษา
ได้เลือกศึกษาตามความ
ต้องการ 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

เหตุผลในการปรับปรุง 

via multi-cultural studies, peacemaking 
and conflict resolution, and positive 
thinking formation for a coexistence 
society. 
 

---- ศท. 114 พลเมือง ธรรมาภิบาลกบัสันติภาพ 
      3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(GE 114 CITIZENSHIP, GOOD 
GOVERNANCE AND PEACE) 

      3 (3-0-6) Credits 
การปลูกฝังจิตส านึก บทบาทหน้าที่ความ

รับผิดชอบของการเป็นพลเมืองทีม่ีคุณค่าของ
สังคมไทยและสังคมโลก สิทธิขั้นพืน้ฐานของ
มนุษยแ์ละการเคารพคณุค่าความเป็นมนุษย์  
การเรยีนรู้ประเด็นการทุจรติและคอร์รัปชันใน
สังคมไทย แนวทางและกลไกในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจรติ การน าหลกัธรรมาภิบาล
ไปใช้ในการด าเนินชีวิต รวมถึงการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติวิธ ี

Creating awareness of responsibility 
for being a valued citizen for Thai as 
well as global community. Exploring 
human rights with respect to human 
value.  Learning about dishonesty and 
corruption in Thai community. Learning 
about measurements and mechanisms 
for preventing and solving corruption 
problems.  Employing good governance 
in life, coupled with living together in 
harmony. 

 

รายวิชาใหม่ เพ่ือส่งเสริมให้
นักศกึษาได้เรียนรูค้วามเป็น
พลเมือง หลักธรรมาภิบาล
และสันติภาพ 

2. กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยี         จ านวน 6 หน่วยกิต 
Sciences, Mathematics and       
Technology     6 Credits 

นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุม่วิชา
วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์และเทคโนโลยี  
จ านวน 6 หน่วยกิต 

Students are required to take 6 
credits in Sciences, Mathematics and 
Technology. 

2. กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  
และเทคโนโลยี        จ านวน 9 หน่วยกิต 
Mathematics, Sciences and 
Technology courses       9 Credits 

นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุม่วิชา
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวน 9 หน่วยกิต  

 Students are required to take 9 
credits from the Mathematics, Sciences 
and Technology courses. 

1. ปรับชื่อกลุ่มวิชาให้
สอดคล้องกับผลการเรยีนรู ้

2. เพิ่มจ านวนหน่วยกิตเพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่ม
รายวิชาที่ตอบผลการ
เรียนรู้ใหม ่

3. เพิ่มรายวิชา 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

เหตุผลในการปรับปรุง 

ศท. 106  ตรรกวิทยาและคณิตศาสตรส์ าหรับ
ชีวิตประจ าวัน       

                              3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 106  LOGIC AND MATHEMATICS FOR 

DAILY  LIVING) 
                                3 (3-0-6)  Credits 

ตรรกวิทยา คณิตศาสตร์พื้นฐานและความ
น่าจะเป็น เพื่อการตัดสินใจส าหรบั
ชีวิตประจ าวัน ทักษะการใช้ความคิดเชิง-
วิเคราะห์ การใช้เหตผุล การอ้างเหตุผลกับ
ข้อเท็จจริง 

Logic, basic mathematics, and 
probability for making decisions in daily 
living.  Analytical thinking skills, 
reasoning, and arguments of fact. 

---- ยกเลิกรายวิชา โดยเปิด
รายวิชาใหม่  
ศท. 141 คณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

---- ศท. 141  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(GE 141 MATHEMATICS FOR DAILY LIFE) 
3 (3-0-6) Credits 

คณิตศาสตร์พื้นฐานและคณติศาสตร์เพื่อ
ชีวิตประจ าวัน ความน่าจะเป็น การวิเคราะห์
ข้อมูลพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติ   

Fundamental mathematics and 
mathematics for everyday life, 
probability, analysis of fundamental 
mathematical and statistical data. 

 

รายวิชาใหม่ เพ่ือให้มีนักศึกษา
ได้เรียนรู้คณติศาสตร์ที่จะ
น าไปใช้ได้จริงใน
ชีวิตประจ าวัน 

--- ศท. 142 เล่าเรื่องสุขภาพ 
  3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(GE 142 HEALTH MYTHS) 
  3 (3-0-6) Credits 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการมีสุขภาพดี  
การพัฒนาสุขภาพในชีวิตประจ าวนั การบริโภค
อาหาร การออกก าลังกาย การบรหิารอารมณ์ 
การป้องกันและแกไ้ขปัญหาสุขภาพท่ีพบบ่อย 

General knowledge of wellness, 
health development in everyday life, 
food consumption, physical exercise, 
emotional management, prevention and 
treatment of common health problems. 

 
 

รายวิชาใหม่ เพ่ือส่งเสริมให้
นักศึกษามีสุขภาพท่ีสมบูรณ ์
ด้านกาย จิตและสังคม 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

เหตุผลในการปรับปรุง 

ศท. 105  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

                                 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 105  SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR 

QUALITY OF LIFE AND 
ENVIRONMENT) 

                                 3 (3-0-6)  Credits 
ปรากฏการณ์ของโลกและพลังงาน 

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กับการเปลีย่นแปลงทางสังคมสิ่งแวดล้อม การ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการ
พัฒนาท่ียั่งยืน 

Global and energy phenomena, 
scientific and technological advances on 
social and environmental changes, 
utilization of natural resources for 
sustainable development. 
 

--- ยกเลิกรายวิชา โดยเปิด
รายวิชาใหม่  
ศท. 143 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
คุณภาพชีวิต 

--- ศท. 143  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื่อคุณภาพชีวิต 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 143 SCIENCE AND INFORMATION 

TECHNOLOGY FOR THE QUALITY 
OF LIFE)           3 (3-0-6) Credits 

กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน  
ความปลอดภัยและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์ 
วิจารณญาณในการเลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างรูเ้ท่าทัน ผลกระทบของ
เทคโนโลยีต่อมนุษย์และสังคม 

Learning scientific and information 
technology processes for daily life.  
Computer safety and ethics, wise 
judgment in selection of IT, including 
impacts of technology on humans and 
society. 

 
 
 
 
 
 

รายวิชาใหม่ เพ่ือส่งเสริมให้
นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ชีวิตประจ าวันอย่างมีคณุภาพ 
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3. กลุม่วิชาภาษา         จ านวน 15 หน่วยกิต 
Language Competency   15 Credits 

นักศึกษาต้องเลือกศึกษารายวิชาในกลุ่ม
วิชาภาษา จ านวน 15 หน่วยกิต 

Students are required to take 15 
credits in Language Competency. 
1. นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรยีนรายวิชา

ภาษาไทย จ านวน 3 หน่วยกิต และรายวิชา
ภาษาอังกฤษ จ านวน 12 หน่วยกิต ดังนี ้
1.1 ศท. 107 ทักษะการใช้ภาษาไทย 
1.2 ศท. 108 ภาษาอังกฤษ 1 
1.3 ศท. 109 ภาษาอังกฤษ 2 
1.4 ศท. 208 ภาษาอังกฤษ 3 
1.5 ศท. 209 ภาษาอังกฤษ 4 

1. Students are required to take 3 
credits in a Thai course and 12 credits in 
English courses as follows: 

1.1 GE 107 SKILLS IN USING THAI 
LANGUAGE 

1.2 GE 108 ENGLISH I 
1.3 GE 109 ENGLISH II 
1.4 GE 208 ENGLISH III 
1.5 GE 209ENGLISH IV 
 
 

--- ยกเลิกรายวิชาในกลุ่มวิชา
ภาษาทั้งหมด และเปิดรายวิชา
ในกลุ่มวิชาภาษาเพื่อการ
สื่อสาร แทน โดยแบ่งออกเป็น 
2 ส่วน คือ 
3.1 หลักสูตรไทย และ 
3.2 หลักสูตรนานาชาต ิ

--- 3. กลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร   
จ านวน 12 หน่วยกิต 

Language Competency for 
Communication courses 

12 Credits 
 
 
 
 

1. ปรับชื่อกลุ่มวิชาให้
สอดคล้องกับผลการเรยีนรู ้

2. ลดจ านวนหน่วยกติ จาก 
15 หน่วยกิต เหลือ 12 
หน่วยกิต โดยก าหนด
รายวิชา ศท. 130 เป็น 0 
หน่วยกิต และใช้เป็น
รายวิชาเสริมความรู้
พื้นฐานภาษาอังกฤษ 

---  หลักสูตรไทย จ านวน 12 หน่วยกิต 
นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุม่วิชา

ภาษาเพื่อการสื่อสาร จ านวน 12 หน่วยกิต เป็น
รายวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต และรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 9 หน่วยกิต 

 1.  รายวิชาภาษาไทย    จ านวน 3 หน่วยกิต 
1) ศท. 127 ภาษาไทยเพื่อการเรยีนรู ้

ลดจ านวนหน่วยกติ จาก 15 
หน่วยกิต เหลือ 12 หน่วยกิต 
โดยก าหนด รายวิชา ศท. 130 
เป็น 0 หน่วยกิต และใช้เป็น
รายวิชาเสริมความรู้พื้นฐาน
ภาษาอังกฤษ 
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 2.  รายวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 9 หน่วยกิต 
2) ศท. 130 ภาษาองักฤษส าหรับ

ชีวิตประจ าวัน 
3) ศท. 135 ภาษาอังกฤษส าหรับการ

สื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
4) ศท. 136 ภาษาอังกฤษจากสื่อเพื่อ

การเรยีนรู้ตลอดชีวิต 
5) ศท. 431 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 

For students studying in Thai  
Program 12 Credits 
Students are required to take 12 

credits from Language Competency for 
Communication courses. Three credits 
for a Thai Language course and 9 
credits for three English Language 
courses. 

 1. Thai Language Course     3 Credits 
       1) GE 127  THAI LEARNING 

 2. English Language Courses 9 Credits 
       2) GE 130  ENGLISH FOR DAILY LIFE 
       3) GE 135  ENGLISH FOR CROSS- 
            CULTURAL COMMUNICATION 
       4) GE 136  ENGLISH THROUGH  
            MEDIA FOR LIFELONG LEARNING 
       5)  GE 431 ENGLISH IN THE WORK 
           PLACE 

ศท. 107  ทักษะการใช้ภาษาไทย 
                                  3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 107  SKILLS IN USING THAI LANGUAGE) 
                                  3 (3-0-6) Credits 

ทักษะการสื่อสารทางด้านการฟัง การพูด 
การอ่าน การเขียน การคิด การวเิคราะห์วิจารณ์
และการสรุปความ เพื่อใช้ในชีวิตประจ าวันและ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

Communicative skills in listening, 
speaking, reading, writing, thinking,  
analyzing, and summarizing for daily life  
and studies in a university. 

ศท. 127  ภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้ 
 3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(GE 127  THAI LEARNING) 
 3 (3-0-6) Credits 

ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   
ด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน    
โดยเน้นการจับใจความส าคญัและการวิเคราะห์
เพื่อใช้ในชีวิตประจ าวัน 

Communication skills in listening, 
speaking, reading and writing, with an 
emphasis on main ideas and analysis for 
everyday use. 

 
 
 

1. เปลี่ยนรหัสวิชาให้
สอดคล้องกับกลุ่มวิชา 

2. ปรับชื่อวิชาให้ชัดเจน 
3. ปรับค าอธิบายรายวิชาให้

ครอบคลมุและชัดเจน 
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ศท. 108  ภาษาอังกฤษ 1    3 (3-0-6) หน่วยกติ 
(GE108  ENGLISH I)         3 (3-0-6) Credits 

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน การอ่านเพื่อจับใจความส าคญั 
การเขียนประโยคชนิดต่างๆ 

Using English for communication in 
daily life, reading for gist, and writing a 
variety of sentence types. 

 

--- ยกเลิกรายวิชา โดยเปิดรายวิชา
ใหม่ ศท. 130 ภาษาอังกฤษ
ส าหรับชีวิตประจ าวัน แทน 

ศท. 109  ภาษาอังกฤษ 2    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 109  ENGLISH II)        3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ศท. 108) 
(Prerequisite : GE 108) 

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน การอ่านความเรียงที่มีโครงสร้าง
ภาษาที่ซับซ้อน โดยการหาความหมายจาก
บริบท การจับใจความส าคญั การตีความ การ
อ้างอิง การสรุปความ และการเขยีนความเรียง
ขนาดหนึ่งย่อหน้า  

Using English for communication in 
daily life, reading more structurally 
complex texts through contextualization, 
gist, inferences, references, drawing 
conclusions, and writing one-paragraph 
essays. 

 

--- ยกเลิกรายวิชา โดยน าเนื้อหา
ไปบูรณาการในรายวิชา ศท. 
135 ภาษาอังกฤษส าหรับการ
สื่อสารข้ามวัฒนธรรม รายวิชา 
ศท. 136 ภาษาอังกฤษจากสื่อ
เพื่อการเรยีนรู้ตลอดชีวิต และ
รายวิชา  ศท. 431 
ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 

ศท. 208  ภาษาอังกฤษ 3    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 208  ENGLISH III)       3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ศท. 109) 
(Prerequisite : GE 109) 

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
สถานการณ์ต่างๆ การอ่านความเรียงประเภท
ต่างๆ การแสดงความคดิเห็น การอภิปรายและ
การน าเสนอ 

Using English for communication in 
different situations, reading various types 
of texts, giving opinions and 
presentations. 
 
 
 
 

--- ยกเลิกรายวิชา โดยน าเนื้อหา
ไปบูรณาการในรายวิชา ศท. 
135 ภาษาอังกฤษส าหรับการ
สื่อสารข้ามวัฒนธรรม รายวิชา 
ศท.136 ภาษาอังกฤษจากสื่อ
เพื่อการเรยีนรู้ตลอดชีวิต และ
รายวิชา  ศท. 431 
ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 
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ศท. 209 ภาษาองักฤษ 4    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 209  ENGLISH IV)     3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ศท. 208) 
(Prerequisite : GE 208) 

การคิดวิเคราะห์เพื่อการสื่อสารใน
สถานการณ์ต่างๆ โดยเพิม่ระดับความเข้มข้นใน
การแสดงความคิดเห็นและการอภปิรายใน
บริบทท่ีหลากหลาย 

Analytical thinking for English 
communication in various situations with 
stronger opinions and discussions in 
different contexts. 

--- ยกเลิกรายวิชา โดยน าเนื้อหา
ไปบูรณาการในรายวิชา ศท. 
135 ภาษาอังกฤษส าหรับการ
สื่อสารข้ามวัฒนธรรม รายวิชา 
ศท. 136 ภาษาอังกฤษจากสื่อ
เพื่อการเรยีนรู้ตลอดชีวิต และ
รายวิชา  ศท. 431 
ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 

--- ศท. 130 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวติประจ าวัน 
0 (3-0-6) หน่วยกิต 

(GE 130 ENGLISH FOR DAILY LIFE) 
0 (3-0-6) Credits 

การฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ
เบื้องต้น  เพื่อการสื่อสารตามสถานการณต์่าง ๆ 
ในชีวิตประจ าวัน 

Basic skills of listening, speaking, 
reading, and writing English for 
communication in various situations in 
everyday life. 

 

รายวิชาใหม่ ก าหนดเป็น
รายวิชาเสริมความรู้พื้นฐาน
ภาษาอังกฤษ ในกรณีที่
นักศึกษามีคะแนนวัดระดับ
ความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ 
ไม่ผา่นเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด จะต้องศึกษารายวิชา
นี ้ โดยไม่นับหน่วยกิต 

--- ศท. 135 ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารข้าม
วัฒนธรรม        3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(GE 135 ENGLISH FOR CROSS-CULTURAL 
COMMUNICATION) 

3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน : สอบไดร้ายวิชา ศท. 130 หรือ
ได้รับคะแนนสอบวดัระดับความรูพ้ื้นฐาน
ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
(Prerequisite : GE 130 or pass English 
placement test set by the university) 

การอ่านความเรียงเพื่อความเข้าใจ
วัฒนธรรมร่วม และการแสดงความคิดเห็น การ
น าเสนอเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่าง
เหมาะสม 

Select readings for multicultural 
comprehension, expressing opinions and 
presenting ideas for proper cross-
cultural communication. 

รายวิชาใหม่ เพ่ือส่งเสริมให้
นักศึกษาไดฝ้ึกภาษาผ่านการ
เรียนรู้วัฒนธรรมร่วมและ
เตรียมพร้อมการเป็นพลเมือง
โลก 
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--- ศท. 136 ภาษาอังกฤษจากสื่อเพื่อการเรยีนรู้
ตลอดชีวิต 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 136 ENGLISH THROUGH MEDIA FOR 
LIFELONG LEARNING) 

3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน : สอบไดร้ายวิชา ศท. 130 หรือ
ได้รับคะแนนสอบวดัระดับความรูพ้ื้นฐาน
ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ทีม่หาวิทยาลัยก าหนด) 
(Prerequisite : GE 130 or pass English 
placement test set by the university) 

การฟังและการอ่าน จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการเรยีนรู้และท าความ
เข้าใจสามารถโตต้อบและน าเสนอในรูปแบบ
ของการแสดงความคดิเห็นผ่านการเขียน การ
พูด และการส่งข้อมูลโดยสื่อต่าง ๆ 

Listening and reading from printed 
materials and electronic media to learn 
and understand information, being able 
to respond and express opinions 
through writing, speaking, and text 
messages via various channels. 

 
 

รายวิชาใหม่ เพ่ือส่งเสริมให้
นักศึกษาได้เรียนรูภ้าษา ผ่าน
สื่อประสมและเป็นการเพิ่ม
ทักษะการเรยีนรู ้

--- ศท. 431 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(GE 431 ENGLISH IN THE WORKPLACE) 
3 (3-0-6) Credits 

(วิชาบังคับก่อน : สอบไดร้ายวิชา ศท. 130 หรือ
ได้รับคะแนนสอบวดัระดับความรูพ้ื้นฐาน
ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
(Prerequisite : GE 130 or pass English 
placement test set by the university) 

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน 
ภาษาอังกฤษในท่ีท างาน การอ่าน การเขียนและ
การสนทนาในบริบทของงานประเภทต่างๆ   

English language for job 
applications and in the work place.  
Reading, writing and conversation in 
different working situations. 

 

รายวิชาใหม่ เพ่ือประโยชน์ต่อ
นักศึกษาในการน าไปใช้ใน
การสมคัรงานและการท างาน 
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 1.4 หมวดวิชาเฉพาะ 
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   หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต 

 

  นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ
ให้ได้แตม้เฉลีย่สะสมไม่น้อยกว่า 2.00 โดยศึกษา
รายวิชาในกลุ่มวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 94  
หน่วยกิต 

1.ปรับค าอธิบาย เพื่อให้
ครอบคลมุและชัดเจน 

 2.เพิ่มจ านวนหน่วยกิต จาก
จ านวนหน่วยกิตวิชาเฉพาะ 93 
หน่วยกิต เป็น 94 หน่วยกิต 
เพื่อเน้นทักษะการสื่อสาร
ภาษาไทยให้มปีระสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

กลุ่มวิชาเอกบังคับไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอกบังคับ                          
นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่อไปนี ้     
จ านวน 49 หน่วยกิต 

เพิ่มจ านวนหน่วยกิต จาก 33 
หน่วยกิต เป็น 49 หน่วยกิต 
เพื่อเน้นทักษะการสื่อสารใหเ้กิด
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

- ทต. 101  การฟังและการพูด 1   
                          0 (6-0-12) หน่วยกิต 
(TF 101  LISTENING AND SPEAKING I)                    

    การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และ
เขียนภาษาไทย โดยเน้นการฟังและการพูดเพื่อ
การสื่อสารเบื้องต้น 

รายวิชาใหม่ ทดแทน ทส.100 
พื้นฐานภาษาไทย 1 และเป็น
รายวิชาเอกบังคับ 

- ทต. 102  การอ่านและการเขียน 1  
                                 0 (6-0-12) หน่วยกิต 
(TF 102  READING AND WRITING I)  
     การพัฒนาทักษะการฟัง  พูด อ่าน และ
เขียนภาษาไทย โดยเน้นการอ่านและการเขียน
เบื้องต้น 
 

รายวิชาใหม่ ทดแทน ทส.200 
พื้นฐานภาษาไทย 2 และเป็น
รายวิชาเอกบังคับ 

 

- ทต. 103  การฟังและการพูด 2  
                          3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(TF 103  LISTENING AND SPEAKING II)  
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ทต. 101)    
     การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ภาษาไทย โดยเน้นการฟังและการพูดระดับกลาง 

รายวิชาใหม่ ทดแทน ทส.300 
พื้นฐานภาษาไทย 3 และเป็น
รายวิชาเอกบังคับ 
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- ทต. 104  การอ่านและการเขียน 2  
                         3 (3-0-6) หน่วยกิต 
 (TF 104  READING AND WRITING II)  
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ทต. 102) 
     การพัฒนาทักษะการฟัง  พูด อ่าน และ
เขียนภาษาไทย โดยเน้นการอ่านและการเขียน
ระดับกลาง 

รายวิชาใหม่ ทดแทน ทส.400 
พื้นฐานภาษาไทย 4 และเป็น
รายวิชาเอกบังคับ 

- ทต. 181 วิถีไทย   
                         3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(TF 181 THAI WAYS OF LIFE) 
     ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศไทย 
ประเพณี วิถีชีวิต การเคารพกฎหมายและ
กฎระเบียบของสังคมไทย  ศิลปวฒันธรรมที่เป็น
เอกลักษณ์ของไทย 

รายวิชาใหม่ เพื่อให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์หลักสูตร 

- ทต. 201  การฟังและการพูด 3  
                         3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(TF 201  LISTENING AND SPEAKING III) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ทต. 103)    
     การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ภาษาไทย โดยเน้นการฟังและการพูดระดับสูง 

รายวิชาใหม่ เพื่อเพ่ิมทักษะและ
ศักยภาพการสื่อสารภาษาไทย
ให้แก่ผู้เรียน 

- ทต. 202  การอ่านและการเขียน 3   
                         3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(TF 202  READING AND WRITING III)  
 (วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ทต. 104) 
     การพัฒนาทักษะการฟัง  พูด อ่าน และ
เขียนภาษาไทย โดยเน้นการอ่านและการเขียน
ระดับสูง 

รายวิชาใหม่ เพื่อเพ่ิมทักษะและ
ศักยภาพการสื่อสารภาษาไทย
ให้แก่ผู้เรียน 

ทส. 103 ภาษากับการสื่อสาร         
  3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(TC 103 LANGUAGE AND COMMUNICATION) 
     ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษา ทฤษฎี
เบื้องต้น และองค์ประกอบของการสื่อสาร 
ภาษากับความคดิ การใช้ภาษาเพือ่การสื่อสาร
เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค ์
 

 ทต. 251  ภาษากับการสื่อสาร    
                         3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(TF 251  LANGUAGE AND 
COMMUNICATION) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ทต. 104) 
    ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษา องค์ประกอบ
ของการสื่อสาร การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ในวัตถุประสงคต์่าง ๆ 

 

1. เปลี่ยนรหสัรายวิชา เพื่อให้
เหมาะสมกับช้ันปีท่ีนักศึกษา
เรียน 

2. เพิ่มวิชาบังคับก่อน เพื่อเป็น
การเสริมความรู้พื้นฐานก่อน
เรียน 

3. ปรับค าอธิบายรายวิชา ให้
กระชับและครอบคลุม 
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ทส. 213 ภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์           
  3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(TC 213 THAI LINGUISTICS) 
     ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย ตามแนวคิด
และทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ ลักษณะของ
ภาษาไทยในด้านระบบเสียง ระบบค า โครงสร้าง
ของประโยคและความหมาย 

-  ยกเลิกรายวิชา  โดยน าเนื้อหา
บางส่วนไปปรบัใช้ในรายวิชา 
ทต. 261 และ ทต. 262 

- ทต. 261  ลักษณะภาษาไทย  
                          3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(TF 261  CHARACTERISTICS OF THE THAI 
LANGUAGE) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ทต. 104) 
     ลักษณะส าคญัของภาษาไทย  เสียง พยางค์ 
ค า วลี ประโยค ข้อความ  และการเปลีย่นแปลง
ของภาษาไทย 

รายวิชาใหม่ โดยปรับปรุง
เนื้อหาบางส่วนมาจากรายวิชา 
ทส. 213 ภาษาไทยตามแนว
ภาษาศาสตร ์

 

ทส. 201 การพูด     
      3 (3-0-6) หน่วยกิต  
(TC 201 SPEAKING) 
     หลักท่ัวไป วัตถุประสงค์ รปูแบบ และ
ประเภทของการพูด  การพูดเพื่อความรู้ เพื่อ
ความบันเทิงเพื่อการโนม้น้าวและเพื่อพัฒนา
บุคลิกภาพ  

 

- ยกเลิกรายวิชา โดยเปิดรายวิชา
ใหม่ ทต. 321 ศิลปะการพูด
ทดแทน 

- ทต. 321  ศิลปะการพูด  
                         3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(TF 321 ARTS OF SPEAKING) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ทต. 201) 
    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพดู การ
เตรียมการพูดโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
หลักมาเป็นเครื่องมือ การพดูเพื่อวัตถุประสงค์
และในโอกาสต่าง ๆ การพัฒนาบคุลิกภาพและ
การพัฒนาทักษะการพูด   

รายวิชาใหม่ เพื่อส่งเสริมให้
ผู้เรยีนเกิดทักษะการสื่อสารและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์จริง 
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- ทต. 322  ศิลปะการเจรจาเพื่อธุรกิจ 
                  3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(TF 322  ARTS  OF SPEAKING  FOR  BUSINESS ) 
 (วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ทต.321) 
     หลักการพูดเพื่อธุรกิจ การวางแผนและ
ขั้นตอนการพูด  การพูดเพื่อน าเสนอสินค้า   
การเจรจาต่อรอง และการใหส้ัมภาษณ์ทางธุรกิจ 
โดยใช้สื่อสารสนเทศ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 

1. ย้ายกลุ่มรายวิชา จากกลุม่
เอกเลือกมาอยู่ในกลุ่มวิชาเอก
บังคับเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ด้าน
ธุรกิจที่จ าเป็นในการประกอบ
อาชีพ 

2. ปรับรหัสและชื่อรายวิชา จาก 
รายวิชาเดมิคือ ทส. 408 การ
พูดเพื่อธุรกิจ  

3. ปรับค าอธิบายรายวิชา ให้
ทันสมัยและสอดคล้องกับการ
น าไปใช้ในสถานการณ์ปัจจุบัน 

ทส. 202 การอ่าน     
  3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(TC 202 READING) 
     ความหมาย กระบวนการ หลกัการ 
องค์ประกอบและประเภทของการอ่าน การอ่าน
เพื่อวัตถุประสงคต์่าง ๆ อ่านงานเขียนประเภท
ต่าง ๆ 

- ยกเลิกรายวิชา โดยเปิดรายวิชา
ใหม่ ทต. 331 การอ่านสรุป
ความ ทดแทน 

- ทต. 331  การอ่านจับใจความส าคัญ  
                         3 (3-0-6)หน่วยกิต 
(TF 331  READING FOR COMPREHENSION) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ทต. 202) 
     การอ่านเพื่อจับใจความส าคัญจากแหล่ง
ความรู้ต่าง ๆ ฝึกเขียนสรุปใจความส าคญัระดับ
ย่อหน้าและระดบัเรื่อง 

รายวิชาใหม่ เพื่อส่งเสริมให้
ผู้เรยีนเกิดทักษะการสื่อสารและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

ทส. 208 การเขียน   
  3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(TC 208 WRITING) 
     ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเขียน การเขียน  
ย่อหน้า  เรียงความ การเขียนบันทึกและเขียน
สรุปความจากการฟังและการอ่าน 

- ยกเลิกรายวิชา โดยเปิดรายวิชา
ใหม่ ทต. 341 ศิลปะการเขียน
ทดแทน 
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- ทต. 341  ศิลปะการเขียน       
                         3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(TF 341 ARTS FOR  WRITING) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ทต. 202) 
     หลักการเขียนเพื่อการสื่อสาร การใช้ถ้อยค า 
ส านวน และการเรียงล าดับความคิดเพื่อเพิ่ม
ทักษะการเขียนให้มีประสิทธิภาพ 
 

รายวิชาใหม่ เพื่อส่งเสริมให้
ผู้เรยีนเกิดทักษะการสื่อสารและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

ทส. 222 วรรณกรรมเอกของไทย     
  3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(TC 222 THAI MASTERPIECES) 
     วิเคราะห์วรรณกรรมเอกของไทยเฉพาะเรื่อง
อย่างละเอียด ลักษณะเด่นด้านวรรณศลิป์ และ
คุณค่าที่ท าให้วรรณกรรมเรื่องนั้นได้รับยกย่องให้
เป็นวรรณกรรมเอก 

- ยกเลิกรายวิชา เนื่องจาก
เนื้อหาวิชาไมส่อดคล้องกับกลุ่ม
ผู้เรยีนและเปิดรายวิชาทต. 381 
วรรณคดีไทยเบื้องต้น ทดแทน 

- ทต. 381  ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย 
                  3 (3-0-6) หน่วยกติ 

(TF 381 GENERAL KNOWLEDGE OF THAI 
LITERATURE) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ทต. 202) 
     ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวรรณคดไีทย และ
ลักษณะเด่น ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับ
วิถีชีวิตและสังคมไทย 

1. ปรับรหัสและชื่อรายวิชา จาก 
รายวิชาเดมิคือทส. 121 ความรู้
เบื้องต้นทางวรรณคดีไทย 

2. ย้ายกลุ่มรายวิชา โดยย้าย
จากกลุ่มเอกเลือก (ทส. 121 
ความรู้เบื้องต้นทางวรรณคดี
ไทย) มาอยู่ในกลุ่มวิชาเอก
บังคับเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้
พื้นฐานด้านวรรณกรรมและ
วรรณคดีไทย 

3. ปรับรหัสและชื่อรายวิชา 
เพื่อให้เหมาะสมกับช้ันปีท่ี
นักศึกษาเรียน 

4. ปรับค าอธิบายรายวิชา 
เพื่อให้กระชับขึ้นและเหมาะกับ
กับศักยภาพของกลุ่มผู้เรยีน 
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- ทต. 391  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ภาษาไทยส าหรบัชาวต่างประเทศ      

                  1 (1-0-2) หน่วยกติ 
(TF 391  PRE-PRACTICUM IN THAI FOR 

FOREIGNERS) 

      กิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอ้มของ
นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การ
พัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ 
แรงจูงใจและคณุลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ 
โดยเน้นท่ีทักษะขั้นพื้นฐานและระดับสูงใน
ภาคปฏิบตัิงานท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาไทย
ส าหรับชาวตา่งประเทศ 

รายวิชาใหม่ เพื่อให้สอดคล้อง
กับคุณลักษณะพิเศษของ
นักศึกษาในหลักสูตร รวมทั้ง
ส่งเสริมทักษะและคณุลักษณะ
ของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

- ทต. 392  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย

ส าหรับชาวตา่งประเทศ  

                          6 (0-18-10) หน่วยกิต 
(TF 392 PROFESSIONAL  INTERNSHIP  IN 

THAI FOR FOREIGNERS) 

(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ทต. 391) 

     ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานหรือ
สถานประกอบการ โดยน าความรูภ้าษาไทยเพื่อ
การสื่อสารทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้
ศึกษาไปใช้ในสถานการณ์จริง 

รายวิชาใหม่ เพื่อให้สอดคล้อง
กับคุณลักษณะพิเศษของ
นักศึกษาในหลักสูตร รวมทั้ง
ส่งเสริมทักษะและคณุลักษณะ
ของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ทส. 414 ภาษากับสังคมและวัฒนธรรม 
  3 (3-0-6) หน่วยกิต                 

  (TC 414 LANGUAGE, SOCIETY AND 
CULTURE) 
       ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสังคมและ
วัฒนธรรม ปัจจัยต่าง ๆ ทางสังคมและ
วัฒนธรรมที่ท าให้ภาษาเปลี่ยนแปลง การแบ่ง
ประเภทภาษา การใช้ภาษาในวัฒนธรรมหรือ
สถานการณ์ที่แตกต่างกัน การวเิคราะห์การใช้
ภาษาในสถานการณ์ตา่ง ๆ  

ทต. 481  ภาษากับสังคมและวัฒนธรรม  

                         3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(TF 481  LANGUAGE AND SOCIETY AND  

CULTURE) 

(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ทต. 202) 
     ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากบัสังคมและ
วัฒนธรรม ปัจจัยต่าง ๆ ทางสังคมและ
วัฒนธรรมที่ท าให้ภาษาเปลี่ยนแปลง การแบ่ง
ประเภทภาษา การใช้ภาษาในวัฒนธรรมหรือ
สถานการณ์ที่แตกต่างกัน การวเิคราะห์การใช้
ภาษาในสถานการณ์ตา่ง ๆ 

1. เปลี่ยนรหสัรายวิชา เพื่อให้
สอดคล้องกับการก าหนดรหัส
รายวิชาในหลักสูตร 

2. เพิ่มวิชาบังคับก่อน เพื่อเป็น
การเสริมความรู้พื้นฐานก่อน
เรียน 
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-  ทต. 491  สัมมนาทางภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ส าหรับชาวตา่งประเทศ  
                          3 (2-2-5) หน่วยกิต 
 (TF 491 SEMINAR IN THAI FOR 

COMMUNICATION FOR FOREIGNERS)  

(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ทต. 202) 
     การศึกษาเชิงลึกร่วมกันในหัวข้อท่ีเกี่ยวกับ
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นส่วนหน่ึงในการศึกษาค้นคว้าและ
สืบค้น น าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า โดยวิธีการ
อภิปรายผล และการเขียนรายงาน 
 

1. ย้ายกลุ่มรายวิชา โดยย้าย
จากกลุ่มเอกเลือกมาอยู่ในกลุ่ม
วิชาเอกบังคับเพื่อให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของหลักสตูร 
และจะเป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษาในระดับสูงต่อไป 

2. ปรับรหัสและชื่อรายวิชา  
จาก ทส. 492 การสัมมนาทาง
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
เพื่อให้สอดคล้องกับการก าหนด
รหัสรายวิชาในหลักสูตร 

 

ทส. 203 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
  3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(TC 203 USAGE OF THAI  FOR 
COMMUNICATION) 
      ลักษณะและการใช้ภาษาไทยในการพูดและ
การเขียน ในสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

- ยกเลิกรายวิชา เนื่องจาก
ลักษณะวิชาไมส่อดคล้องกับการ
น าไปใช้ของกลุ่มผู้เรียน 

ทส. 323 วรรณกรรมปัจจุบัน   
  3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(TC 323 MODERN LITERATURE) 
     ความหมาย ประเภท องค์ประกอบและ
วิวัฒนาการของวรรณกรรมปัจจุบนั การ
วิเคราะห์วรรณกรรมปัจจบุัน 

- ย้ายกลุ่มรายวิชา โดยย้ายจาก
กลุ่มเอกบังคับ ไปอยู่ในกลุ่ม
วิชาเอกเลือก เพื่อให้ผู้เรียนมี
โอกาสเลือกรายวิชาที่
หลากหลายและสอดคล้องกับ
ความสนใจของตน 

ทส. 391 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร             3 (3-0-6) หน่วยกิต      
(TC 391 RESEARCH METHODOLOGY IN 
THAI  FOR COMMUNICATION)  

     ระเบียบวิธีและกระบวนการวจิัยทาง
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การวางแผน         
การก าหนดปญัหา วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การวิเคราะห์และการน าเสนอ รายงานฉบับ
สมบูรณ์                                                                          

- ยกเลิกรายวิชา เนื่องจาก
ลักษณะวิชาไมส่อดคล้องกับการ
น าไปใช้ของกลุ่มผู้เรียน 
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ทส. 425 วรรณกรรมกับสังคมและวัฒนธรรม
  3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(TC 425 LITERARY WORKS, SOCIETY AND 
CULTURE) 
     ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ในแง่
ผลกระทบท่ีมีต่อการสร้างสรรค์วรรณกรรมและ
บทบาทวรรณกรรมท่ีมีต่อสังคม เศรษฐกิจ 
การเมืองและวัฒนธรรม  เน้นการศึกษา
วรรณกรรมเฉพาะเรื่องที่เป็นตัวแทนยุคสมัย  
  

- ยกเลิกรายวิชา เนื่องจาก
ลักษณะวิชาไมส่อดคล้องกับการ
น าไปใช้ของกลุ่มผู้เรียน 

กลุ่มวิชาเอกเลือกและ/หรือวิชาโท 

   นักศึกษาต้องศึกษาวิชาเอกเลือก และ/หรือ
วิชาโทรวมแล้วไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิตดังน้ี 

กลุ่มวิชาเอกเลือกและ/หรือวิชาโท 

   นักศึกษาต้องศึกษาวิชาเอกเลือกและ/หรือ
วิชาโทในสาขาวิชาอื่นที่เปิดสอนในสถาบัน
รวมกันไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิตดงันี ้

ลดจ านวนหน่วยกติ โดยลด
จ านวนหน่วยกิตลง 6 หน่วยกิต 
จากเดิม 51 หน่วยกิต เป็น 45 
หน่วยกิต แล้วน าไปเพิ่มไว้ใน
กลุ่มวิชาเอกบังคับ เพ่ือเตรียม
ความพร้อมและเพิ่มศักยภาพ
ด้านภาษาไทยให้แก่นักศึกษา
ชาวต่างประเทศ  

ทส. 121 ความรูเ้บื้องต้นทางวรรณคดไีทย                      
           3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(TC 121 INTRODUCTION TO THAI 
LITERATURE) 
     ความรู้พื้นฐานท่ีเกี่ยวกับวรรณคดไีทยและ
วิวัฒนาการของวรรณคดีไทย คณุค่าในด้าน  
ต่าง ๆ ความสมัพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับชีวิต 
สังคมและวัฒนธรรม 
 

- ย้ายกลุ่มรายวิชา ย้ายรายวิชา
จากกลุ่มเอกเลือกไปอยู่ในกลุ่ม
วิชาเอกบังคับเพื่อให้ผู้เรียนมี
ความรู้พื้นฐานด้านวรรณกรรม
และวรรณคดีไทย โดยเปิด
รายวิชาทต. 381  วรรณคดไีทย
เบื้องต้น ทดแทน 

- ทต. 211 การฟังจับใจความส าคัญ 

              3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(TF 211 LISTENING  FOR  COMPREHENSION) 

     การฟังเพื่อจับใจความส าคัญจากการสนทนา 
การพูด การอ่าน และจากสื่อต่าง ๆ 

รายวิชาใหม่ เพื่อส่งเสริมให้
ผู้เรยีนเกิดทักษะการสื่อสารและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน รวมทั้งเพื่อให้
นักศึกษาได้มโีอกาสเลือกเรียน
ในรายวิชาที่ตนสนใจ 
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ทส. 301 วาทวิทยา   
  3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(TC 301 RHETORIC) 
     หลักการพูด วิธีพูดและการพดูในท่ีชุมชน
ตามจุดมุ่งหมายของการพดูประเภทต่าง ๆ การ
กล่าวสุนทรพจน์ การพูดในฐานะพิธีกร การ
อภิปราย การโต้วาที การพดูในโอกาสต่าง ๆ 
การวิเคราะห์วิจารณ์ บทพูดท่ีส าคญั 

-  ยกเลิกรายวิชา เนื่องจาก
ลักษณะวิชาไมส่อดคล้องกับการ
น าไปใช้ของกลุ่มผู้เรียน 

- ทต. 221 การพูดในท่ีชุมนุมชน 

               3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(TF 221 PUBLIC SPEAKING) 

     หลักการและวิธีการพดูในท่ีชุมนุมชนรูปแบบ
ต่าง ๆ การฝึกเขียนบทพูดและการฝึกพูดในท่ี
ชุมนุมชน 

รายวิชาใหม่ เพื่อส่งเสริมให้
ผู้เรยีนเกิดทักษะการสื่อสารและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์จริง รวมทั้งเพื่อให้
นักศึกษาได้มโีอกาสเลือกเรียน
ในรายวิชาที่ตนสนใจ 

-  ทต. 231 ศิลปะการอา่นออกเสียง 
              3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(TF 231 ARTS OF READING ALOUD) 

     ความหมาย หลักการอ่านออกเสียง 
ข้อสังเกตบางประการในการอ่านออกเสียง ฝึก
การอ่านออกเสียง 

รายวิชาใหม่ เพื่อส่งเสริมให้
ผู้เรยีนเกิดทักษะการสื่อสารและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน รวมทั้งเพื่อให้
นักศึกษาได้มโีอกาสเลือกเรียน
ในรายวิชาที่ตนสนใจ 

- ทต. 232 การอ่านผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

             3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(TF 232 ELECTRONIC MEDIA  READING) 

     ประเภทและรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
ลักษณะเด่นทางภาษาในสื่ออิเล็กทรอนิกส์    
อ่านงานเขียนประเภทต่าง ๆ จากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์

รายวิชาใหม่ เพื่อส่งเสริมให้
ผู้เรยีนเกิดทักษะการสื่อสารและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน รวมทั้งเพื่อให้
นักศึกษาได้มโีอกาสเลือกเรียน
ในรายวิชาที่ตนสนใจ 
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- ทต. 252 การบันทึกและสรปุความ       

             3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(TF 252 NOTE TAKING AND SUMMARIZING) 

     วิธีการบันทึกและสรุปความจากสารประเภท
ต่าง ๆ ทั้งจากการอ่านและการฟัง สรุปความ
แล้วน าเสนอในรูปการพูดและการเขียนที่กระชับ 
สละสลวย และได้ใจความ 

รายวิชาใหม่ เพื่อส่งเสริมให้
ผู้เรยีนเกิดทักษะการสื่อสารและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน รวมทั้งเพื่อให้
นักศึกษาได้มโีอกาสเลือกเรียน
ในรายวิชาที่ตนสนใจ 

- ทต. 262 ภาษาศาสตรเ์บื้องต้นส าหรับชาว

ต่างประเทศ  

             3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(TF 262 INTRODUCTION TO THAI 

LINGUISTICS FOR FOREIGNERS) 

     ความหมายของวิชาภาษาศาสตร์ ลักษณะ
ของภาษาในด้านองค์ประกอบของภาษา 
สัญลักษณ์ของเสยีงตามระบบสากล 
กระบวนการออกเสียง ระบบเสยีง ระบบพยางค์ 
ระบบวากยสัมพันธ์ และระบบความหมายของ
ภาษาไทย ความแตกต่างทางภาษาศาสตร์
ระหว่างภาษาไทยกับภาษาอื่น 

รายวิชาใหม่ โดยปรับปรุง
เนื้อหาบางส่วนมาจากรายวิชา 
ทส. 213 ภาษาไทยตามแนว
ภาษาศาสตร ์

 

ทส. 231 การอ่านและการเขียนอกัษรล้านนา
  3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(TC 231 READING AND WRITING LANNA 
ALPHABETS) 
     ความเป็นมาของอักษรล้านนาโดยสังเขป 
ลักษณะตัวอักษร การประสมอักษร การอ่าน
และการเขียนภาษาล้านนา  การปริวรรตอักษร
ล้านนาเป็นอักษรไทยและปริวรรตอักษรไทยเป็น
อักษรล้านนา 

ทต. 281 การอ่านและการเขยีนอักษรล้านนา

               3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(TF 281 READING AND WRITING LANNA 

ALPHABETS) 

     ความเป็นมาของอักษรล้านนาโดยสังเขป 
ลักษณะตัวอักษร การประสมอักษร การอ่าน 
และการเขียนภาษาล้านนา การปริวรรตอักษร
ล้านนาเป็นอักษรไทย และปริวรรตอักษรไทย
เป็นอักษรล้านนา 

เปลี่ยนรหัสรายวิชา เพื่อให้
สอดคล้องกับการก าหนดรหัส
รายวิชาในหลักสูตร 
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ทส. 206 ส านวนไทย                 
             3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(TC 206 THAI IDIOMS)                          
     ที่มา ประเภท ความหมาย และลักษณะการ
ใช้ส านวนไทย ความสมัพันธ์ระหว่างส านวนไทย
กับสังคมและวัฒนธรรม พัฒนาการและการ
เปลี่ยนแปลงของส านวนไทย ส านวน
ต่างประเทศในส านวนไทย 

ทต. 282 ส านวนไทย  

                         3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(TF 282 THAI IDIOMS) 

     ความหมาย ประเภท พัฒนาการและการ
เปลี่ยนแปลงของส านวนไทย สภาพสังคมและ
วัฒนธรรมที่ปรากฏในส านวน การใช้ส านวนไทย
ในสถานการณ์ต่าง ๆ  

1. เปลี่ยนรหสัรายวิชา เพื่อให้
สอดคล้องกับการก าหนดรหัส
รายวิชาในหลักสูตร 

2. ปรับค าอธิบายรายวิชา 
เพื่อใหก้ระชับขึ้น 

- ทต. 323 ศิลปะการพูดเพื่อน าเสนองาน  

                    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(TF 323 ARTS OF SPEAKING FOR 

PRESENTATION) 

    หลักการ วิธีการและเทคนิคการพูดเพื่อ
น าเสนองานทางวิชาการและน าเสนองานเชิง
ธุรกิจ การใช้สื่อประกอบการพูดน าเสนอ 

รายวิชาใหม่ เพื่อส่งเสริมให้
ผู้เรยีนเกิดทักษะการสื่อสารและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์จริง รวมทั้งเพื่อให้
นักศึกษาได้มโีอกาสเลือกเรียน
ในรายวิชาที่ตนสนใจ 

 

ทส. 204 การเขียนร้อยแก้วและรอ้ยกรอง        
     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(TC 204 PROSE AND POETRY WRITING)    
     หลักและวิธีการแต่งค าประพนัธ์  การเขยีน
ร้อยแก้วประเภทความเรียงและปกิณกคดี  การ
เขียนร้อยกรองประเภทต่าง ๆ 
 

- ยกเลิกรายวิชา เนื่องจาก
ลักษณะวิชาไมส่อดคล้องกับการ
น าไปใช้ของกลุ่มผู้เรียน 

 

- ทต. 332 การอ่านวิเคราะห ์  

             3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(TF 332 ANALYTICAL READING) 

      ความหมายและหลักการการอ่านวิเคราะห์ 
ฝึกอ่านวิเคราะห์งานเขียนประเภทต่าง ๆ 

รายวิชาใหม่ เพื่อส่งเสริมให้
ผู้เรยีนเกิดทักษะการสื่อสารและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน รวมทั้งเพื่อให้
นักศึกษาได้มโีอกาสเลือกเรียน
ในรายวิชาที่ตนสนใจ 

- ทต. 333 การอ่านตีความ  

             3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(TF 333 INTERPRETATIVE READING) 

     ความหมาย ประเภทและหลักการการอ่าน
ตีความ ฝึกอ่านตีความงานเขียนประเภทต่าง ๆ 

 

รายวิชาใหม่ เพื่อส่งเสริมให้
ผู้เรยีนเกิดทักษะการสื่อสารและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน รวมทั้งเพื่อให้
นักศึกษาได้มโีอกาสเลือกเรียน
ในรายวิชาที่ตนสนใจ 
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ทส. 304 การเขียนสร้างสรรค ์ 
  3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(TC 304 CREATIVE WRITING) 
     หลักการ วิธีการ ประเภทและศิลปะของการ
เขียนสรา้งสรรค์  การเขียนประเภทต่าง ๆ    
การเขียนอธิบายการเขียนเล่าประสบการณ์  
การเขียนเรื่องจากจินตนาการ 
 

 ทต. 342 การเขียนสร้างสรรค ์  
             3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(TF 342 CREATIVE WRITING) 

     หลักการเขียน แนวคิด  กลวิธกีาร
สร้างสรรค์งานเขียนประเภทตา่ง ๆ การเขียน
โดยใช้ความคิด และจินตนาการ ในรูปแบบสาร
คดี และบันเทิงคดี ตามความถนัดและความคิด
สร้างสรรคเ์ฉพาะตน 

1. เปลี่ยนรหสัรายวิชา เพื่อให้
สอดคล้องกับการก าหนดรหัส
รายวิชาในหลักสูตร 

2. ปรับค าอธิบายรายวิชา 
เพื่อใหค้รอบคลุมและชัดเจน
ยิ่งข้ึน 

ทส. 207 ลีลาภาษาในวรรณกรรมไทย 
  3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(TC 207 STYLES IN THAI LITERARY 
WORKS) 
     การใช้ลีลาภาษา การสรรค า การผูกประโยค 
การใช้โวหาร ภาพพจน์ และน้ าเสยีงของ
นักเขียน 

- ยกเลิกรายวิชา เนื่องจาก
ลักษณะวิชาไมส่อดคล้องกับการ
น าไปใช้ของกลุ่มผู้เรียน 

 

ทส. 305 การเขียนทางธุรกิจ   
    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(TC 305 BUSINESS WRITING) 
     หลักการและรูปแบบการเขียนทางธุรกิจ  
การเขียนจดหมายและเอกสารทางธุรกิจ      
การบันทึกและการจัดท ารายงาน การประชุม  
การเขียนโฆษณาและการประชาสมัพันธ์ 

ทต. 343 การเขียนทางธุรกิจ  

              3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(TF 343 BUSINESS WRITING) 

     การเขียนทางธุรกิจรูปแบบต่าง ๆ การเขียน
หนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับธุรกจิ และการ
เขียนรายงานการประชุม 

1. เปลี่ยนรหสัรายวิชา เพื่อให้
สอดคล้องกับการก าหนดรหัส
รายวิชาในหลักสูตร 

2. ปรับค าอธิบายรายวิชา 
เพื่อใหก้ระชับขึ้น 
 

- ทต. 351 ภาษาไทยธุรกิจ 

                   3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(TF 351 THAI LANGUAGE FOR BUSINESS) 

    ลักษณะของภาษาไทยทางธุรกจิ ทักษะการ

ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารทางธุรกจิ ทางด้าน

การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 

จดหมายธรุกิจแบบตา่ง ๆ การกรอกแบบฟอร์ม  

การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ การโฆษณาและการ

ประชาสมัพันธ์ทางธุรกิจ 

 

รายวิชาใหม่ เพื่อส่งเสริมให้
ผู้เรยีนเกิดทักษะการสื่อสารและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน รวมทั้งเพื่อให้
นักศึกษาได้มโีอกาสเลือกเรียน
ในรายวิชาที่ตนสนใจ 
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ทส. 307 ภาษาสื่อ                          
   3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(TC 307 MEDIA LANGUAGE) 
     ประเภทและลักษณะของภาษาในสื่อ
ประเภทต่าง ๆ ไวยากรณ์ของภาษาสื่อ ระดบั
ภาษา ลีลาและกลวิธีการเขียน ความหมายของ
ภาษาภาพ สี แบบ และขนาดตัวอกัษร 
กระบวนการบรรณาธิการกจิ 

ทต. 352 ภาษาไทยในสื่อ   

              3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(TF 352 THAI LANGUAGE IN MEDIA) 

     ลักษณะการใช้ภาษาในสื่อมวลชน การ
วิเคราะห์การใช้ภาษาไทยในสื่อมวลชนประเภท
ต่าง ๆ 
 

1. เปลี่ยนรหสัรายวิชา เพื่อให้
สอดคล้องกับการก าหนดรหัส
รายวิชาในหลักสูตร 

2. ปรับช่ือรายวิชา จาก รายวิชา
เดิมคือทส. 307 ภาษาสื่อ 
เพื่อให้ชัดเจนขึ้น 
 3. ปรับค าอธิบายรายวิชา 
เพื่อใหก้ระชับและครอบคลุมขึ้น 
 

ทส. 311 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย         
    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(TC 311 FOREIGN LANGUAGES IN THAI)   
     ค าและส านวนภาษาต่างประเทศท่ีมีใช้ใน
ภาษาไทย การทับศัพท์ การบัญญตัิศัพท ์  การ
เปลี่ยนแปลงค า  ส านวน  และความหมาย 
 

- ยกเลิกรายวิชา เนื่องจาก
ลักษณะวิชาไมส่อดคล้องกับการ
น าไปใช้ของกลุ่มผู้เรียน 

 

ทส. 312 ภาษาถิ่นไทย   
             3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(TC 312 THAI DIALECTS) 
     ความหมาย การจ าแนกและลกัษณะภาษา
ถิ่น การวิเคราะห์ภาษาถิ่นของไทย ด้านเสียง ค า 
ประโยค ความหมายของค าและส านวน ฐานะ
และบทบาทของภาษาถิ่นในปัจจุบนั 

- ยกเลิกรายวิชา เนื่องจาก
ลักษณะวิชาไมส่อดคล้องกับการ
น าไปใช้ของกลุ่มผู้เรียน 

 

ทส. 313 วิวัฒนาการภาษาไทย 
  3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(TC 313 EVOLUTION OF THE THAI 
LANGUAGE) 
     วิวัฒนาการของภาษาไทยตั้งแต่สมยัสุโขทัย
จนถึงปัจจุบัน ในด้านเสียง ค า ประโยคและ
ส านวน 

- ยกเลิกรายวิชา เนื่องจาก
ลักษณะวิชาไมส่อดคล้องกับการ
น าไปใช้ของกลุ่มผู้เรียน 
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- ทต. 361 ภาษาและวัฒนธรรมเปรยีบเทียบ 

              3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(TF 361 COMPARATIVE STUDY OF 

LANGUAGE AND CULTURE) 

     ภาษาในฐานะที่เป็นเครื่องสะท้อนวัฒนธรรม 
และอิทธิพลของวัฒนธรรมทั้งในวัฒนธรรมไทย 
และวัฒนธรรมอื่นที่มีต่อภาษา 

รายวิชาใหม่ เพื่อให้มีเนื้อหาวิชา
ที่หลากหลายและนักศึกษาได้มี
โอกาสเลือกเรยีนในรายวิชาที่
ตนสนใจ 

ทส. 321 วรรณกรรมพื้นบ้าน  
  3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(TC 321 FOLK LITERATURE) 
     วรรณกรรมพื้นบ้านประเภทลายลักษณ์และ
ประเภทมุขปาฐะของไทย  ลักษณะทาง
วรรณศิลป์และสุนทรียภาพของวรรณกรรม
พื้นบ้าน สภาพสังคม และวัฒนธรรมใน
วรรณกรรมพ้ืนบ้าน ฐานะบทบาท และ คุณคา่
ของวรรณกรรมพื้นบ้านท่ีมตี่อสังคมไทยปัจจุบัน 

- ยกเลิกรายวิชา เนื่องจาก
ลักษณะวิชาไมส่อดคล้องกับการ
น าไปใช้ของกลุ่มผู้เรียน 

 

ทส. 324 วรรณกรรมเด็กและเยาวชน 
  3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(TC 324 LITERARY WORKS FOR CHILDREN 
AND YOUTHS) 
     วรรณกรรมเด็กและเยาวชนประเภทต่างๆ
รูปแบบ เนื้อหา ภาษา คณุค่าและแนวคิด 

- ยกเลิกรายวิชา เนื่องจาก
ลักษณะวิชาไมส่อดคล้องกับการ
น าไปใช้ของกลุ่มผู้เรียน 

 

ทส. 325 คติชนวิทยา                     
  3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(TC 325  FOLKLORE) 
     ความหมาย ขอบเขต ประเภทและลักษณะ
ของคติชนวิทยา ทฤษฎีทางคติชนวิทยา คติชน
วิทยากับเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สังคม
และวัฒนธรรม หลักการและกลวิธีการเก็บข้อมูล
ภาคสนามและปฏิบตัิการภาคสนาม 
 

- ยกเลิกรายวิชา เนื่องจาก
ลักษณะวิชาไมส่อดคล้องกับการ
น าไปใช้ของกลุ่มผู้เรียน 
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- ทต. 382 มิติวัฒนธรรมไทยผ่านสือ่บันเทิง

               3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(TF 382  DIMENSIONS OF THAI CULTURE 

THROUGH ENTERTAINMENT MEDIA) 

     การศึกษาพฤติกรรมคตคิวามเช่ือ ค่านิยม
ของคนในสังคมที่มีวัฒนธรรมแตกต่างกันจากสื่อ
บันเทิงประเภทต่าง ๆ 

รายวิชาใหม่ เพื่อให้มีเนื้อหาวิชา
ที่หลากหลาย ทันสมยั และ
นักศึกษาได้มโีอกาสเลือกเรียน
ในรายวิชาที่ตนสนใจ 

ทส. 332 วัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา 
  3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(TC 332 LANNA FOLK CULTURE)     
     ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมพื้นบ้าน
ล้านนา อัตลักษณ์ของวัฒนธรรมพืน้บ้านล้านนา 
 ประเภท ลักษณะ บทบาท ฐานะ ความส าคญั 
และคณุค่า ของวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา    
โลกาภิวตัน์กับท้องถิ่นนิยม กระบวนการการสืบ
สาน อนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมพื้นบ้าน
ล้านนาในปัจจุบัน 
 

- ยกเลิกรายวิชา เนื่องจาก
ลักษณะวิชาไมส่อดคล้องกับการ
น าไปใช้ของกลุ่มผู้เรียน 

 

ทส. 333 วรรณกรรมลา้นนา  
  3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(TC 333  LANNA LITERARY WORKS) 
     ความเป็นมาของวรรณกรรมลา้นนาท้ัง
วรรณกรรมลายลักษณ์และวรรณกรรมมุขปาฐะ 
รูปแบบ เนื้อหาและความสัมพันธ์ระหว่าง
วรรณกรรมกับสังคมล้านนา ประวตัิกวีและ
ผลงาน  การศึกษาวรรณกรรมดีเดน่เฉพาะเรื่อง 
 

- ยกเลิกรายวิชา เนื่องจาก
ลักษณะวิชาไมส่อดคล้องกับการ
น าไปใช้ของกลุ่มผู้เรียน 

 

ทส. 341 พัฒนาการแบบเรียนภาษาไทย 
  3 (3-0-6) หน่วยกิต 
 (TC 341 THAI TEXTBOOKS DEVELOPMENT) 
      วิเคราะห์และเปรียบเทียบแบบเรียน
ภาษาไทย ตั้งแตส่มยัแรกจนถึงปัจจุบัน ประวัต ิ
แนวคิด พัฒนาการของแบบเรียนในช่วงเวลาต่าง ๆ  

- ยกเลิกรายวิชา เนื่องจาก
ลักษณะวิชาไมส่อดคล้องกับการ
น าไปใช้ของกลุ่มผู้เรียน 

 

ทส. 401 การเขียนวรรณกรรมส าหรับเด็ก        
                      (3-0-6) หน่วยกิต  
(TC 401 LITERARY WRITING FOR 
CHILDREN) 
     หลักการและกลวิธีในการเขียนวรรณกรรม
ส าหรับเด็ก การสร้างสรรค์งานอยา่งมีศิลปะ 

- ยกเลิกรายวิชา เนื่องจาก
ลักษณะวิชาไมส่อดคล้องกับการ
น าไปใช้ของกลุ่มผู้เรียน 
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ทส. 402 การเขียนบทความ  
  3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(TC 402 ARTICLE WRITING) 
     หลักการ ลักษณะ ประเภท กลวิธี และ
กระบวนการเขียนบทความ  การก าหนดเรื่อง 
วัตถุประสงค์  การหาข้อมูล การวางโครงเรื่อง 
จุดยืน ทัศนะของผู้เขียน ภาษาและการอ้างอิง  
จรรยาบรรณในการเขียนบทความ การเขียน
บทความตามความถนัดและความสนใจ 

- ยกเลิกรายวิชา เนื่องจาก
ลักษณะวิชาไมส่อดคล้องกับการ
น าไปใช้ของกลุ่มผู้เรียน 

 

ทส. 403 การเขียนสารคดี   
  3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(TC 403 FEATURE WRITING) 
     หลักการ ลักษณะ ประเภท กลวิธี และ
กระบวนการเขียนสารคดี  การก าหนดเรื่อง 
วัตถุประสงค์  การหาข้อมูล  การวางโครงเรื่อง  
มุมมอง  แนวคิด  ภาษา  วรรณศลิป์  และ   
การอ้างอิง  จรรยาบรรณในการเขยีนสารคดี   
การเขียนสารคดีตามความถนัดและความสนใจ 

- ยกเลิกรายวิชา เนื่องจาก
ลักษณะวิชาไมส่อดคล้องกับการ
น าไปใช้ของกลุ่มผู้เรียน 

 

ทส. 404 การเขียนบันเทิงคด ี  
  3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(TC 404 FICTION WRITING) 
     หลักการ ลักษณะ ประเภท โครงสร้าง 
องค์ประกอบ กลวิธ ีศิลปะการเขยีน ลีลาภาษา
และวรรณศลิป์ในการเขียนเรื่องสัน้ นวนิยาย 
บทละคร จรรยาบรรณในการเขียนบันเทิงคดี  
การเขียนบันเทิงคดตีามความถนัดและความ
สนใจ 

- ยกเลิกรายวิชา เนื่องจาก
ลักษณะวิชาไมส่อดคล้องกับการ
น าไปใช้ของกลุ่มผู้เรียน 

 

ทส. 406 การเขียนหนังสือราชการ 
   3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(TC 406 OFFICIAL WRITING) 
     ระเบียบงานสารบรรณ หลักการ ประเภท 
และองค์ประกอบของหนังสือราชการ การเขียน
หนังสือราชการ 

- ยกเลิกรายวิชา เนื่องจาก
ลักษณะวิชาไมส่อดคล้องกับการ
น าไปใช้ของกลุ่มผู้เรียน 
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- ทต. 431 สารคดีไทยร่วมสมัย  

             3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(TF 431 CONTEMPORARY THAI 

DOCUMENTARY) 

     รูปแบบ กลวิธีการแต่ง เนื้อหาและแนวคิด
ของสารคดไีทยร่วมสมัย 

รายวิชาใหม่ เพื่อให้มีเนื้อหาวิชา
ที่หลากหลาย ทันสมยั และ
นักศึกษาได้มโีอกาสเลือกเรียน
ในรายวิชาที่ตนสนใจ 

ทส. 407 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
  3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(TC 407 WRITING FOR PUBLIC 
RELATIONS) 
     หลักการ ลักษณะ ประเภท องค์ประกอบ 
และวิธีการเขียนเพื่อการประชาสมัพันธ์ที่มี
ประสิทธิภาพ การใช้ภาษาในการเขียนข่าวเพื่อ
การประชาสัมพันธ์ การเขยีนแผ่นพับ การเขียน
ค าอธิบายภาพ การเขียนบรรยายสรุป 

ทต. 441 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์

              3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(TF 441 WRITING FOR PUBLIC RELATIONS) 

     หลักการ ลักษณะ ประเภท องค์ประกอบ 
และวิธีการเขียนเพื่อการประชาสมัพันธ์ที่มี
ประสิทธิภาพ การใช้ภาษาในการเขียนข่าวเพื่อ
การประชาสัมพันธ์ การเขยีนแผ่นพับ การเขียน
ค าอธิบายภาพ การเขียนบรรยายสรุป 

เปลี่ยนรหัสรายวิชา เพื่อให้
สอดคล้องกับการก าหนดรหัส
รายวิชาในหลักสูตร 

ทส.408 การพูดเพื่อธุรกิจ 
                       3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(TC 408  SPEAKING FOR BUSINESS) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ทส.201) 
     หลักการพูดเพื่อธุรกิจ จรยิธรรมในการพูด
เพื่อธุรกิจ การวางแผนและขั้นตอนการพูด  การ
เจรจาทางธุรกิจ  การเสนอรายงานทางธุรกิจ  
การแถลงข่าว และการให้สมัภาษณ ์

- ย้ายกลุ่มรายวิชา โดยย้าย
รายวิชาจากกลุม่เอกเลือกไปอยู่
ในกลุ่มวิชาเอกบังคับเพือ่ให้
ผู้เรยีนมีทักษะเกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพทางธุรกิจ และ 
เปลี่ยนรหัสวิชาและชื่อรายวิชา 
เป็นรายวิชาทต. 322  ศิลปะการ
เจรจาเพื่อธุรกิจ ทดแทน 
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ทส. 412 ภาษาไทยเพื่อการท่องเที่ยว 
   3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(TC 412 THAI FOR TOURISM) 
     ทักษะการใช้ภาษาไทย ค าศัพท์ ส านวนท่ี
เกี่ยวข้อง มารยาทและวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
เพื่อการสื่อสารในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  

 ทต. 451 ภาษาไทยเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว 
             3 (2-2-5) หน่วยกิต 

(TF 451 THAI LANGUAGE FOR TOURISM 

BUSINESS) 
      หลักและศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อประกอบ
วิชาชีพด้านธุรกิจการท่องเที่ยว ฝึกทกัษะการสื่อสาร
ส าหรับงานด้านธุรกิจการท่องเที่ยว 

1. เปลี่ยนรหสัรายวิชา เพื่อให้
สอดคล้องกับการก าหนดรหัส
รายวิชาในหลักสูตร 

2. ปรับช่ือรายวิชา จาก รายวิชา
เดิมคือทส. 412 ภาษาไทยเพื่อ
การท่องเที่ยว เพื่อให้น่าสนใจ
และชัดเจนขึ้น 
 
3. เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
เพื่อเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ
จริง และสอดคล้องกับทักษะ
การเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

 
ทส. 303 ภาษาโฆษณากับสังคม 
            3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(TC 303 ADVERTISING LANGUAGE AND 
SOCIETY) 
     ประวัติ พัฒนาการ และกระบวนการสรา้ง
ภาษาโฆษณา ลักษณะ และประเภทของภาษา
โฆษณา จริยธรรมกับการสร้างภาษาโฆษณา 
ผลกระทบของภาษาโฆษณาที่มตีอ่วัฒนธรรม
และสังคมไทย  

ทต. 452 ภาษาโฆษณากับสังคม  

             3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(TF 452 ADVERTISING LANGUAGE AND 

SOCIETY) 

     ประวัติ พัฒนาการ และกระบวนการสรา้ง
ภาษาโฆษณา ลักษณะ และประเภทของภาษา
โฆษณา จริยธรรมกับการสร้างภาษาโฆษณา 
ผลกระทบของภาษาโฆษณาที่มตีอ่วัฒนธรรม
และสังคมไทย 

เปลี่ยนรหัสรายวิชา เพื่อให้
สอดคล้องกับการก าหนดรหัส
รายวิชาในหลักสูตร 

 

ทส. 413 หลักการแปล  
  3 (3-0-6) หน่วยกิต 
 (TC 413 PRINCIPLES OF TRANSLATION) 
     หลักการแปลทั่วไป เน้นการแปลระดับ
ประโยค บทสนทนาสั้น ๆ และ ยอ่หน้าสั้น ๆ 
จากภาษาไทยเป็นภาษาอื่น และจาก
ภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย 
 

ทต. 453 หลักการแปล  

             3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(TF 453 PRINCIPLE OF TRANSLATION) 

     หลักการแปลทั่วไป เน้นการแปลระดับ

ประโยค บทสนทนาและย่อหน้า จากภาษาไทย

เป็นภาษาต่างประเทศ และจากภาษาต่างประเทศเป็น

ภาษาไทย 

เปลี่ยนรหัสรายวิชา เพื่อให้
สอดคล้องกับการก าหนดรหัส
รายวิชาในหลักสูตร 
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- ทต. 461 ภาษาศาสตร์ข้ามวัฒนธรรม  

             3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(TF 461 LINGUISTICS ACROSS CULTURES) 

     ลักษณะเฉพาะทางภาษาศาสตร์ที่สะท้อน

มุมมองและแนวคิดของชนต่างวัฒนธรรม 

แนวคิดทางภาษาศาสตร์ที่เกีย่วข้องกับการ

สื่อสารข้ามวัฒนธรรม ปัญหาทีเ่กดิจากการ

ปฏิสัมพันธ์ข้ามวัฒนธรรม วิธีแกไ้ข ตลอดจน

แนวทางการเสรมิสร้างความเข้าใจระหว่างผู้พูด

จากต่างกลุ่มวัฒนธรรม 

รายวิชาใหม่ เพื่อให้มีเนื้อหาวิชา
ที่หลากหลาย ทันสมยั และ
นักศึกษาได้มโีอกาสเลือกเรียน
ในรายวิชาที่ตนสนใจ 

ทส. 421 วรรณกรรมวิจารณ์    
             3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(TC 421 LITERARY CRITICISM) 
     ประวัติและทฤษฎีการวิจารณว์รรณกรรม 
งานวิจารณ์วรรณกรรมของนักวิจารณไ์ทย และ
การเขยีนวิจารณ์วรรณกรรม 

- ยกเลิกรายวิชา เนื่องจาก
ลักษณะวิชาไมส่อดคล้องกับการ
น าไปใช้ของกลุ่มผู้เรียน 

 

ทส. 422 เรื่องสั้นและนวนิยาย 
  3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(TC 422 SHORT STORIES AND NOVELS) 
     ความหมาย ประวัติ วิวัฒนาการ ประเภท 
และองค์ประกอบของเรื่องสั้นและนวนิยาย   
การวิเคราะห์และประเมินค่าเรื่องสั้นและ      
นวนิยาย 

- ยกเลิกรายวิชา เนื่องจาก
ลักษณะวิชาไมส่อดคล้องกับการ
น าไปใช้ของกลุ่มผู้เรียน 

 

ทส. 441 การสอนภาษาไทย 1 
  3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(TC 441 THAI TEACHING I) 
     ทฤษฎีการเรียนรู้ภาษา การจดัการเรียนการ
สอนภาษาไทย  การสร้างหลักสูตร การเขียน
ค าอธิบายรายวิชา  การสร้างบทเรยีน  การเขียน
แผนการสอน การสร้างสื่อการสอน กลวิธีการ
สอน การวัด การประเมินผล และน าไปสู่การ
ปฏิบัติในช้ันเรียน 

- ยกเลิกรายวิชา เนื่องจาก
ลักษณะวิชาไมส่อดคล้องกับการ
น าไปใช้ของกลุ่มผู้เรียน 
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ทส. 442 การสอนภาษาไทย 2 
             3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(TC 442 THAI TEACHING II) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ทส. 441) 
     ขั้นตอนและการเตรียมความพร้อมเพื่อการ
สอน การจัดการห้องเรยีน จิตวิทยาในการสอน 
การสร้างกิจกรรมการเรียนการสอน ปัญหาและ
แนวทางแก้ไขปัญหาในการเรียนการสอน
ภาษาไทย   

- ยกเลิกรายวิชา เนื่องจาก
ลักษณะวิชาไมส่อดคล้องกับการ
น าไปใช้ของกลุ่มผู้เรียน 

 

ทส. 443 การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ 1 
  3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(TC 443 TEACHING THAI TO FOREIGNERS I) 
     ทฤษฎีการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ การ 
สร้างหลักสูตร  การเขียนค าอธิบายรายวิชา  
การสร้างบทเรียน  การเขียนแผนการสอน   
การสร้างสื่อการสอนและวิธีการสอนภาษาไทย
ให้ชาวต่างประเทศ กลวิธีการสอนฟัง พูด อ่าน 
และเขียนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ กิจกรรม
การเรยีนการสอน การวัดและการประเมินผล 

 ทต. 471 การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ  1
                  3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(TF 471 TEACHING THAI FOR FOREIGNERS I) 

     ทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
จิตวิทยาในการสอน การสร้างบทเรียน การ
เขียนแผนการสอน การสร้างสื่อการสอนและ
วิธีการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ กลวิธี
การสอนฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยให้ชาว
ต่างประเทศ กิจกรรมการเรียนการสอน การวัด
และการประเมินผล  

1. เปลี่ยนรหสัรายวิชา เพื่อให้
สอดคล้องกับการก าหนดรหัส
รายวิชาในหลักสูตร 

2. ปรับค าอธิบายรายวิชา 
เพื่อให้ครอบคลุมและชัดเจน
ยิ่งข้ึน 

ทส. 444 การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ 2   
           3 (2-2-5) หน่วยกิต 

(TC 444 TEACHING THAI TO FOREIGNERS II)  
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ทส. 443) 
     ขั้นตอนและการเตรียมความพร้อมเพื่อการ
สอน การจัดการห้องเรยีน จิตวิทยาในการสอน 
การสร้างกิจกรรมการเรียนการสอน ปัญหาและ
แนวทางแก้ไขปัญหาในการเรียนการสอน
ภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ   
 

ทต. 472 การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ 2

               3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(TF 472 TEACHING THAI FOR FOREIGNERS II) 

(วิชาบังคับก่อน  : ทต. 471) 

     ขั้นตอนและการเตรียมความพร้อมเพื่อการ
สอน การจัดการห้องเรยีน การสรา้งกิจกรรมการ
เรียนการสอน ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา
ในการเรียนการสอนภาษาไทยใหช้าว
ต่างประเทศ เน้นการฝึกสอนในสถานการณ์จริง 

1. เปลี่ยนรหสัรายวิชา เพื่อให้
สอดคล้องกับการก าหนดรหัส
รายวิชาในหลักสูตร 

2. ปรับค าอธิบายรายวิชา 
เพื่อให้ชัดเจนและเน้นให้ผูเ้รียน
ได้ฝึกปฏิบัตจิริง 
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- ทต. 482 วรรณกรรมไทยปจัจุบัน                 

                           3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(TF 482 CONTEMPORARY THAI 

LITERATURE) 

      ความหมาย ประเภท องค์ประกอบและวิวัฒนาการ
ของวรรณกรรมไทยปัจจุบัน การวิเคราะห์วรรณกรรม
ไทยปัจจุบัน 

1. ย้ายกลุ่มรายวิชา จากกลุม่
เอกบังคับมาอยู่ในกลุ่มวิชาเอก
เลือก เพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่ม
ผู้เรยีน 

2. เปลี่ยนรหสัและชื่อรายวิชา  
จากรายวิชาเดมิคือทส. 323
วรรณกรรมปัจจุบัน เพื่อให้
เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรยีน 

3.ปรับค าอธิบายรายวิชา เพื่อให้
ชัดเจนขึ้น 

- ทต. 483 สังคมและวัฒนธรรมไทยในวรรณกรรม

               3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(TF 483 THAI SOCIETY AND CULTURE IN 

LITERATURE) 

     ความหมาย ประเภทของวรรณกรรม 
ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสังคมและ
วัฒนธรรมไทย การศึกษาสังคมและวัฒนธรรม
ไทยจากวรรณกรรม 
 

รายวิชาใหม่ เพื่อให้มีเนื้อหาวิชา
ที่หลากหลาย ทันสมยั และ
นักศึกษาได้มโีอกาสเลือกเรียน
ในรายวิชาที่ตนสนใจ 

- ทต. 484 วรรณกรรมไทยกับการทอ่งเที่ยว

             3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(TF 484 THAI LITERATURE AND TOURISM) 

     ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมไทยกับ  
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการจัดกิจกรรม
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนอกสถานที ่

รายวิชาใหม่ เพื่อให้มเีนื้อหาวิชา
ที่หลากหลาย ทันสมยั และ
นักศึกษาได้มโีอกาสเลือกเรียน
ในรายวิชาที่ตนสนใจ 

- ทต. 485 วรรณกรรมไทยกับสื่อสมัยใหม่

              3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(TF 485 THAI LITERATURE AND MODERN MEDIA) 

    ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมไทยกับสื่อ
สมัยใหม่ กระบวนการแต่งดัดแปลงและน าเสนอ
วรรณกรรมไทยในสื่อสมัยใหม่ในรปูแบบต่าง ๆ 

รายวิชาใหม่ เพื่อให้มีเนื้อหาวิชา
ที่หลากหลาย ทันสมยั และ
นักศึกษาได้มโีอกาสเลือกเรียน
ในรายวิชาที่ตนสนใจ 
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 ทต. 492 ระเบยีบวิธีวิจัยทางภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสารส าหรับชาวต่างประเทศ          

                         3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(TF 492 RESEARCH METHODOLOGY IN 
THAI  FOR COMMUNICATION) 
     ระเบียบวิธีและกระบวนการวจิัยทาง

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับชาว

ต่างประเทศ การวางแผน การก าหนดปัญหา 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ และการ

น าเสนอรายงานฉบับสมบูรณ ์

1. ย้ายกลุ่มรายวิชา จากกลุม่
เอกบังคับมาอยู่ในกลุ่มวิชาเอก
เลือก เพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่ม
ผู้เรยีน 

2. เปลี่ยนรหสัและชื่อรายวิชา 
จากรายวิชาเดมิคือทส. 391 
ระเบียบวิธีวิจยัทางภาษาไทย
เพื่อการสื่อสาร โดยปรับชื่อวิชา
ให้สอดคล้องกับหลักสตูร 

3. ปรับค าอธิบายรายวิชา 
เพื่อให้สอดคล้องกับผู้เรยีนและ
หลักสตูร 

ทส.492 การสัมมนาทางภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร 
                     3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(TC 492 SEMINAR  IN  THAI  FOR  
COMMUNICATION) 
     การศึกษาในเชิงลึกร่วมกันในหัวข้อท่ี
เกี่ยวกับภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร โดยเน้นการ
วิเคราะห์ น าเสนอผลการศึกษาคน้คว้า โดย
วิธีการอภิปรายและการเขียนรายงาน 

- 
 

ย้ายกลุ่มรายวิชา โดยย้าย
รายวิชาจากกลุม่เอกเลือกไปอยู่
ในกลุ่มวิชาเอกบังคับเพื่อให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หลักสตูร และจะเป็นประโยชน์
ต่อการศึกษาในระดับสูงต่อไป 
และเปดิรายวิชา ทต. 491  
สัมมนาทางภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสารส าหรับชาวต่างประเทศ 
ทดแทน 

ทส. 493 หัวข้อคัดสรรทางภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร    
            3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(TC 493 SELECTED TOPICS IN THAI FOR 
COMMUNICATION) 
     เลือกศึกษาหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องทางด้าน
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารตามความสนใจของ
นักศึกษาและอาจารยผ์ู้สอน  เนื้อหาวิชาอาจจะ
แปรเปลีย่นไปทุกป ี รายวิชานี้มีไวส้ าหรับให้
นักศึกษาและอาจารยไ์ด้ตดิตามและเรียนรู้ 
วิวัฒนาการที่น่าสนใจในสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อ
การสื่อสาร 

ทต. 493   หัวข้อคัดสรรทางภาษาไทยเพื่อการ

สื่อสารส าหรับชาวต่างประเทศ  

             3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(TF 493 SELECTED TOPICS IN THAI   FOR  

COMMUNICATION FOR  FOREIGNERS) 

     เลือกศึกษาหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องกับภาษาไทย

เพื่อการสื่อสารส าหรับชาวตา่งประเทศตาม

ความสนใจของนักศึกษา และตามพัฒนาการ

ของภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับชาว

ต่างประเทศ 

1. เปลี่ยนช่ือรายวิชา เพื่อให้
สอดคล้องกับหลักสตูร 

2. ปรับค าอธิบายรายวิชา 
เพื่อให้สอดคล้องกับผู้เรยีนและ
หลักสตูร 
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ทส. 491 การศึกษาเอกเทศทางภาษาไทยเพื่อ
การสื่อสาร   
            3 (1-4-4) หน่วยกิต 
(TC 491 INDEPENDENT STUDY IN THAI 
FOR COMMUNICATION) 
     นักศึกษาเป็นผู้ก าหนดหัวข้อที่มีความสนใจ
เป็นพิเศษทางด้านภาษาไทยเพื่อการสื่อสารโดย
ท าการศึกษาในเชิงลึกและมีอาจารย์ในสาขาวิชา
เป็นผู้ให้ค าปรึกษา 
 

ทต. 494 การศึกษาเอกเทศทางภาษาไทยเพื่อ

การสื่อสารส าหรับชาวตา่งประเทศ                  

                         3 (1-4-4) หน่วยกิต 
(TF 494    INDEPENDENT STUDY IN THAI   
FOR COMMUNICATION FOR FOREIGNERS) 
      เลือกศึกษาหัวข้อท่ีนักศึกษาสนใจเป็นพิเศษ

ทางด้านภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับชาว

ต่างประเทศ โดยศึกษาในเชิงลึก  

1. เปลี่ยนรหสัและชื่อรายวิชา 
เพื่อให้เหมาะสมกับหลักสตูร 

2. ปรับค าอธิบายรายวิชา 
เพื่อให้สอดคล้องกับผู้เรยีนและ
หลักสตูร 

ทส. 496 สหกิจศึกษาทางดา้นภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร                                
                       9 (0-40-20) หน่วยกิต 
(TC 496 CO-OPERATIVE EDUCATION IN 
THAI FOR COMMUNICATION)                  
     ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมี
ระบบ โดยมีการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา
ก่อนไปปฏิบัติงาน ให้นักศึกษาปฏบิัติงานจริงใน
ฐานะพนักงานท่ีสถานประกอบการ องค์การ 
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทยเพือ่การสื่อสาร  
เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์จริงจากการปฏิบัติงาน 
 
 

ทต. 495 สหกิจศึกษาทางด้านภาษาไทยเพื่อ 
การสื่อสารส าหรับชาวตา่งประเทศ                                          
                       9 (0-40-20) หน่วยกิต 
(TF 495 CO-OPERATIVE EDUCATION IN 
THAI FOR COMMUNICATION FOR 
FOREIGNERS)                  
     ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมี
ระบบ มีการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา
ก่อนไปปฏิบัติงาน ให้นักศึกษาปฏบิัติงานจริงใน
ฐานะพนักงานท่ีสถานประกอบการ องค์การ 
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทยเพือ่การสื่อสาร  
ส าหรับชาวตา่งประเทศเพื่อเรียนรูป้ระสบการณ์
จริงจากการปฏิบัติงาน 

 

1. เปลี่ยนรหสัและชื่อรายวิชา 
เพื่อให้เหมาะสมกับหลักสตูร 

2. ปรับค าอธิบายรายวิชา 
เพื่อให้สอดคล้องกับผู้เรยีนและ
หลักสตูร 

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 
ให้นักศึกษาเลือกเรยีนจากรายวิชา
ภาษาต่างประเทศภาษาใดภาษาหนึ่งที่เปิดสอน
ในหลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ดังต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
ดังนี ้

- ยกเลิกกลุ่มวิชา เนื่องจากผู้เรียน
เป็นชาวต่างประเทศจึงน า
จ านวนหน่วยกิตไปเพิ่มในราย
วิชาเอกบังคับและรายวิชาเอก
เลือกทดแทน 

ภต. 251 การสนทนาภาษาจีนเบือ้งต้น 
  3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(FL 251 INTRODUCTION TO CHINESE 
CONVERSATION) 
    การสนทนาภาษาจีนเบื้องต้น ไวยากรณ์
พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการพดู การทักทาย  
การกล่าวค าลา การขอโทษ การแนะน าตนเอง
และผู้อื่น 
 

- ยกเลิกรายวิชา เนื่องจากผู้เรียน
เป็นชาวต่างประเทศจึงให้เรียน
รายวิชาเฉพาะที่เป็นวิชา
ภาษาไทยทดแทน 
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ภต. 252 การสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน
  3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(FL 252 CHINESE CONVERSATION FOR 
DAILY LIVING) 
(วิชาบังคับก่อน  : สอบได้วิชา ภต. 251 หรือ
ผ่านการสอบวัดระดับความรู้)                      
      การสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน การ
ตั้งค าถามและตอบค าถาม  การสนทนาเกี่ยวกับ
ความเป็นอยู่ท่ัวๆไป และดินฟ้าอากาศ 
 

- ยกเลิกรายวิชา เนื่องจากผู้เรียน
เป็นชาวต่างประเทศจึงให้เรียน
รายวิชาเฉพาะที่เป็นวิชา
ภาษาไทยทดแทน 

 

ภต. 351 การสนทนาภาษาจีนเพือ่การท่องเที่ยว
  3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(FL 351 CHINESE CONVERSATION  FOR 
TOURISM) 
(วิชาบังคับก่อน  : สอบได้วิชา ภต. 252) 
      การสนทนาภาษาจีนในบริบทของการ
ท่องเที่ยว การให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศต่างๆ 
สถานท่ีท่องเที่ยว การสั่งอาหาร การซื้อของ การ
บอกทิศทาง การให้ข้อมูลเกี่ยวกับตาราง
เที่ยวบิน รถไฟหรือรถทัวร ์
 

- ยกเลิกรายวิชา เนื่องจากผู้เรียน
เป็นชาวต่างประเทศจึงให้เรียน
รายวิชาเฉพาะที่เป็นวิชา
ภาษาไทยทดแทน 

 

ภต. 352 การสนทนาภาษาจีนเพือ่ธุรกิจ 
  3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(FL 352  CHINESE CONVERSATION  FOR 
BUSINESS) 
(วิชาบังคับก่อน  : สอบได้วิชา ภต. 252) 
     การสนทนาภาษาจีนในเชิงธุรกิจ การให้
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับธรุกิจ การตั้งค าถาม การ
ตอบค าถาม และการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับธุรกิจ
ทั่ว ๆ ไป 
 

- ยกเลิกรายวิชา เนื่องจากผู้เรียน
เป็นชาวต่างประเทศจึงให้เรียน
รายวิชาเฉพาะที่เป็นวิชา
ภาษาไทยทดแทน 

 

ภต. 253 การสนทนาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
  3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(FL 253 INTRODUCTION TO  JAPANESE 
CONVERSATION) 
      การสนทนาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ไวยากรณ์
พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการพดู การทักทาย  
การกล่าวค าลา การขอโทษ การแนะน าตนเอง
และผู้อื่น 
 

- ยกเลิกรายวิชา เนื่องจากผู้เรียน
เป็นชาวต่างประเทศจึงให้เรียน
รายวิชาเฉพาะที่เป็นวิชา
ภาษาไทยทดแทน 
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ภต. 254 การสนทนาภาษาญี่ปุ่นใน
ชีวิตประจ าวัน   
              3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(FL 254 JAPANESE CONVERSATION FOR 
DAILY LIVING) 
(วิชาบังคับก่อน  : สอบได้วิชา ภต. 253 หรือ
ผ่านการสอบวัดระดับความรู้) 
      การสนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวัน  
การตั้งค าถามและตอบค าถาม  การสนทนา
เกี่ยวกบัความเป็นอยู่ท่ัว ๆ ไป และดินฟ้าอากาศ 
 

- ยกเลิกรายวิชา เนื่องจากผู้เรียน
เป็นชาวต่างประเทศจึงให้เรียน
รายวิชาเฉพาะที่เป็นวิชา
ภาษาไทยทดแทน 

 

ภต. 353 การสนทนาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการ
ท่องเที่ยว    
  3  (3-0-6) หน่วยกิต 
(FL 353 JAPANESE CONVERSATION FOR 
TOURISM) 
(วิชาบังคับก่อน  : สอบได้วิชา ภต. 254) 
      การสนทนาภาษาญี่ปุ่นในบรบิทของการ
ท่องเที่ยว การให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศต่าง ๆ 
สถานท่ีท่องเที่ยว การสั่งอาหาร การซื้อของ  
การบอกทิศทาง การให้ข้อมูลเกี่ยวกับตาราง
เที่ยวบิน รถไฟหรือรถทัวร ์
 

- ยกเลิกรายวิชา เนื่องจากผู้เรียน
เป็นชาวต่างประเทศจึงให้เรียน
รายวิชาเฉพาะที่เป็นวิชา
ภาษาไทยทดแทน 

 

ภต. 354 การสนทนาภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจ
    
  3 (3-0-6) หน่วยกิต 
 (FL 354  JAPANESE CONVERSATION FOR 
BUSINESS) 
(วิชาบังคับก่อน  : สอบได้วิชา ภต. 254) 
      การสนทนาภาษาญี่ปุ่นในเชิงธุรกิจ การให้
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับธรุกิจ การตั้งค าถาม   
การตอบค าถาม และการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับ
ธุรกิจทั่ว ๆ ไป 
 

- ยกเลิกรายวิชา เนื่องจากผู้เรียน
เป็นชาวต่างประเทศจึงให้เรียน
รายวิชาเฉพาะที่เป็นวิชา
ภาษาไทยทดแทน 
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ภต. 255 การสนทนาภาษาเกาหลเีบื้องต้น
  3 (3-0-6) หน่วยกิต 
 (FL 255 INTRODUCTION TO KOREAN 
CONVERSATION) 
  การสนทนาภาษาเกาหลีเบื้องต้น 
ไวยากรณ์พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการพูด     
การทักทาย การกลา่วค าลา การขอโทษ      
การแนะน าตนเองและผู้อื่น 
 

- ยกเลิกรายวิชา เนื่องจากผู้เรียน
เป็นชาวต่างประเทศจึงให้เรียน
รายวิชาเฉพาะที่เป็นวิชา
ภาษาไทยทดแทน 

 

ภต. 256 การสนทนาภาษาเกาหลใีน
ชีวิตประจ าวัน   
  3 (3-0-6) หน่วยกิต 
 (FL 256  KOREAN CONVERSATION FOR 
DAILY LIVING) 
(วิชาบังคับก่อน  : สอบได้วิชา ภต. 255 หรือ
ผ่านการสอบวัดระดับความรู้ ) 
     การสนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจ าวัน  
การตั้งค าถามและตอบค าถาม  การสนทนา
เกี่ยวกับความเป็นอยู่ทั่ว ๆ ไป และดินฟ้าอากาศ 
 

- ยกเลิกรายวิชา เนื่องจากผู้เรียน
เป็นชาวต่างประเทศจึงให้เรียน
รายวิชาเฉพาะที่เป็นวิชา
ภาษาไทยทดแทน 

 

ภต. 355 การสนทนาภาษาเกาหลเีพื่อการ
ท่องเที่ยว    
            3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(FL 355 KOREAN CONVERSATION FOR 
TOURISM) 
(วิชาบังคับก่อน  : สอบได้วิชา ภต. 256) 
      การสนทนาภาษาเกาหลีในบริบทของการ
ท่องเที่ยว การให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศต่าง ๆ 
สถานท่ีท่องเที่ยว การสั่งอาหาร การซื้อของ  
การบอกทิศทาง การให้ข้อมูลเกี่ยวกับตาราง
เที่ยวบิน รถไฟหรือรถทัวร์  
 

- ยกเลิกรายวิชา เนื่องจากผู้เรียน
เป็นชาวต่างประเทศจึงให้เรียน
รายวิชาเฉพาะที่เป็นวิชา
ภาษาไทยทดแทน 

 

ภต.356 การสนทนาภาษาเกาหลีเพื่อธุรกิจ
  3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(FL 356  KOREAN CONVERSATION 
BUSINESS) 
(วิชาบังคับก่อน  : สอบได้วิชา ภต. 256) 

 การสนทนาภาษาเกาหลีในเชิงธุรกิจ 
การให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกจิ การตั้ง
ค าถาม การตอบค าถาม และการให้ค าแนะน า
เกี่ยวกับธุรกิจทั่ว ๆ ไป 
 

 ยกเลิกรายวิชา เนื่องจากผู้เรียน
เป็นชาวต่างประเทศจึงให้เรียน
รายวิชาเฉพาะที่เป็นวิชา
ภาษาไทยทดแทน 
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ภต. 257 การสนทนาภาษาสเปนเบื้องต้น 
  3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(FL 257 INTRODUCTION TO SPANISH 
CONVERSATION) 
     การสนทนาภาษาสเปนเบื้องตน้ ไวยากรณ์
พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการพดู การทักทาย  
การกล่าวค าลา การขอโทษ การแนะน าตนเอง
และผู้อื่น 
 

- ยกเลิกรายวิชา เนื่องจากผู้เรียน
เป็นชาวต่างประเทศจึงให้เรียน
รายวิชาเฉพาะที่เป็นวิชา
ภาษาไทยทดแทน 

 

ภต. 258 การสนทนาภาษาสเปนใน
ชีวิตประจ าวัน   
  3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(FL 258  SPANISH CONVERSATION FOR 
DAILY LIVING) 
(วิชาบังคับก่อน  : สอบได้วิชา ภต. 257 หรือ
ผ่านการสอบวัดระดับความรู้) 
     การสนทนาภาษาสเปนในชีวิตประจ าวัน 
การตั้งค าถามและตอบค าถาม การสนทนา
เกี่ยวกับความเป็นอยู่ทั่ว ๆ ไป และดินฟ้าอากาศ 
 

- ยกเลิกรายวิชา เนื่องจากผู้เรียน
เป็นชาวต่างประเทศจึงให้เรียน
รายวิชาเฉพาะที่เป็นวิชา
ภาษาไทยทดแทน 

 

ภต. 357 การสนทนาภาษาสเปนเพื่อการ
ท่องเที่ยว    
             3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(FL 357 SPANISH CONVERSATION FOR 
TOURISM) 
(วิชาบังคับก่อน  : สอบได้วิชา ภต. 258) 
     การสนทนาภาษาสเปนในบรบิทของการ
ท่องเที่ยว การให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศต่าง ๆ 
สถานท่ีท่องเที่ยว การสั่งอาหาร การซื้อของ  
การบอกทิศทาง การให้ข้อมูลเกี่ยวกับตาราง
เที่ยวบิน รถไฟหรือรถทัวร ์
 

- ยกเลิกรายวิชา เนื่องจากผู้เรียน
เป็นชาวต่างประเทศจึงให้เรียน
รายวิชาเฉพาะที่เป็นวิชา
ภาษาไทยทดแทน 

 

ภต. 358 การสนทนาภาษาสเปนเพื่อธุรกิจ
    (3-0-6) หน่วยกิต 
(FL 358 SPANISH CONVERSATION FOR 
BUSINESS) 
(วิชาบังคับก่อน  : สอบได้วิชา ภต. 258) 
     การสนทนาภาษาสเปนในเชิงธุรกิจ การให้
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับธรุกิจ การตั้งค าถาม   
การตอบค าถาม และการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับ
ธุรกิจทั่ว ๆ ไป 
 

- ยกเลิกรายวิชา เนื่องจากผู้เรียน
เป็นชาวต่างประเทศจึงให้เรียน
รายวิชาเฉพาะที่เป็นวิชา
ภาษาไทยทดแทน 
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1.5 หมวดวิชาพื้นฐานความรู้ภาษาไทย 
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เพิ่มหมวดวิชาพื้นฐานความรู้ภาษาไทยส าหรับ
นักศึกษาท่ีไม่ผ่านการวัดความสามารถในการใช้
ภาษาไทยตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยและเพิ่ม
รายวิชาทส. 300 พ้ืนฐานภาษาไทย 3 และ ทส. 
400 พ้ืนฐานภาษาไทย 4 

- ยกเลิกหมวดวิชา เพื่อให้
สอดคล้องกับกลุ่มผูเ้รียน 

ทส. 100 พื้นฐาน ภาษาไทย 1    
  0 (6-0-12) หน่วยกิต 
(TC100 FOUNDATION THAI I) 
     การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน
ภาษาไทย โดยเน้นการฟังและการพูดเพื่อการ
สื่อสารเบื้องต้น 
 

- ยกเลิกรายวิชา เนื่องจากเปิด
รายวิชา ทต. 101 การฟังและ
การพูด 1 ทดแทน 

ทส. 200 พื้นฐานภาษาไทย 2    
  0 (6-0-12) หน่วยกิต 
(TC 200 FOUNDATION THAI II) 
    การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน
ภาษาไทย โดยเน้นการอ่านและการเขียน
เบื้องต้น 

- ยกเลิกรายวิชา เนื่องจากเปิด
รายวิชา ทต. 102 การอ่านและ
การเขียน 1 ทดแทน 

ทส. 300 พื้นฐานภาษาไทย 3   
  0 (3-0-6) หน่วยกิต 
(TC 300 FOUNDATION THAI III) 
     การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน
ภาษาไทย โดยเน้นการฟังและการพูดในระดับ
ซับซ้อนข้ึน     

- ยกเลิกรายวิชา เนื่องจากเปิด
รายวิชา ทต. 103 การฟังและ
การพูด 2 ทดแทน 

ทส. 400 พื้นฐานภาษาไทย 4  
  0 (3-0-6) หน่วยกิต 
(TC 400 FOUNDATION THAI IV ) 
     การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน
ภาษาไทย โดยเน้นการอ่านและการเขียนใน
ระดับสูง 

- ยกเลิกรายวิชา เนื่องจากเปิด
รายวิชา ทต. 104 การอ่านและ
การเขียน 2 ทดแทน 
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1.6 หมวดวิชาเลือกเสรี 
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     ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลยัพายัพระดับปรญิญาตรี ไม่น้อยกว่า 
6 หน่วยกิต 

     นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 6 
หน่วยกติ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพายัพทีเ่ห็น
ว่าเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพหรืออยูใ่นความสนใจ 

ปรับค าอธิบาย เพื่อให้ข้อความ
ชัดเจนขึ้น 

 
 

หลักสูตรวิชาโท สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับชาวต่างประเทศ 

หลักสูตร พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เหตุผลในการปรับปรุง 

     นักศึกษาที่เลือกศึกษาวิชาภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสารเป็นวิชาโท ต้องศึกษารายวชิาบังคับ 
จ านวน 12 หน่วยกิต และเลือกศกึษารายวิชาที่
สาขาวิชาเปิดสอนในกลุ่มวิชาเอกเลือกอีกไม่น้อย
กว่า 6 หน่วยกิต 

      
 

     ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาอื่นที่ต้องการเลือก
เรียนสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสือ่สารส าหรับ
ชาวต่างประเทศเป็นวิชาโท จะต้องเป็นชาว
ต่างประเทศทีผ่่านการทดสอบวัดระดับทักษะ
การใช้ภาษาไทยตามเกณฑ์มาตรฐานท่ี
มหาวิทยาลยัพายัพก าหนด หรือใช้ผลการ
ทดสอบมาตรฐานภาษาไทยจากสถาบันที่ได้รับ
การรับรองมาเทียบเคยีงระดบัความรู้ทักษะการ
ใช้ภาษาไทยตามเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัย
พายัพก าหนด 

 นักศึกษาท่ีจะจบหลักสูตรโดยมีวิชาโท
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับชาว
ต่างประเทศต้องมีแต้มคะแนนเฉลีย่สะสมของ
วิชาโทไม่น้อยกว่า 2.00 

ปรับเง่ือนไข เพื่อให้สอดคล้อง
กับหลักสตูร 

     นักศึกษาท่ีเลือกเรียนวิชาภาษาไทยเป็น
วิชาโท ต้องศึกษารายวิชาต่อไปนี้ จ านวน 12 
หนว่ยกิต  

 

     นักศึกษาท่ีเลือกศึกษาวิชาโทสาขาวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับชาว
ต่างประเทศจะต้องศึกษารายวิชาต่อไปนี้ ไม่
น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 

ปรับข้อความ ให้ชัดเจนขึ้น 

- 1. กลุม่วิชาบังคับ นักศึกษาจะตอ้งศึกษา

รายวิชาต่อไปนี ้ จ านวน   12     หน่วยกิต 

เพิ่มข้อความ ให้ชัดเจนขึ้น 
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 ทส. 201 การพูด  
            3 (3-0-6) หน่วยกิต  
(TC 201 SPEAKING) 
     หลักท่ัวไป วัตถุประสงค์ รปูแบบ และ
ประเภทของการพูด  การพูดเพื่อความรู้      
เพื่อความบันเทิง เพื่อการโน้มนา้วและเพื่อ
พัฒนาบุคลิกภาพ  

- ยกเลิกรายวิชา เนื่องจาก
ลักษณะวิชาไมส่อดคล้องกับ
กลุ่มผูเ้รียนซึ่งมีพ้ืนฐาน
ภาษาไทยไมสู่งมาก 

 

ทส. 202 การอ่าน     
           3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(TC 202 READING) 
      ความหมาย กระบวนการ หลกัการ 
องค์ประกอบและประเภทของการอ่าน การอ่าน
เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ อ่านงานเขียนประเภท
ต่าง ๆ  

- ยกเลิกรายวิชา เนื่องจาก
ลักษณะวิชาไมส่อดคล้องกับ
กลุ่มผูเ้รียนซึ่งมีพ้ืนฐาน
ภาษาไทยไมสู่งมาก 

 

ทส. 203 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
            3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(TC 203 USAGE OF THAI  FOR 
COMMUNICATION) 
      ลักษณะและการใช้ภาษาไทยในการพูดและ
การเขียน ในสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

- ยกเลิกรายวิชา เนื่องจาก
ลักษณะวิชาไมส่อดคล้องกับ
กลุ่มผูเ้รียนซึ่งมีพ้ืนฐาน
ภาษาไทยไมสู่งมาก 

 

ทส. 208 การเขียน   
             3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(TC 208 WRITING) 
         ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเขียน การเขียน
ย่อหน้า  เรียงความ การเขียนบันทึกและเขียน
สรุปความจากการฟังและการอ่าน 

- ยกเลิกรายวิชา เนื่องจาก
ลักษณะวิชาไมส่อดคล้องกับ
กลุ่มผูเ้รียนซึ่งมีพ้ืนฐาน
ภาษาไทยไมสู่งมาก 

 

- ทต. 103  การฟังและการพูด 2 
   3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(TF 103  LISTENING AND SPEAKING II)  
 การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และ
เขียนภาษาไทย โดยเน้นการฟังและการพูด
ระดับกลาง 
 

รายวิชาใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ด้านทักษะการฟังและการพูด
ให้แก่นักศึกษาชาวต่างประเทศ 

- ทต. 104  การอ่านและการเขียน 2 
    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(TF 104  READING AND WRITING II)  
 การพัฒนาทักษะการฟัง  พูด อ่านและ
เขียนภาษาไทย โดยเน้นการอ่านและการเขียน
ระดับกลาง 

รายวิชาใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ด้านทักษะการอ่านและการ
เขียนให้แก่นักศึกษาชาว
ต่างประเทศ 
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- ทต. 201  การฟังและการพูด 3 
   3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(TF 201  LISTENING AND SPEAKING III) 
         (วิชาบังคับก่อน : ทต. 103  การฟังและ
การพูด 2) 
          การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และ
เขียนภาษาไทย โดยเน้นการฟังและการพูด
ระดับสูง 

รายวิชาใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ด้านทักษะการฟังและการพูด
ส าหรับนักศึกษาชาว
ต่างประเทศใหสู้งขึ้น 

- ทต. 202  การอ่านและการเขียน 3   
     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(TF 202  READING AND WRITING III) 
 (วิชาบังคับก่อน : ทต. 104  การอ่าน
และการเขียน 2) 
 การพัฒนาทักษะการฟัง  พูด อ่านและ
เขียนภาษาไทย โดยเน้นการอ่านและการเขียน
ระดับสูง 

รายวิชาใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ด้านทักษะการอ่านและการ
เขียนส าหรับนักศึกษาชาว
ต่างประเทศใหสู้งขึ้น 

รายวิชาเลือก                                     

     นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษารายวิชาที่
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเปิดสอนใน
กลุ่มวิชาเอกบังคับหรือเอกเลือกอกีไม่น้อยกว่า  
6 หน่วยกิต  

 2. กลุม่วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า    6   หน่วยกิต 

     นักศึกษาจะต้องศึกษาในรายวิชาที่
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับชาว
ต่างประเทศเปิดสอนในกลุ่มวิชาเอกบังคับหรือ
วิชาเอกเลือกจ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 

ปรับชื่อหลักสตูร 
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2. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข 

 เมื่อเทียบกับโครงสร้างเดิมและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดังนี้ 

หมวดวิชา เกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ โครงสร้างเดิม โครงสร้างใหม่ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

จ านวน  30 หน่วยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

จ านวน  30 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  72 หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ 

ไม่น้อยกว่า  93 หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 

จ านวน  33 หน่วยกิต 

2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือกและ/หรือวชิาโท 

ไม่น้อยกว่า  51 หน่วยกิต 

2.3 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 

ไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 

ไม่น้อยกว่า  94 หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 

จ านวน  49 หน่วยกิต 

2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือกและ/หรือวชิาโท 

ไม่น้อยกว่า  45 หน่วยกิต 

 

หมวดวิชาเลือกเสร ี ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสร ี

ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสร ี

ไม่น้อยกว่า  6  หนว่ยกิต 

รวมทั้งหลักสตูร ไม่น้อยกว่า  120 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า  129 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า  130  หน่วยกิต 

 

       รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
 
                (อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต) 
                                                                                      อธิการบดี 
                                                                    วนัที่.........เดือน.....................พ.ศ. ........ 
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ภาคผนวก ก 
ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ  เรื่องหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี พุทธศักราช 2557
และประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี 

พุทธศักราช 2557 
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ภาคผนวก ข 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
ค าอธิบายรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 
1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   จ านวน 9 หน่วยกิต 

Social Sciences and Humanities courses 9 Credits 
 

นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  จ านวน 9 หน่วยกิต 
Students are required to take 9 credits from the Social Sciences and Humanities courses. 

 
ศท. 111 สัจจะและบริการ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 111  TRUTH AND SERVICE)  3 (3-0-6) Credits 

ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยพายัพ การแสวงหาความจริงเกี่ยวกับตนเอง การพัฒนาบุคลิก
นิสัยให้มีจิตสาธารณะ ตระหนักในการรับใช้ผู้อ่ืน ชุมชนและสังคม ตามหลักจริยธรรม คุณธรรม การมีทักษะชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

History of Payap University.  Examining one’s inner self for truthfulness.  Exercising 
character development for service consciousness. Being conscious to morally and ethically 
serve other people, your country and society.  Practicing life skills based on a sufficiency 
economy and apply them to daily life. 

 
ศท. 113 วิถีทางสร้างปัญญา 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
(GE 113 A PATH TO WISDOM) 3 (2-2-5) Credits 

วิธีการเรียนรู้และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างมีคุณธรรมและความรับผิดชอบจากแหล่ง
ความรู้หรือสารสนเทศที่หลากหลาย การมีทักษะการคิดแบบองค์รวมเกี่ยวกับประเด็นทางสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง วัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม และสิ่งแวดล้อม ทั้งของไทย ภูมิภาคอาเซียน และประชาคมโลก 

Methods of learning and acquiring knowledge morally and responsibly by oneself 
from a variety of sources or information technology.  Having holistic thinking skills pertaining to 
social, economic, political, culture, ethical, moral, and environmental issues of Thai, ASEAN, and 
global communities. 
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ศท. 114 พลเมือง ธรรมาภิบาลกับสันติภาพ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 114 CITIZENSHIP, GOOD GOVERNANCE AND PEACE)  3 (3-0-6) Credits 

การปลูกฝังจิตส านึก บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและ
สังคมโลก สิทธิขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์และการเคารพคุณค่าความเป็นมนุษย์ การเรียนรู้ประเด็นการทุจริตและ         
คอร์รัปชันในสังคมไทย แนวทางและกลไกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้
ในการด าเนินชีวิต รวมถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธี 

Creating awareness of responsibility for being a valued citizen for Thai as well as 
global community.  Exploring human rights with respect to human value.  Learning about 
dishonesty and corruption in Thai community.   Learning about measurements and mechanisms 
for  preventing and solving corruption problems.  Employing good governance in life, coupled 
with living together in harmony. 

 
2. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จ านวน 9 หน่วยกิต 

Mathematics, Sciences and Technology courses  9 Credits 
 
นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 9 หน่วยกิต   
Students are required to take 9 credits from the Mathematics, Sciences and Technology 

courses. 
 

ศท. 141 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 141 MATHEMATICS FOR DAILY LIFE)  3 (3-0-6) Credits 

คณิตศาสตร์พ้ืนฐานและคณิตศาสตร์เพื่อชีวิตประจ าวัน  ความน่าจะเป็น การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
ทางคณิตศาสตร์และสถิติ   

Fundamental mathematics and mathematics for everyday life, probability, analysis 
of fundamental mathematical and statistical data. 

 
ศท. 142 เล่าเรื่องสุขภาพ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 142  HEALTH MYTHS)  3 (3-0-6) Credits 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการมีสุขภาพดี การพัฒนาสุขภาพในชีวิตประจ าวัน การบริโภคอาหาร            
การออกก าลังกาย การบริหารอารมณ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพที่พบบ่อย 

General knowledge of wellness, health development in everyday life, food 
consumption, physical exercise, emotional management, prevention and treatment of common 
health problems. 

 
ศท. 143 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือคุณภาพชีวิต 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 143 SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY FOR THE QUALITY OF LIFE) 

 3 (3-0-6) Credits 
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กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน ความปลอดภัยและ
จริยธรรมทางคอมพิวเตอร์ วิจารณญาณในการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน ผลกระทบของ
เทคโนโลยีต่อมนุษย์และสังคม  

Learning scientific and information technology processes for daily life.  Computer 
safety and ethics, wise judgment in selection of IT, including impacts of technology on humans 
and society. 

 
3. กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร  จ านวน 12 หน่วยกิต 

Language Competency for Communication Courses  12 Credits 
 
หลักสูตรไทย จ านวน 12 หน่วยกิต 

For students studying in Thai Program 12 Credits 
 
นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร จ านวน  12 หน่วยกิต เป็นรายวิชาภาษาไทย 

จ านวน 3 หน่วยกิต และรายวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 9 หน่วยกิต 
Students are required to take 12 credits from Language Competency for Communication 

courses.  Three credits for a Thai Language course and 9 credits for three English Language 
courses. 

 
1. รายวิชาภาษาไทย                                                  จ านวน 3 หน่วยกิต 

Thai Language Course 3 Credits 
 
ศท. 127 ภาษาไทยเพ่ือการเรียนรู้ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 127  THAI  LEARNING) 3 (3-0-6) Credits 

ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน  โดยเน้น 
การจับใจความส าคัญและการวิเคราะห์เพื่อใช้ในชีวิตประจ าวัน 

Communication skills in listening, speaking, reading and writing, with an emphasis on 
main ideas and analysis for everyday use. 
 

2. รายวิชาภาษาอังกฤษ                                               จ านวน  9 หน่วยกิต 
English Language Courses 9 Credits 
 

ศท. 130 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวิตประจ าวัน 0 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 130  ENGLISH FOR DAILY LIFE)  0 (3-0-6) Credits 

การฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษเบื้องต้น เพ่ือการสื่อสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน 
Basic skills of listening, speaking, reading, and writing English for communication in 

various situations in everyday life. 
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เงื่อนไข เป็นรายวิชาเสริมความรู้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษ  ในกรณีที่นักศึกษามีคะแนนสอบวัดระดับความรู้
พ้ืนฐานภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะต้องศึกษารายวิชา ศท.130 โดยไม่นับ
หน่วยกิต 

Conditions: This course enhances the basic knowledge of English.  Students who do not pass 
the placement test will have to study GE 130 without earning any credits. 

 
ศท. 135 ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม  3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 135  ENGLISH FOR CROSS-CULTURAL COMMUNICATION)  3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน สอบได้รายวิชา ศท. 130 หรือได้รับคะแนนสอบวัดระดับความรู้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษผ่าน

เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
(Prerequisite:  GE 130 or pass English placement test set by the university) 

การอ่านความเรียงเพ่ือความเข้าใจวัฒนธรรมร่วม และการแสดงความคิดเห็น การน าเสนอ  
เพ่ือการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 

Select readings for multicultural comprehension, expressing opinions and presenting 
ideas for proper cross-cultural communication. 
 
ศท. 136 ภาษาอังกฤษจากสื่อเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 136  ENGLISH THROUGH MEDIA FOR LIFELONG LEARNING)  3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน สอบได้รายวิชา ศท. 130 หรือได้รับคะแนนสอบวัดระดับความรู้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษผ่าน

เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
(Prerequisite:  GE 130 or pass English placement test set by the university) 

การฟังและการอ่าน จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือการเรียนรู้และท าความเข้าใจสามารถ
โต้ตอบและน าเสนอในรูปแบบของการแสดงความคิดเห็นผ่านการเขียน การพูด และการส่งข้อมูลโดยสื่อต่าง ๆ 

Listening and reading from printed materials and electronic media to learn and 
understand information, being able to respond and express opinions through writing, speaking, 
and text messages via various channels. 

 
ศท. 431 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 431 ENGLISH IN THE WORKPLACE)  3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน สอบได้รายวิชา ศท. 130 หรือได้รับคะแนนสอบวัดระดับความรู้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษผ่าน

เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
(Prerequisite:  GE 130 or pass English placement test set by the university) 

การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสมัครงาน ภาษาอังกฤษในที่ท างาน การอ่าน การเขียนและการสนทนา
ในบริบทของงานประเภทต่าง ๆ   

English language for job applications and in the work place.  Reading, writing and 
conversation in different working situations. 
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หมวดวิชาเฉพาะ  
 นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะให้ได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 โดยศึกษา

รายวิชาในกลุ่มวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต  

1. กลุ่มวิชาเอกบังคับ  นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่อไปนี้ จ านวน   49   หน่วยกิต 

 ทต. 101  การฟังและการพูด 1      0 (6-0-12) หน่วยกิต 
 (TF 101  LISTENING AND SPEAKING I) 
 การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทย โดยเน้นการฟังและการพูดเพ่ือการสื่อสารเบื้องต้น 

 ทต. 102  การอ่านและการเขียน 1      0 (6-0-12) หน่วยกิต 
  (TF 102  READING AND WRITING I)  
 การพัฒนาทักษะการฟัง  พูด อ่าน และเขียนภาษาไทย โดยเน้นการอ่านและการเขียนเบื้องต้น 
 

 ทต. 103  การฟังและการพูด 2     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
  (TF 103  LISTENING AND SPEAKING II)  
 (วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ทต. 101 การฟังและการพูด 1) 
 การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทย โดยเน้นการฟังและการพูดระดับกลาง 
( 

 ทต. 104  การอ่านและการเขียน 2     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
  (TF 104  READING AND WRITING II)  
 (วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ทต.102 การอ่านและการเขียน 1) 
 การพัฒนาทักษะการฟัง  พูด อ่าน และเขียนภาษาไทย โดยเน้นการอ่านและการเขียนระดับกลาง 

 ทต. 181 วิถีไทย       3 (3-0-6) หน่วยกิต 
 (TF 181 THAI WAYS OF LIFE) 
 ความรู้เบื้องต้นเกีย่วกับประเทศไทย ประเพณี วิถีชีวิต การเคารพกฎหมายและกฎระเบียบของสังคมไทย  
ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย 
 

 ทต. 201  การฟังและการพูด 3     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
  (TF 201  LISTENING AND SPEAKING III)  
 (วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ทต. 103 การฟังและการพูด 2)   
 การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทย โดยเน้นการฟังและการพูดระดับสูง 
 

 ทต. 202  การอ่านและการเขียน 3       3 (3-0-6) หน่วยกิต 
 (TF 202  READING AND WRITING III)  
 (วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ทต. 104  การอ่านและการเขียน 2) 
 การพัฒนาทักษะการฟัง  พูด อ่าน และเขียนภาษาไทย โดยเน้นการอ่านและการเขียนระดับสูง 
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 ทต. 251  ภาษากับการสื่อสาร        3 (3-0-6) หน่วยกิต 
 (TF 251  LANGUAGE AND COMMUNICATION) 
 (วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ทต. 104 การอ่านและการเขียน 2) 
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษา องค์ประกอบของการสื่อสาร การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารใน
วัตถุประสงค์ต่าง ๆ 

 ทต. 261  ลักษณะภาษาไทย     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
 (TF 261  CHARACTERISTICS OF THE THAI LANGUAGE) 
 (วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ทต. 104 การอ่านและการเขียน 2) 
 ลักษณะส าคัญของภาษาไทย  เสียง พยางค์ ค า วลี ประโยค ข้อความ  และการเปลี่ยนแปลงของภาษาไทย 

 ทต. 321  ศิลปะการพูด      3 (3-0-6) หน่วยกิต 
 (TF 321 ARTS OF SPEAKING) 
 (วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ทต. 201 การฟังและการพูด 3) 
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพูด การเตรียมการพูดโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลักมาเป็นเครื่องมือ 
การพูดเพ่ือวัตถุประสงค์และในโอกาสต่าง ๆ การพัฒนาบุคลิกภาพและการพัฒนาทักษะการพูด 
 

 ทต. 322  ศิลปะการเจรจาเพ่ือธุรกิจ     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
 (TF 322  ARTS  OF SPEAKING  FOR  BUSINESS ) 
 (วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ทต. 321 ศิลปะการพูด) 
 หลักการพูดเพ่ือธุรกิจ การวางแผนและขั้นตอนการพูด  การพูดเพ่ือน าเสนอสินค้า  การเจรจาต่อรอง 
และการให้สัมภาษณ์ทางธุรกิจ โดยใช้สื่อสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 

 ทต. 331 การอ่านจับใจความส าคัญ     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
 (TF 331  READING  FOR  COMPREHENSION) 
 (วิชาบังคบัก่อน : สอบได้วิชา ทต. 202 การอ่านและการเขียน 3) 
 การอ่านเพ่ือจับใจความส าคัญจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ฝึกเขียนสรุปใจความส าคัญระดับย่อหน้าและ  
ระดับเรื่อง 
 

 ทต. 341  ศิลปะการเขียน      3 (3-0-6) หน่วยกิต 
 (TF 341 ARTS  FOR  WRITING) 
 (วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ทต. 202 การอ่านและการเขียน 3) 
 หลักการเขียนเพ่ือการสื่อสาร การใช้ถ้อยค า ส านวน และการเรียงล าดับความคิดเพ่ือเพ่ิมทักษะการเขียน
ให้มีประสิทธิภาพ 
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 ทต. 381  ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(TF 381 GENERAL KNOWLEDGE OF THAI LITERATURE) 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ทต. 202 การอ่านและการเขียน 3) 

      ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวรรณคดีไทย และลักษณะเด่น ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับวิถีชีวิตและ
สังคมไทย 
 

 ทต. 391  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ      
          1 (1-0-2) หน่วยกติ 
 (TF 391  PRE-PRACTICUM IN THAI FOR FOREIGNERS) 
 กิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การพัฒนานักศึกษาให้มี
ความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยเน้นที่ทักษะขั้นพ้ืนฐานและระดับสูงใน
ภาคปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ 
 

 ทต. 392  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ 6 (0-18-10) หน่วยกิต 
 (TF 392 PROFESSIONAL INTERNSHIP IN THAI FOR FOREIGNERS) 
 (วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ทต. 391 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทยส าหรับชาว       
                               ต่างประเทศ) 
 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานหรือสถานประกอบการ โดยน าความรู้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้ศึกษาไปใช้ในสถานการณ์จริง 
 

 ทต. 481  ภาษากับสังคมและวัฒนธรรม    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
 (TF 481  LANGUAGE AND SOCIETY AND  CULTURE) 
 (วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ทต. 202 การอ่านและการเขียน 3) 
 ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสังคมและวัฒนธรรม ปัจจัยต่าง ๆ ทางสังคมและวัฒนธรรมที่ท าให้ภาษา
เปลี่ยนแปลง การแบ่งประเภทภาษา การใช้ภาษาในวัฒนธรรมหรือสถานการณ์ที่แตกต่างกัน การวิเคราะห์การใช้
ภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 

 ทต. 491  สัมมนาทางภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับชาวต่างประเทศ   3 (2-2-5) หน่วยกิต 
 (TF 491 SEMINAR IN THAI FOR COMMUNICATION FOR FOREIGNERS)   
 (วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ทต. 202 การอ่านและการเขียน 3) 
 การศึกษาเชิงลึกร่วมกันในหัวข้อที่เกี่ยวกับภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่วน
หนึ่งในการศึกษาค้นคว้าและสืบค้น น าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า โดยวิธีการอภิปรายผล และการเขียนรายงาน 
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   2. กลุ่มวิชาเอกเลือกและ/หรือวิชาโท ไม่น้อยกว่า  45  หน่วยกิต 

นักศึกษาต้องศึกษาวิชาเอกเลือกและ/หรือวิชาโทในสาขาวิชาอ่ืนที่เปิดสอนในสถาบัน รวมกันไม่น้อยกว่า 
45 หน่วยกิต ดังนี้ 

 ทต. 211 การฟังจับใจความส าคัญ     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
 (TF 211 LISTENING FOR COMPREHENSION) 
 การฟังเพ่ือจับใจความส าคัญจากการสนทนา การพูด การอ่าน และจากสื่อต่าง ๆ 
 

 ทต. 221 การพูดในที่ชุมนุมชน     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
 (TF 221 PUBLIC SPEAKING) 
 หลักการและวิธีการพูดในที่ชุมนุมชนรูปแบบต่าง ๆ การฝึกเขียนบทพูดและการฝึกพูดในที่ชุมนุมชน 

 ทต. 231 ศิลปะการอ่านออกเสียง     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
 (TF 231 ARTS OF READING  ALOUD) 
 ความหมาย หลักการอ่านออกเสียง ข้อสังเกตบางประการในการอ่านออกเสียง ฝึกการอ่านออกเสียง 
 

 ทต. 232 การอ่านผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
 (TF 232 ELECTRONIC MEDIA  READING) 
 ประเภทและรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ลักษณะเด่นทางภาษาในสื่ออิเล็กทรอนิกส์    อ่านงานเขียน
ประเภทต่าง ๆ จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 

 ทต. 252 การบันทึกและสรุปความ           3 (3-0-6) หน่วยกิต 
 (TF 252 NOTE TAKING AND SUMMARIZING) 
 วิธีการบันทึกและสรุปความจากสารประเภทต่าง ๆ ทั้งจากการอ่านและการฟัง สรุปความแล้วน าเสนอใน
รูปการพูดและการเขียนที่กระชับ สละสลวย และได้ใจความ 
 

 ทต. 262 ภาษาศาสตร์เบื้องต้นส าหรับชาวต่างประเทศ  3 (3-0-6) หน่วยกิต 
 (TF 262 INTRODUCTION TO THAI LINGUISTICS FOR FOREIGNERS) 
 ความหมายของวิชาภาษาศาสตร์ ลักษณะของภาษาในด้านองค์ประกอบของภาษา สัญลักษณ์ของเสียง
ตามระบบสากล กระบวนการออกเสียง ระบบเสียง ระบบพยางค์ ระบบวากยสัมพันธ์ และระบบความหมายของ
ภาษาไทย ความแตกต่างทางภาษาศาสตร์ระหว่างภาษาไทยกับภาษาอ่ืน 
 

 ทต. 281 การอ่านและการเขียนอักษรล้านนา   3 (3-0-6) หน่วยกิต 
 (TF 281 READING AND WRITING LANNA  ALPHABETS) 
 ความเป็นมาของอักษรล้านนาโดยสังเขป ลักษณะตัวอักษร การประสมอักษร การอ่าน และการเขียน
ภาษาล้านนา การปริวรรตอักษรล้านนาเป็นอักษรไทย และปริวรรตอักษรไทยเป็นอักษรล้านนา 
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 ทต. 282 ส านวนไทย      3 (3-0-6) หน่วยกิต 
 (TF 282 THAI IDIOMS) 
 ความหมาย ประเภท พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของส านวนไทย สภาพสังคมและวัฒนธรรมที่
ปรากฏในส านวน การใช้ส านวนไทยในสถานการณ์ต่าง ๆ  

 ทต. 323 ศิลปะการพูดเพ่ือน าเสนองาน    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
 (TF 323 ARTS OF SPEAKING FOR PRESENTATION) 
 หลักการ วิธีการและเทคนิคการพูดเพ่ือน าเสนองานทางวิชาการและน าเสนองานเชิงธุรกิจ การใช้สื่อ
ประกอบการพูดน าเสนอ 
 

 ทต. 332 การอ่านวิเคราะห์     3 (3-0-6)  หน่วยกิต 
 (TF 332 ANALYTICAL READING) 
 ความหมายและหลักการการอ่านวิเคราะห์ ฝึกอ่านวิเคราะห์งานเขียนประเภทต่าง ๆ 
 

 ทต. 333 การอ่านตีความ      3 (3-0-6) หน่วยกิต 
 (TF 333 INTERPRETATIVE READING) 
 ความหมาย ประเภทและหลักการการอ่านตีความ ฝึกอ่านตีความงานเขียนประเภทต่าง ๆ 
 

 ทต. 342 การเขียนสร้างสรรค์     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
 (TF 342 CREATIVE WRITING) 
 หลักการเขียน แนวคิด  กลวิธีการสร้างสรรค์งานเขียนประเภทต่าง ๆ การเขียนโดยใช้ความคิด และ
จินตนาการ ในรูปแบบสารคดี และบันเทิงคดี ตามความถนัดและความคิดสร้างสรรค์เฉพาะตน 
 

 ทต. 343 การเขียนทางธุรกิจ     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
 (TF 343 BUSINESS WRITING) 
 การเขียนทางธุรกิจรูปแบบต่าง ๆ การเขียนหนังสือราชการที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ และการเขียนรายงาน 
การประชุม 

 ทต. 351 ภาษาไทยธุรกิจ      3 (3-0-6) หน่วยกิต 
 (TF 343 THAI LANGUAGE FOR BUSINESS) 
 ลักษณะของภาษาไทยทางธุรกิจ ทักษะการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารทางธุรกิจ ทางด้านการฟัง การพูด 
การอ่าน และการเขียน จดหมายธุรกิจแบบต่าง ๆ การกรอกแบบฟอร์ม  การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ การโฆษณา
และการประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจ 

 ทต. 352 ภาษาไทยในสื่อ      3 (3-0-6) หน่วยกิต 
 (TF 352 THAI LANGUAGE IN MEDIA) 
 ลักษณะการใช้ภาษาในสื่อมวลชน การวิเคราะห์การใช้ภาษาไทยในสื่อมวลชนประเภทต่าง ๆ 
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 ทต. 361 ภาษาและวัฒนธรรมเปรียบเทียบ    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
 (TF 361 COMPARATIVE STUDY OF LANGUAGE AND CULTURE) 
 ภาษาในฐานะที่เป็นเครื่องสะท้อนวัฒนธรรม และอิทธิพลของวัฒนธรรมทั้งในวัฒนธรรมไทย และ
วัฒนธรรมอื่นที่มตี่อภาษา 
 

 ทต. 382 มิติวัฒนธรรมไทยผ่านสื่อบันเทิง    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
 (TF 382 DIMENSIONS OF THAI CULTURE TROUGH ENTERTAINMENT MEDIA) 

การศึกษาพฤติกรรมคติความเชื่อ ค่านิยมของคนในสังคมที่มีวัฒนธรรมแตกต่างกันจากสื่อบันเทิงประเภทต่าง  ๆ

 ทต. 431 สารคดีไทยร่วมสมัย     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
 (TF 431 CONTEMPORARY THAI DOCUMENTARY) 
 รูปแบบ กลวิธีการแต่ง เนื้อหาและแนวคิดของสารคดีไทยร่วมสมัย 
 

 ทต. 441 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
 (TF 441 WRITING  FOR  PUBLIC  RELATIONS) 
 หลักการ ลักษณะ ประเภท องค์ประกอบ และวิธีการเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ     
การใช้ภาษาในการเขียนข่าวเพ่ือการประชาสัมพันธ์ การเขียนแผ่นพับ การเขียนค าอธิบายภาพ การเขียนบรรยาย
สรุป 

 ทต. 451 ภาษาไทยเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว    3 (2-2-5) หน่วยกิต 
 (TF 451 THAI LANGUAGE FOR TOURISM BUSINESS) 

 หลักและศิลปะการใช้ภาษาไทยเพ่ือประกอบวิชาชีพด้านธุรกิจการท่องเที่ยว ฝึกทกัษะการสื่อสารส าหรับงานด้าน
ธุรกิจการท่องเที่ยว 
 

 ทต. 452 ภาษาโฆษณากับสังคม     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
 (TF 452 ADVERTISING  LANGUAGE  AND  SOCIETY) 
 ประวัติ พัฒนาการ และกระบวนการสร้างภาษาโฆษณา ลักษณะ และประเภทของภาษาโฆษณา 
จริยธรรมกับการสร้างภาษาโฆษณา ผลกระทบของภาษาโฆษณาที่มีต่อวัฒนธรรมและสังคมไทย 
 

ทต. 453 หลักการแปล      3 (3-0-6) หน่วยกิต 
 (TF 453 PRINCIPLE  OF  TRANSLATION) 
 หลักการแปลทั่วไป เน้นการแปลระดับประโยค บทสนทนาและย่อหน้า จากภาษาไทยเป็น
ภาษาต่างประเทศ และจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย 
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 ทต. 461 ภาษาศาสตร์ข้ามวัฒนธรรม    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
 (TF 461 LINGUISTICS ACROSS CULTURES) 
 ลักษณะเฉพาะทางภาษาศาสตร์ที่สะท้อนมุมมองและแนวคิดของชนต่างวัฒนธรรม แนวคิดทาง
ภาษาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ปัญหาที่เกิดจากการปฏิสัมพันธ์ข้ามวัฒนธรรม วิธีแก้ไข 
ตลอดจนแนวทางการเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างผู้พูดจากต่างกลุ่มวัฒนธรรม 
 

 ทต. 471 การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ 1   3 (3-0-6) หน่วยกิต 
 (TF 471 TEACHING THAI FOR FOREIGNERS I) 
 ทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จิตวิทยาในการสอน การสร้างบทเรียน การเขียนแผนการสอน    
การสร้างสื่อการสอนและวิธีการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ กลวิธีการสอนฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทย
ให้ชาวต่างประเทศ กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

 ทต. 472 การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ 2   3 (2-2-5) หน่วยกิต 
 (TF 472 TEACHING THAI FOR FOREIGNERS II) 
 (วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ทต. 471 การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ 1) 
 ขั้นตอนและการเตรียมความพร้อมเพ่ือการสอน การจัดการห้องเรียน การสร้างกิจกรรมการเรียนการสอน 
ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในการเรียนการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ เน้นการฝึกสอนในสถานการณ์
จริง 
 

 ทต. 482 วรรณกรรมไทยปัจจุบัน     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
 (TF 482 CONTEMPORARY  THAI  LITERATURE) 
 ความหมาย ประเภท องค์ประกอบและวิวัฒนาการของวรรณกรรมไทยปัจจุบัน การวิเคราะห์วรรณกรรมไทยปัจจุบัน 
 

 ทต. 483 สังคมและวัฒนธรรมไทยในวรรณกรรม   3 (3-0-6) หน่วยกิต 
 (TF 483 THAI SOCIETY AND CULTURE IN LITERATURE) 
 ความหมาย ประเภทของวรรณกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสังคมและวัฒนธรรมไทย 
การศึกษาสังคมและวัฒนธรรมไทยจากวรรณกรรม 
 

 ทต. 484 วรรณกรรมไทยกับการท่องเที่ยว    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
 (TF 484 THAI LITERATURE AND TOURISM) 
 ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมไทยกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมนอกสถานที่ 
 

 ทต. 485 วรรณกรรมไทยกับสื่อสมัยใหม่    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
 (TF 485 THAI LITERATURE AND MODERN MEDIA) 
 ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมไทยกับสื่อสมัยใหม่ กระบวนการแต่งดัดแปลงและน าเสนอวรรณกรรม
ไทยในสื่อสมัยใหม่ในรูปแบบต่าง ๆ 
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ทต. 492 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับชาวต่างประเทศ       3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(TF 492 RESEARCH METHODOLOGY IN THAI  FOR COMMUNICATION FOR FOREIGNERS) 
ระเบียบวิธีและกระบวนการวิจัยทางภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับชาวต่างประเทศ การวางแผน    

การก าหนดปัญหา วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ และการน าเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ 
 

 ทต. 493  หัวข้อคัดสรรทางภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับชาวต่างประเทศ   3 (3-0-6) หน่วยกิต 
 (TF 493 SELECTED TOPICS IN THAI   FOR  COMMUNICATION  FOR  FOREIGNERS)    
 เลือกศึกษาหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับชาวต่างประเทศตามความสนใจของ
นักศึกษา และตามพัฒนาการของภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับชาวต่างประเทศ 
 

 ทต. 494 การศึกษาเอกเทศทางภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับชาวต่างประเทศ 3 (1-4-4) หน่วยกิต 
 (TF 494 INDEPENDENT STUDY IN THAI   FOR  COMMUNICATION FOR  FOREIGNERS)    

 เลือกศึกษาหัวข้อที่นักศึกษาสนใจเป็นพิเศษทางด้านภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับชาวต่างประเทศ 
โดยศึกษาเชิงลึก 

 

ทต. 495 สหกิจศึกษาทางด้านภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับชาวต่างประเทศ   9 (0-40-20) หน่วยกิต                            
(TF 495 CO-OPERATIVE EDUCATION IN THAI FOR COMMUNICATION FOR FOREIGNERS)                  
ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ มีการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนไปปฏิบัติงาน 

ให้นักศึกษาปฏิบัติงานจริงในฐานะพนักงานที่สถานประกอบการ องค์การต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสารส าหรับชาวต่างประเทศเพ่ือเรียนรู้ประสบการณ์จริงจากการปฏิบัติงาน 

 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 
นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพายัพ ที่เห็นว่าเป็น

ประโยชน์ต่อวิชาชีพหรืออยู่ในความสนใจ 
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หลักสูตรวิชาโทสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับชาวต่างประเทศ 

 ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนที่ต้องการเลือกเรียนสาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับชาว
ต่างประเทศเป็นวิชาโท จะต้องเป็นชาวต่างประเทศที่ผ่านการทดสอบวัดระดับทักษะการใช้ภาษาไทยตามเกณฑ์
มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยพายัพก าหนด หรือใช้ผลการทดสอบมาตรฐานภาษาไทยจากสถาบันที่ได้รับการรับรองมา
เทียบเคียงระดับความรู้ทักษะการใช้ภาษาไทยตามเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยพายัพก าหนด 

 นักศึกษาที่จะจบหลักสูตรโดยมีวิชาโทภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับชาวต่างประเทศต้องมีแต้มคะแนน
เฉลี่ยสะสมของวิชาโทไม่น้อยกว่า 2.00 

 นักศึกษาที่เลือกศึกษาวิชาโทสาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับชาวต่างประเทศจะต้องศึกษา
รายวิชาต่อไปนี้ ไม่นอ้ยกว่า 18 หน่วยกิต 

 

1. กลุ่มวิชาบังคับ นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่อไปนี้ จ านวน   12     หน่วยกิต 

 ทต. 103  การฟังและการพูด 2     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
  (TF 103  LISTENING AND SPEAKING II)  
 ทต. 104  การอ่านและการเขียน 2     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
  (TF 104  READING AND WRITING II)  
 ทต. 201  การฟังและการพูด 3     3 (3-0-6) หน่วยกิต 
  (TF 201  LISTENING AND SPEAKING III) 
 (วิชาบังคับก่อน : ทต. 103  การฟังและการพูด 2) 
 ทต. 202  การอ่านและการเขียน 3       3 (3-0-6) หน่วยกิต 
  (TF 202  READING AND WRITING III)  
 (วิชาบังคับก่อน : ทต. 104  การอ่านและการเขียน 2) 

2. กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า    6   หน่วยกิต 

 นักศึกษาจะต้องศึกษาในรายวิชาที่สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับชาวต่างประเทศเปิด
สอนในกลุ่มวิชาเอกบังคับหรือวิชาเอกเลือกจ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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ภาคผนวก ค 
ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งต ารา รวมทั้งภาระการสอนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
ล าดับ 

ที ่
ชื่อ-นามสกุล ภาระการสอน ผลงานทางวิชาการ 

1 อาจารย์ดร.ปิ่นอนงค์ อ าปะละ ทต. 101 การฟังและการพูด 1 
ทต. 201 การฟังและการพูด 3 
ทต. 261 ลักษณะภาษาไทย 
ทต. 262 ภาษาศาสตร์เบื้องต้นส าหรับชาว
ต่างประเทศ 
ทต. 361 ภาษาและวัฒนธรรมเปรยีบเทียบ 
ทต. 461 ภาษาศาสตร์ข้ามวัฒนธรรม 
ทต. 481 ภาษากับสังคมและวัฒนธรรม 
ทต. 492 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาไทยเพื่อ
การสื่อสารส าหรับชาวตา่งประเทศ 
ทต. 493 หัวข้อคัดสรรทางภาษาไทยเพื่อ
การสื่อสารส าหรับชาวตา่งประเทศ 
ทต. 494  การศึกษาเอกเทศทางภาษาไทย
เพื่อการสื่อสารส าหรับชาวตา่งประเทศ 

บทความวิชาการ 
ปิ่นอนงค์ อ าปะละ. (2560). 
“อุปลักษณ์ธรรมชาติแสดง
เวลาในภาษาไทยถ่ินเหนือ” 
วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยั
รังสิต ปีท่ี 13 ฉบับท่ี 1( ก.ค.-
ธ.ค. 2560), หน้า 55-67 

2 อาจารย์ชฎารัตน์  สุนทรธรรม ทต. 332 การอ่านวิเคราะห ์
ทต. 333 การอ่านตีความ 
ทต. 431 สารคดีไทยร่วมสมัย 
ทต. 482 วรรณกรรมไทยปจัจุบัน 
ทต. 483 สังคมและวัฒนธรรมไทยใน
วรรณกรรม 
ทต. 484 วรรณกรรมไทยกับการทอ่งเที่ยว 
ทต. 485 วรรณกรรมไทยกับสื่อสมัยใหม ่
ทต. 491 สัมมนาทางภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ส าหรับชาวตา่งประเทศ 
 

ผลงานด้านการวิจัย 
1. ชฎารัตน์  สุนทรธรรม. 
(2554-2557). จิตวิญญาณ
ประชาธิปไตยในเร่ืองสั้น : 
40 ปีนับจาก 14 ตุลา 2516. 
ได้รับทุนอุดหนุนการวิจยัจาก 
สกว. โครงการเมธีวิจัยอาวโุส  
ประจ าปี 2554-2557.
กันยายน 2557 ,หน้า 1-410 
บทความวิชาการ 
1. ชฎารัตน์  สุนทรธรรม. 
(2559). “ศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษยข์องคนชายขอบ : 
ภาพสะท้อนจิตวิญญาณ
ประชาธิปไตยในเร่ืองสั้น” 
วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีท่ี 8 
ฉบับท่ี 1 (ม.ค.- เม.ย. 2559), 
หน้า 153-180 
2. ชฎารัตน์  สุนทรธรรม. 
(2557). “เสรีภาพในสังคม
ประชาธิปไตย : ภาพสะท้อน
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จากเร่ืองสั้น” วารสารอักษร
ศาสตร์มหาวิทยาลัยศลิปากร 
ปีท่ี 36 ฉบับท่ี 1 (ม.ค.- มิ.ย. 
2557), หน้า 143-175 
 

3 อาจารย์เสาวนีย์  ด ารงโรจนส์กุล ทต. 103 การฟังและการพูด 2 
ทต. 211 การฟังจับใจความส าคัญ 
ทต. 231 ศิลปะการอ่านออกเสยีง 
ทต. 451 ภาษาไทยเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว 
ทต. 452 ภาษาโฆษณากับสังคม 
ทต. 453 หลักการแปล 
ทต. 471 การสอนภาษาไทยให้ชาว
ต่างประเทศ 1 
ทต. 472 การสอนภาษาไทยให้ชาว
ต่างประเทศ 2 

บทความวิชาการ 
เสาวนีย์  ด ารงโรจนส์กุล และ 
สุภา  พูนผล. (2560)  
“ปัญหาการออกเสียงและ 
การจัดการเรยีนการสอน
ภาษาไทยให้นักศึกษาจีน” 
วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ 
ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 (ก.ค. – 
ธ.ค. 2560), หน้า31-40 

4 อาจารย์อัจฉราภรณ์  จันทรส์ว่าง ทต. 102 การอ่านและการเขียน 1 
ทต. 104 การอ่านและการเขียน 2 
ทต. 232 การอ่านผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ทต. 252 การบันทึกและสรุปความ 
ทต. 181 วิถีไทย 
ทต. 281 การอ่านและการเขียนอักษรล้านนา 
ทต. 331 การอ่านจับใจความส าคญั 
ทต. 441 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ ์
 
 

ผลงานด้านการวิจัย 
อัจฉราภรณ์  จันทรส์ว่าง. 
2558. การพัฒนาทักษะการ
ใช้ไวยากรณ์ไทยส าหรับ
นักศึกษาชาวจีน . ไดร้ับทุน
สนับสนุนการวิจัยจาก 
มหาวิทยาลยัฟาร์อีสเทอร์น 
ประจ าปีการศึกษา2557.
มิถุนายน 2558 ,หน้า 1-132 
บทความวิจัย 
อัจฉราภรณ์  จันทรส์ว่าง. 
(2560). “การพัฒนาทักษะ
การใช้ไวยากรณ์ภาษาไทย
ส าหรับนักศึกษาชาวจีน” 
วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ  
ปีท่ี 27 ฉบับท่ี 2 (ก.ค. – ธ.ค. 
2560), หน้า67- 79 

5 อาจารยส์ุภา  พูนผล ทต. 202 การอ่านและการเขียน 3 
ทต. 251 ภาษากับการสื่อสาร 
ทต. 282 ส านวนไทย 
ทต. 341 ศิลปะการเขียน 
ทต. 342 การเขียนสร้างสรรค ์
ทต. 343 การเขียนทางธุรกิจ 
ทต. 381 ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย 
ทต. 392 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย 
               ส าหรับชาวต่างประเทศ 

บทความวิชาการ 
เสาวนีย์  ด ารงโรจนส์กุล และ 
สุภา  พูนผล. (2560)  
“ปัญหาการออกเสียงและ 
การจัดการเรยีนการสอน
ภาษาไทยให้นักศึกษาจีน” 
วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ 
ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 (ก.ค. – 
ธ.ค. 2560), หน้า31-40 
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ภาคผนวก ง      
ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง ให้ใช้ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร พ.ศ.2560 
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ภาคผนวก จ 
ระเบียบมหาวิทยาลัยพายัพ 

ว่าด้วยกระบวนการพิจารณาความประพฤติและวินัยนักศึกษาเกี่ยวกับการสอบ พ.ศ. 2547                  
และค าสั่งสภามหาวิทยาลัย เรื่องให้ใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยพายัพ ว่าด้วย กระบวนการพิจารณาความ

ประพฤติและวินัยนักศึกษาเกี่ยวกับการสอบ (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2560 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยพายัพ 
ว่าด้วยกระบวนการพิจารณาความประพฤติและวินัยนักศึกษาเกี่ยวกับการสอบ พ.ศ. 2547 

********************************************* 
 
 เพ่ือให้กระบวนการพิจารณาความประพฤติและวินัยนักศึกษาเกี่ยวกับการสอบมีความเหมาะสมและเป็น
ธรรมอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 34 (2) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  สภา
มหาวิทยาลัยพายัพในคราวประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2547  จึงวางระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยพายัพ ว่าด้วยกระบวนการพิจารณาความประพฤติและ 
วินัยนักศึกษา เกี่ยวกับการสอบ พ.ศ. 2547” 
 ข้อ 2    ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใช้เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกบรรดา ระเบียบ หลกัเกณฑ์ ค าสั่ง แนวปฏิบัติ หรือมติ  ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้หรือท่ี 
ระเบียบนี้ก าหนดไว้แล้ว และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 4 ในระเบียบนี้  
   “มหาวิทยาลัย”    หมายถึง   มหาวิทยาลัยพายัพ 
   “อธิการบดี”    หมายถึง   อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ 
   “รองอธิการบดี”    หมายถึง   รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ 
   “นักศึกษา”    หมายถึง   นักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ 
   “ผู้คุมสอบ”  หมายถึง   บุคคลหรือคณะบุคคลที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย  
         และ/หรือก าหนดให้เป็นผู้คุมสอบและ/หรือ มีหน้าที่ 
         ควบคุมการสอบ  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
         มหาวิทยาลัยก าหนด 
   “คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัย”   หมายถึง  คณะบุคคลซึ่งแต่งตั้งขึ้นตามระเบียบนี้ 
   “คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์”  หมายถึง   คณะบุคคลซึ่งแต่งตั้งขึ้นตามระเบียบนี้ 
   “คณาจารย์”   หมายถึง   คณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยพายัพ 
   “การสอบ”  หมายถึง  การสอบกลางภาคการศึกษา การสอบไล่ประจ า 
       ภาคการศึกษาหรือการสอบอื่นใดที่มหาวิทยาลัย 
       จัดขึ้นเพื่อวัดผลการศึกษา เว้นแต่การสอบย่อย 
       ที่คณาจารย์จัดสอบขึ้นเอง 
 



122 
 

   
 

หมวดที่ 1  
       ผู้คุมสอบและคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัย  

 
 ข้อ  5 ให้ผู้คุมสอบตามระเบียบนี้มีหน้าที่ตรวจตรา  จับ ยึด หรือด าเนินการตามความจ าเป็นและสมควร
ด้วยประการใด ๆ  เพ่ือให้ได้มาซึ่งเครื่องมือ  อุปกรณ์  เอกสาร  หรือสิ่งอื่นใด ที่เก่ียวข้องหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้
ว่า เกี่ยวข้องกับเหตุอันท าการทุจริตในการสอบ  ตามข้อ 7  แล้วบันทึกไว้เป็นหลักฐานทันที โดยมีผู้คุมสอบไม่น้อย
กว่าสองคน  ลงชื่อรับรอง ภายหลังจากนั้นให้รายงานการกระท าความผิดตามหลักเกณฑ์  วิธีการและขั้นตอนที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 6 เมื่อมีนักศึกษาถูกกล่าวหาว่ากระท าการทุจริตในการสอบ  ให้มหาวิทยาลัยมีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยขึ้นชุดหนึ่งภายในเจ็ดวัน  ประกอบด้วยคณาจารย์จ านวน ห้าคน  โดยมีประธาน
กรรมการคนหนึ่ง  และอีกคนหนึ่งเป็น กรรมการและเลขานุการ  เพ่ือด าเนินกระบวนการสอบสวนหาข้อเท็จจริง 
ตลอดจนพิจารณาความผิด และโทษตามระเบียบนี้ แก่นักศึกษาที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าการทุจริตในการสอบ  ทั้งนี้ 
ให้การด าเนินกระบวนการสอบสวนดังกล่าว มีข้ึนภายหลังจากการสอบทุกรายวิชาของนักศึกษาที่ถูกกล่าวหานั้น
เสร็จสิ้นลงแล้ว 
 

หมวดที่ 2 
การพิจารณาความผิดและโทษ 

 
 ข้อ 7  การกระท าการทุจริตในการสอบ หมายความว่า การกระท าใด ๆ เพ่ือให้ได้มาหรือได้ใช้  ซึ่งข้อมูล
ส าหรับการตอบค าถามโดยวิธีการอันมิชอบด้วยระเบียบ  กฎเกณฑ์ และวิธีการ ตอบข้อสอบโดยสุจริตตามปกติ
วิสัย (ในระหว่างเวลาที่ใช้ในการสอบ) เช่น  การถาม การลอบดูผู้อ่ืน การจดบันทึกข้อความ การรับส่งข้อความ 
หรือเอกสารระหว่างผู้เข้าสอบด้วยกัน หรือผู้อ่ืน  ไม่ว่าโดยวิธีการใด ๆ   หรืออาศัยเครื่องมือ  อุปกรณ์ใด ๆ 
ตลอดจนการน าเอกสารเครื่องมือ อุปกรณ์เทคโนโลยี หรือ เครื่องมืออุปกรณ์พิเศษใด ๆ เข้าห้องสอบ ทั้งนี้โดยมี
พฤติการณ์ อันเชื่อได้ว่าได้รับหรือได้ใช้ประโยชน์ หรือเพ่ือจะได้รับหรือได้ใช้ประโยชน์จากการนั้น กับให้หมาย
รวมถึง การเข้าสอบแทนกัน  การท าหรือส่งสัญญาณใดๆ โดยวิธีการใด ๆ ซึ่งส่อไปในทางทุจริต  รวมถึงการ
กระท าที่เข้าลักษณะการตระเตรียมการทุจริตด้วยการกระท าการทุจริตในการสอบเป็นความผิด และมีโทษ ตาม
ระเบียบนี้ 
 ข้อ 8  เมื่อปรากฏเป็นที่ประจักษ์ว่ามีการทุจริตในการสอบแล้ว ให้คณะกรรมการตามข้อ 6 พิจารณา
วินิจฉัยความผิดแก่ผู้กระท าการทุจริตในการสอบ ผู้ร่วมกระท าการทุจริตในการสอบ  และผู้สนับสนุนการกระท า
การทุจริตในการสอบนั้น  แล้วเสนอให้มหาวิทยาลัยวินิจฉัยลงโทษตามระดับโทษอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
   8.1 ให้ได้รับอักษรระดับคะแนน F  ส าหรับรายวิชาที่ทุจริตนั้น 
   8.2 ให้ได้รับอักษรระดับคะแนน F ส าหรับรายวิชาที่ทุจริตนั้น และได้อักษร W ในรายวิชาอ่ืนที่ได้  
ลงทะเบียนเรียนไว้ในภาคการศึกษานั้นทุกรายวิชา  
   8.3 ให้ได้รับอักษรระดับคะแนน F  ส าหรับรายวิชาที่ทุจริตนั้น และพักการเรียนหนึ่งภาคการศึกษา 
   8.4 ให้ได้รับอักษรระดับคะแนน F  ส าหรับรายวิชาที่ทุจริตนั้น และได้อักษร W ในรายวิชาอ่ืนที่ได้  
ลงทะเบียนเรียนไว้ในภาคการศึกษานั้นทุกรายวิชา และ พักการเรียนหนึ่งภาคการศึกษา 
   8.5 ให้ได้รับอักษรระดับคะแนน F  ในทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น 
   8.6 ให้ได้รับอักษรระดับคะแนน F  ในทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น  
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และพักการเรียน หนึ่งภาคการศึกษา  
   8.7   ให้พ้นสภาพนักศึกษา  
   ข้อ 9  ในกรณีสอบแทนกัน  ให้ผู้สอบแทนและผู้ถูกสอบแทนพ้นสภาพนักศึกษา  ถ้าผู้สอบแทนเป็น 
บุคคลภายนอก ให้ด าเนินคดีความตามกฎหมายจนถึงที่สุด 
 ข้อ 10 การได้รับการลงโทษด้วยการพักการเรียนหนึ่งภาคการศึกษา ตามข้อ  8.3 , 8.4  และ 8.6 
หมายความว่า  ให้เริ่มพักการเรียนตั้งแต่ภาคการศึกษาถัดไปตามที่หลักสูตร ของคณะวิชาที่นักศึกษาผู้นั้นสังกัด
บังคับไว้ให้ต้องเรียน  
            กรณีท่ีนักศึกษาได้กระท าความผิดในภาคการศึกษาที่สอง  นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีภาคปกติ
จะไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาฤดูร้อนของปีการศึกษานั้น และให้ได้รับโทษ พักการเรียนตั้งแต่ภาค
การศึกษาท่ีหนึ่งของ ปีการศึกษาถัดไป  ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีภาคพิเศษและหลักสูตรปริญญาตรี
ต่อเนื่อง  ให้ได้รับโทษพักการเรียน ตั้งแต่ภาคการศกึษาฤดูร้อน ของปีการศึกษานั้น 
 ข้อ 11  การลงโทษผู้กระท าความผิดตามระเบียบนี้ ในระดับโทษใด ให้พิจารณาจากลักษณะของการ
กระท า เจตนา ร่องรอยหลักฐานบุคคลพยาน วัตถุพยาน รวมทั้งพฤติการณ์ แวดล้อมเป็นส าคัญ  
 ข้อ 12 ให้คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัย  รายงานผลการสอบสวน ตลอดจนเสนอความผิดและโทษต่อ 
อธิการบดี ภายในเจ็ดวัน  นับตั้งแต่การด าเนินกระบวนการสอบสวน และการพิจารณาความผิดและโทษเป็นที่
สิ้นสุด 
 ข้อ 13 เมื่ออธิการบดีได้รับรายงานตามข้อ 12 แล้ว  ให้มีค าสั่งลงโทษผู้กระท าความผิดตามระเบียบนี้  
ภายในสิบห้าวัน นับตั้งแต่ได้รับรายงานนั้น โดยให้แจ้งให้ผู้กระท าความผิดและผู้ปกครองทราบถึงความผิดและ
โทษดังกล่าวด้วย 
 

หมวดที่ 3 
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ 

 
 ข้อ 14 หากนักศึกษาผู้กระท าการทุจริตเห็นว่าการวินิจฉัยความผิดและโทษท่ีได้รับไม่เป็นธรรม  ให้ยื่น
หนังสืออุทธรณ์ความผิดและโทษดังกล่าวต่ออธิการบดีได้โดยตรงหรือยื่นหนังสืออุทธรณ์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
โดยถือวันที่ประทับรับต้นทาง เป็นส าคัญภายในสิบห้าวัน  นับแต่ทราบความตามข้อ 13 แล้ว 
 ข้อ 15  ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  ซึ่งประกอบด้วย  รองอธิการบดีคนหนึ่งเป็น 
ประธาน  คณาจารย์จ านวนสี่คนเป็นกรรมการ ซึ่งอย่างน้อยหนึ่งคนต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาวิชากฎหมาย  และ
อย่างน้อยอีกหนึ่งคนต้อง เป็นผู้มีประสบการณ์ในการบริหารการศึกษา  โดยมีกรรมการคนหนึ่งเป็นกรรมการและ
เลขานุการ  ทั้งนี ้บุคคลในคณะ กรรมการพิจารณาอุทธรณ์ต้องไม่เป็นบุคคลในคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัย  
 อนึ่ง คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอายุไม่เกินกว่าสองปีนับแต่ได้รับการแต่งตั้ง 
 ข้อ 16  คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอ านาจในการพิจารณาความผิดและโทษ  ให้เป็นอื่นจากท่ี 
คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยได้พิจารณาไว้ได้  ทั้งนี้โดยมติเสียงข้างมาก 
 ข้อ 17 ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาอุทธรณ์โดยอาศัยเอกสารหลักฐานและรายงานผล 
การสอบสวน ของคณะกรรมการพิจารณาวินิฉัยเป็นหลัก  และให้มีอ านาจสั่งการ ให้คณะกรรมการพิจารณา
วินิจฉัย  สอบข้อเท็จจริงหรือแสวงหาหลักฐานเพิ่มเติมได้  อนึ่ง ในกรณีที่มีความจ าเป็นให้คณะ กรรมการอุทธรณ์
มีอ านาจเรียกบุคคลพยานและวัตถุพยานอื่น เพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรมได้ด้วย 
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 ข้อ 18 ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  พิจารณาอุทธรณ์ให้เสร็จสิ้นภายในสามสิบวัน นับตั้งแต่ได้รับ
หนังสือ อุทธรณ์ ในกรณีที่ไม่อาจพิจารณาให้เสร็จสิ้นในระยะเวลาดังกล่าวได้ ให้ขออนุมัติขยายระยะเวลาได้อีก
ครั้งละไม่เกินกว่าสามสิบวันแต่ไม่เกินสองครั้ง 
 ข้อ 19 ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ เสนอผลการพิจารณาต่ออธิการบดีภายในเจ็ดวันนับแต่การ
พิจารณา อุทธรณ์เป็นที่สิ้นสุด 
 ข้อ 20 เมื่ออธิการบดีได้รับรายงานผลการพิจารณา ตามข้อ 20 แล้ว ให้มีค าสั่งภายในสิบห้าวัน นับตั้งแต่
ได้รับ รายงานนั้น โดยให้แจ้งให้ผู้อุทธรณ์และผู้ปกครองทราบผลการพิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าวด้วย 
 

หมวดที่  4 
การด าเนินกระบวนการพิจารณาใหม่ 

 
 ข้อ 21 กรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติว่าการด าเนินกระบวนการพิจารณาความผิดและโทษใดไม่
เป็นไปตามระเบียบนี้  ในขั้นตอนใด ๆ และเป็นผลให้เกิดความไม่เป็นธรรม  ให้อธิการบดีมีค าสั่งให้การด าเนิน
กระบวนการพิจารณาความผิดและ โทษดังกล่าวนั้นตกไปในขั้นตอนนั้นหรือทั้งหมดและให้อธิการบดีสั่งการให้มี
การด าเนินกระบวนการพิจารณาใหม่ในขั้นตอนนั้น  หรือทั้งหมดได้ 
 ข้อ 22  การด าเนินกระบวนการพิจารณาใหม่ไม่กระทบถึงการกระท าหน้าที่ของบุคคลหรือคณะบุคคลใน 
กระบวนการพิจารณาเดิม และให้บุคคลและคณะบุคคลในกระบวนการพิจารณาใหม่  ไม่เป็นบุคคลและคณะ
บุคคลในกระบวนการพิจารณาเดิม  อนึ่ง รายงานผลการด าเนินกระบวนการพิจารณาใหม่ให้เสนอต่ออธิการบดี  
เพ่ือวินิจฉัยและถือเป็นที่สุด 
 ข้อ 23  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจใช้ ตีความ และวินิจฉัย
ปัญหาอัน เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ และถือเป็นที่สุด 
 
 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
     ประกาศ ณ วันที่  8  เดอืนพฤษภาคม  พ.ศ.  2547 

  
 

                โดย  ดร.สายสุรี  จุติกุล 
                        นายกสภามหาวิทยาลัยพายัพ 
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ภาคผนวก ฉ 
 

 1.1 รายชื่อฐานข้อมูล รายชื่อหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ และโสตทัศนวัสดุของห้องสมุดกลางมีให้บริการ 

สถิติจ านวนทรัพยากรสารสนทศ 

ชื่อห้องสมุด 
จ านวนหนังสือ
ปัจจุบัน(เล่ม) 

จ านวน
วารสาร 
(ชื่อเรื่อง) 

จ านวนวารสาร 
เย็บเล่ม (เล่ม) 

จ านวน
หนังสือพิมพ์ 
(ชื่อเรื่อง) 

จ านวนโสตทัศนวัสดุ 
(ชื่อเรื่อง) 

ไทย อังกฤษ ไทย อังกฤษ ไทย อังกฤษ ไทย อังกฤษ CD, DVD 
ส านักหอสมุด
มหาวิทยาลัย
พายัพ 

202,669 81,974 288 99 5,299 3,137 8 3 1,674 

          
รวม 202,669 81,974 288 99 5,299 3,137 8 3 1,674 

ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.  2559 
 

1.2 รายชื่อฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของส านักหอสมุดมีให้บริการ 
ล าดับ

ที ่ ชื่อฐานข้อมูล ขอบเขตของเนื้อหา 
1 Academic Search Complete  ฐานข้อมูลฉบับเต็มทางวิชาการแบบสหสาขาวิชาที่มีคุณค่า

และครอบคลุม  โดยมีสิ่งพิมพ์วารสารฉบับเต็มกว่า 7,100 
รายการ ซึ่งรวมถึงวารสารที่ผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
มากกว่า 6,100 รายการ นอกจากข้อมูลฉบับเต็มแล้ว 
ฐานข้อมูลนี้ยังให้บริการดัชนีและสาระสังเขปของวารสารกว่า 
11,200 รายการและสิ่งพิมพ์มากกว่า 11,700 รายการซึ่ง
รวมถึงบทความเฉพาะเรื่อง รายงาน เอกสารการประชุม ฯลฯ 
ฐานข้อมูลนี้มีเนื้อหาแบบ PDF ที่ย้อนกลับไปจนถึงปี ค.ศ. 
1887 โดยส่วนใหญ่เป็นชื่อเรื่องฉบับเต็มในรูปแบบเอกสาร 
PDF (ที่สามารถสืบค้นได้) มีการให้บริการเอกสารอ้างอิงที่
สืบค้นได้ส าหรับวารสารมากกว่า 1,300 รายการด้วย 

 
2 CINAHL Plus with Full Text เป็นแหล่งข้อมูลฉบับเต็มของวารสารการพยาบาล & สหเวช

ศาสตร์ที่ครอบคลุมเนื้อหา  มีฉบับเต็มของวารสารมากกว่า 
750 รายการ  เป็นเครื่องมือการวิจัยที่น่าเชื่อถือส าหรับงาน
เขียนด้านการพยาบาลและสหเวชศาสตร์ทุกสาขา 
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ล าดับ
ที ่ ชื่อฐานข้อมูล ขอบเขตของเนื้อหา 
3 Computers & Applied Sciences 

Complete 
ครอบคลุมขอบเขตการวิจัยและการพัฒนาในสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ CASC มีการจัดดัชนี
และสาระสังเขปของวารสารเชิงวิชาการ สิ่งพิมพ์โดยมืออาชีพ 
และแหล่งอ้างอิงอ่ืนๆ จากรายการทรัพยากรทีห่ลากหลาย
มากกว่า 2,000 รายการ นอกจากนี้ ยังให้บริการข้อมูลฉบับ
เต็มของวารสารมากกว่า 950 ฉบบั 

4 Education Research Complete  เป็นแหล่งทรัพยากรออนไลน์ที่น่าเชื่อถือส าหรับงานวิจัยด้าน
การศึกษา โดยครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับการศึกษาในทุก
ระดับตัง้แต่ปฐมวัยไปจนถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา  และ
ความช านาญพิเศษทางการศึกษาทั้งหมด เช่น การศึกษา
แบบพหุภาษา สุขศึกษา และการทดสอบ Education 
Research Complete ให้บริการดัชนีและสาระสังเขปของ
วารสารกว่า 2,100 รายการ ตลอดจนวารสารฉบับเต็มกว่า 
1,200 รายการ และรวมไปถึงหนังสือและบทความเฉพาะ
เรื่องมากกว่า 500 รายการ 

5 Science Direct ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) จาก
วารสารของส านักพิมพ์ในเครือ Elsevier ประกอบด้วย 
วารสารด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี   วิทยาศาสาตร์
การแพทย์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สามารถดูข้อมูล
ย้อนหลังตั้งแต่ปี   ค.ศ.1995 – ปัจจุบัน โดยส านักหอสมุด
มหาวิทยาลัยพายัพ บอกรับเฉพาะวารสารในกลุ่มวิชา Health 
Science 

6 Business Source Complete  ฐานข้อมูลธุรกิจเชิงวิชาการท่ีเชื่อถือได้  ซึ่งให้สารสนเทศด้าน
บรรณานุกรมและข้อมูลฉบับเต็มที่สมบูรณ์แบบ และมีการรวม
ดัชนีและสาระสังเขปของวารสารวิชาการเชิงธุรกิจที่ส าคัญ
ที่สุดตั้งแต่ปีค.ศ. 1886  นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลอ้างอิงที่
สามารถสืบค้นได้จากวารสารกว่า 1,300 ฉบับ 

7 Communication & Mass Media 
Complete  

ฐานข้อมูลวิชาการด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน ให้
สารสนเทศข้อมูลฉบับเต็มที่สมบูรณ์แบบ และมีการรวมดัชนี
และสาระสังเขปวารสารด้านด้านนิเทศศาสตร์และ
สื่อสารมวลชนกว่า 570 รายการ 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=iih
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=iih
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=ehh
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=bth
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ล าดับ
ที ่ ชื่อฐานข้อมูล ขอบเขตของเนื้อหา 
8 MEDLINE Complete  เป็นแหล่งวารสารทางการแพทย์ฉบับเต็มที่ครอบคลุมที่สุดใน

โลก โดยให้บริการวารสารฉบับเต็มมากกว่า 1,450 ฉบับซึ่ง
จัดท าดัชนีไว้ใน MEDLINE ในจ านวนนี้เป็นวารสารฉบับเต็ม
ตั้งแต่ต้นจนจบมากกว่า 1,430 รายการซึ่งจัดท าดัชนีไว้ใน
MEDLINE และเป็นวารสารที่ไม่ใช่ฉบับเต็มอีก 553 ฉบับใน
รูปแบบใดๆ จาก Academic Search Health Source 
หรือ Biomedical Reference Collection 

9 Hospitality & Tourism  ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมวารสารวิชาการ และข่าวที่เกี่ยวข้องใน
สาขาการจัดการและการโรงแรม ซึ่งมีทรัพยากรมากมายถึง 
828,000 รายการ ย้อนกลับไปจนถึงปี ค.ศ. 1965 มัเอกสาร
ฉบับเต็มจากส านักพิมพ์กว่า 490 แห่ง ที่มีทั้งวารสาร รายงาน
จากบริษัทจากประเทศต่างๆ และหนังสือ  

10 Regional Business News ฐานข้อมูลนี้ให้บริการสารสนเทศฉบับเต็มที่ครอบคลุมสิ่งพิมพ์
ธุรกิจประจ าภูมิภาค Regional Business News กว่า 80 ชื่อ 
ที่ตีพิมพ์ในสหรัฐอเมริกา  

11 PubMed   เป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการสืบค้นได้ฟรี พัฒนาขึ้นโดย the 
National Center for Biotechnology Information 
(NCBI), ที่ the U.S. National Library of Medicine (NLM) 
ภายใต้ the National Institutes of Health (NIH). ที่ให้
ข้อมูลทางบรรณานุกรม บทคัดย่อและเอกสารตัวเต็มของ
บทความในวารสารจากทั่วโลก มากกว่า 22 ล้านบทความ มี
เนื้อหาครอบคลุมทางด้าน แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ สัตว
แพทย์ ระบบการดูแลสุขภาพ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่
รวมข้อมูลจากฐานข้อมูล Medline (ทางการแพทย์
โดยเฉพาะ) และ บทความทางด้าน วิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิตที่
นอกเหนือจาก Medline นอกจากนี้ ยังให้บริการ website 
และ link ไปยังแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆด้วย 

12 Matichonelibrary ฐานข้อมูลข่าว บทสัมภาษณ์ บทความ บทวิเคราะห์-วิจารณ ์
รายงาน หรือข้อเขียนอ่ืนๆ เกี่ยวข้องกับองค์กร ภาครัฐ และ
เอกชน รวมทั้งบุคคลส าคัญที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจทุกประเภท 
จากหนังสือพิมพ์ จากหนังสือพิมพ์รายวัน และ รายสัปดาห์ 
กว่า 20 ชื่อเรื่อง 

13 Questia ฐานข้อมูลหนังสือและวารสารฉบับเต็ม ซึ่งรวบรวมข้อมูล
หลากหลายในสหสาขาวิชา เช่นศิลปกรรม ดนตรี พยาบาล 

14 Everynote.com ฐานข้อมูลทางด้านดนตรีตะวันตก ที่เสนอข้อมูลในรูปของ 
Port ส าหรับนักดนตรี วง Orchestra 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.nlm.nih.gov/
http://www.nih.gov/
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ล าดับ
ที ่ ชื่อฐานข้อมูล ขอบเขตของเนื้อหา 
15 Thai Farmers Research Center เป็นฐานข้อมูลที่บริการที่รวบรวมรายงานวิเคราะห์วิจัย ทั้งใน

ภาคเศรษฐกิจระดับจุลภาค มหภาค ภาคการเงิน และภาค
เศรษฐกิจต่างประเทศ โดยเน้นกระแสของข่าวสาร ในขณะนั้น 
นอกจากนี้ ยังประกอบด้วยดัชนีเศรษฐกิจ รายงานภาวะตลาด
เงินและตลาดทุน ตลอดจนภาวะเงินตราต่างประเทศ 

16 ThaiLIS Digital Collection TDC หรือ ThaiLIS Digital Collection  ให้บริการสืบค้น
ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของ
อาจารย์ นักศึกษา โดยรวบรวมจากสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ 
ทั่วประเทศ  

17 Journal Link เป็นฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสารในประเทศไทย ผู้ใช้สามารถ
เข้าถึงแหล่งจัดเก็บวารสาร ทั้งวารสารภาษาไทย และวารสาร
ภาษาต่างประเทศ อย่างสะดวก ทันสมัย และรวดเร็ว 

18 ฐานข้อมูลระบบสืบค้นค าพิพากษา
และค าสั่งค าร้องศาลฎีกา 

จัดท าโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศาลฎีกา 
ส าหรับสืบค้นค าพิพากษา ค าสั่งร้อง คดีความ สามารถค้นหา
ได้จากชื่อคดีความ หมายเลขค าพิพากษา ช่วงเวลา โดยค้นได้
ทั้งฉบับย่อและฉบับเต็ม 

19 ฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษา ฐานข้อมูลส าหรับค้นหาประกาศราชกิจจานุเบกษา เกี่ยวกับ
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของกระทรวง ทบวง 
กรม รวมถึงประกาศพระราชทางเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ยศ 
และการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน บริษัท เป็นต้น 
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ภาคผนวก ช 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยพายัพ ที ่447/2560 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
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ภาคผนวก ซ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
วันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08:30-11:30 น. ณ ห้องประชุมอาคารเบญจบรรณ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ 
 

 ผู้มาประชุม:  รองศาสตราจารย์ ดร. มณีปิ่น  พรหมสุทธิรักษ์    ประธานกรรมการ 
  รองศาสตราจารย์ ศรีวิไล  พลมณี กรรมการ  
 อาจารย์สุภา  พูนผล กรรมการ 
 อาจารย์จิราภรณ์  สุนทรธรรม กรรมการ 
 อาจารย์อัจฉราภรณ์  จันทร์สว่าง กรรมการ 
 อาจารย์ ดร.ปิ่นอนงค์  อ าปะละ กรรมการและเลขานุการ 
          ผู้เข้าร่วมประชุม 
 อาจารย์ชฎารัตน์ สุนทรธรรม  
 อาจารย์เสาวนีย์  ด ารงโรจน์สกุล  
 อาจารย์เกียรติสุดา  บุญส่ง  
 
วาระท่ี 1 ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
   คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
ภาพรวมของหลักสูตร 
 หลักสูตรมีความหลากหลายทั้งทางด้านภาษาและวัฒนธรรม ซึ่งดูมีโอกาสที่จะน าไปใช้ได้จริงสูง ตอบสนอง
ความต้องการของตลาด เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ นอกจากรายวิชาที่มีหลากหลายแล้วยังมีวิชา    
สหกิจศึกษาที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สัมผัสประสบการณ์การท างานจริงด้วย 
 
หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
 ข้อ 8 ให้ปรับแก้ไขอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา เป็น 5 อาชีพ ได้แก่ 

- นักแปล 
- อาจารย์สอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ 
- เลขานุการ 
- นักประชาสัมพันธ์ 
- พนักงานบริการ 

         -    พนักงานในองค์กรภาครัฐและเอกชน 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 ในข้อ 1.1 และ 1.2 มีข้อเสนอแนะว่า ให้ผู้สอนในรายวิชานั้น ๆ คิดให้ได้ว่าจะน าไปใช้ในกระบวนการสอน
อย่างไร รวมทั้งจะวัดผลนักศึกษาอย่างไร  
 ข้อ 2 หมวดวิชาเฉพาะ ในข้อ 2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ รายวิชา ทต.321 ทต.322 และ ทต.341 ชื่อวิชาที่เป็น
ภาษาอังกฤษให้ตัดค าว่า “The” ออก 
 ในข้อ 2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือกและ/หรือวิชาโท รายวิชา ทต.231 ทต.323 ทต.361 และทต.482 ชื่อวิชาที่เป็น
ภาษาอังกฤษให้ตัดค าว่า “The” ออก ส่วนวิชา ทต. 252 ชื่อภาษาอังกฤษให้แก้ไขเป็น “NOTE TAKING AND 
SUMMARIZING” 
 
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 ไม่มีข้อเสนอแนะและข้อแก้ไข 
 
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
หัวข้อที่ 1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 มีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไขคุณลักษณะพิเศษเป็น  

- นักศึกษาสามารถน าความรู้และทักษะทางภาษาไทยไปสร้างประโยชน์แก่ชุมชน/สังคม โดยสามารถ
บูรณาการความรู้ในหลักสูตรเข้ากับโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการสู่สังคม 

- นักศึกษามีทักษะเชิงวิชาชีพ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ ตลอดจนสามารถใช้
ความรู้มาบูรณาการเพื่อให้การสื่อสารสัมฤทธิผล 
ส่วนกลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา ให้ปรับแก้ไขเป็น 

- จัดให้มีกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการสู่สังคม โดยเน้นการบูรณาการการเรียนการสอนเข้ากับการ
บริการวิชาการสู่สังคม สอดคล้องกับปณิธาน “สัจจะ- บริการ”ของมหาวิทยาลัย 

- จัดให้มีรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับ
ประสบการณ์จริงจากการฝึกงาน รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน้นการสอน
แบบ Problem – based Learning     

หัวข้อ 2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
ข้อ 1 คุณธรรม จริยธรรม  “กลยุทธ์การสอน” ให้ตัดข้อ 1 การบรรยาย และ ข้อ 2 การอภิปรายออก 
ข้อ 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ “ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ” ให้ตัดข้อ 1 การบรรยาย และ ข้อ 2 การอภิปรายออก 
 
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 ไม่มีข้อเสนอแนะให้แก้ไขเพ่ิมเติม 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 ไม่มีข้อเสนอแนะให้แก้ไขเพ่ิมเติม 
 
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 ไม่มีข้อเสนอแนะให้แก้ไขเพ่ิมเติม 
 
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร  
ข้อ 1.4 หมวดวิชาเฉพาะ มีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาดังต่อไปนี้ 
1. รายวิชา ทต. 321 ศิลปะการพูด ให้ตัดค าว่า “THE” ออกจากชื่อวิชาภาษาอังกฤษ และปรับเปลี่ยน

ค าอธิบายรายวิชา เป็น “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพูด การเตรียมการพูดโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นหลักมาเป็นเครื่องมือ การพูดเพ่ือวัตถุประสงค์และในโอกาสต่าง ๆ การพัฒนาบุคลิกภาพและการ
พัฒนาทักษะการพูด”   

2. รายวิชาทต. 322 รายวิชา ทต. 341  รายวิชา ทต. 381 รายวิชา ทต. 231 รายวิชา ทต. 323 และ
รายวิชา ทต. 482 ให้ตัดค าว่า “THE” ออกจากชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 

3. รายวิชา ทต. 331 แก้ไขชื่อรายวิชาเป็น “การอ่านจับใจความส าคัญ” และเปลี่ยนค าอธิบายรายวิชาเป็น 
“การอ่านเพ่ือจับใจความส าคัญจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ  ฝึกเขียนสรุปใจความส าคัญระดับย่อหน้าและระดับเรื่อง” 

4. รายวิชา ทต. 391 ให้ตัดค าว่า “ตัว”ในค าอธิบายรายวิชาออก 
5. รายวิชา ทต. 332 ให้แก้ไขค าอธิบายรายวิชา โดยแก้ไขเป็น   “ความหมายและหลักการการอ่าน

วิเคราะห์ ฝึกอ่านวิเคราะห์งานเขียนประเภทต่าง ๆ” 
6. รายวิชา ทต. 333 ให้แก้ไขค าอธิบายรายวิชา โดยแก้ไขเป็น   “ความหมาย ประเภทและหลักการการ

อ่านตีความ ฝึกอ่านตีความงานเขียนประเภทต่าง ๆ” 
7. รายวิชา ทต. 361ให้ตัดค าว่า “THE” ออกจากชื่อวิชาภาษาอังกฤษ และแก้ไขค าอธิบายรายวิชาเป็น      

“ภาษาในฐานะที่เป็นเครื่องสะท้อนวัฒนธรรม และอิทธิพลของวัฒนธรรมทั้งในวัฒนธรรมไทย และ
วัฒนธรรมอื่นที่มีต่อภาษา” 

8. รายวิชา ทต.453 ให้แก้ไขค าอธิบายรายวิชาเป็น “หลักการแปลทั่วไป เน้นการแปลระดับประโยค       
บทสนทนาและย่อหน้า จากภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ และจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย” 

9. รายวิชา ทต. 493 ให้แก้ไขค าอธิบายรายวิชาเป็น “เลือกศึกษาหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสารส าหรับชาวต่างประเทศตามความสนใจของนักศึกษา และตามพัฒนาการของภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสารส าหรับชาวต่างประเทศ” 

10. รายวิชา ทต. 494 ให้แก้ไขค าอธิบายรายวิชาเป็น  “เลือกศึกษาหัวข้อที่นักศึกษาสนใจเป็นพิเศษทางด้าน
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับชาวต่างประเทศ โดยศึกษาในเชิงลึก” 

11. รายวิชา ทต.495 ให้แก้ไขค าอธิบายรายวิชาเป็น  “ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ มี
การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนไปปฏิบัติงาน ให้นักศึกษาปฏิบัติงานจริงในฐานะพนักงานที่
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สถานประกอบการ องค์การต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  ส าหรับชาวต่างประเทศเพ่ือ
เรียนรู้ประสบการณ์จริงจากการปฏิบัติงาน” 

 
ภาคผนวก 
 ในภาคผนวก ข ค าอธิบายรายวิชา ส่วนที่เป็นชื่อภาษาอังกฤษหากวิชาใดมีค าว่า “THE”น าหน้าให้ตัด
ออก ซึ่งเป็นวิชาเดียวกับในหมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร ที่ประธาน
กรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะและแก้ไขไว้ 
 
วาระท่ี 2 เรื่องอ่ืน ๆ  

- ไม่มี -    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


