รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ป)
สาขาวิชาภาษาไทย
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

:
:

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร : 25501571103115
ภาษาไทย
: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Thai
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อยอ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อยอ

:
:
:
:

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)
ศศ.บ. (ภาษาไทย)
Bachelor of Arts (Thai)
B.A. (Thai)

3. วิชาเอก
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิต
ไมนอยกวา 126 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช
จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย
5.4 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได
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5.5 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 เปนหลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560
6.2 เริ่มใชในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 เปนตนไป
6.3 คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เห็นสมควรใหเสนอหลักสูตร
ตอมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ.2559
6.4 สภาวิชาการ เห็นสมควรในการนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2559
6.5 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ.2560
6.6 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อนุมัติหลักสูตร
ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
ในปการศึกษา 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
8.1 นักวิชาการทางภาษาไทย
8.2 งานสื่อสารมวลชน เชน นักจัดรายการวิทยุ โทรทัศน นักประชาสัมพันธ พิธีกร
ผูประกาศ นักขาวหนังสือพิมพ
8.3 งานเอกสาร เชน งานสารบรรณ งานเลขานุการ งานธุรการ งานสํานักงาน
8.4 งานสํานักพิมพ เชน บรรณาธิการ กองบรรณาธิการวารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ
8.5 งานอื่น ๆ เชน ครูสอนพิเศษ นักเขียนประจํา นักเขียนอิสระ
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9. ชื่อนามสกุล เลขบัตรประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร
ชื่อ นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
1. นางสาวขวัญตา ทวีสุข
อาจารย

ศศ.ม. (ภาษาไทย)
ศศ.บ. (ภาษาไทย)

2 นางปองทิพย หนูหอม
ผูชวยศาสตราจารย

ศศ.ม.(จารึกภาษาตะวันออก) มหาวิทยาลัยศิลปากร
กศ.บ.(ภาษาไทย)
วิทยาลัยวิชาการศึกษาสงขลา

2529
2514

3 นายโสภณ พฤกษวานิช
อาจารย

ศศ.ม. (ภาษาและวรรณคดีไทย) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ศศ.บ. (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

2539
2521

4 นางสาวสวพร จันทรสกุล
อาจารย

ศศ.ม. (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ศศ.บ. (การออกแบบบรรจุภัณฑ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร
กศ.ม. (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน)
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

2554
2550

5 นางสาวซูไรดา เจะนิ
อาจารย

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

สําเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาที่เกิดขึ้นทั่วโลกในสังคมยุคโลกาภิวัตน ที่มุงพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
จึงทําใหเกิดการแขงขันสูงในทุกดาน ไมวาจะเปนเศรษฐกิจการคา การศึกษา ดังนั้นการสรางคนให
สามารถดํ า รงชี พ อยู ใ นสภาพการแข ง ขั น สู ง ถื อ เป น ป จ จั ย สํ า คั ญ ในการพั ฒ นาตนเอง สั ง คม
ประเทศชาติ และการดํารงวัฒนธรรมของชาติ
การศึกษาภาษาไทยจึงเปนพื้นฐานสําคัญของการเรียนรูในการดําเนินชีวิตและการ
ประกอบอาชีพ ประกอบกั บ สามจั งหวั ดชายแดนภาคใต อั น ได แก ป ตตานี ยะลา และนราธิ ว าส
เป น พื้ น ที่ ที่ มี ค วามหลากหลายทางวั ฒ นธรรม ที่ ค นในพื้ น ที่ ส ามารถใช ภ าษาในการสื่ อ สารได
หลากหลายภาษา การศึกษาภาษาไทยในสังคมเชนนี้จึงยิ่งทวีความสําคัญมากยิ่งขึ้น เพื่อใหคนในสังคม
ไดเรียนรูภาษาซึ่งกันและกัน

ป พ.ศ.
2556
2551

2556
2547
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อีกทั้งอาชีพในสังคมปจจุบันตองอาศัยบุคลากรที่มีความสามารถทางดานภาษาไทย
การผลิตบุคลากรที่มีความสามารถดานภาษาไทยจึงเปนสิ่งที่ตอบสนองความต องการของทองถิ่ น
ชุมชนและสังคมไทยไดเปนอยางดี
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
ภาษาไทยเปนมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณคาของคนไทย คนไทยจึงควรมีความรู
ความเขาใจภาษาไทยอยางถูกตองและลึกซึ้ง ปจจุบันประเทศไทยโดยเฉพาะในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต ซึ่ง เป น สั ง คมพหุ วั ฒ นธรรม กํ าลั งประสบป ญ หาการขาดแคลนบุ ค ลากรที่ มี ความชํ านาญ
ในสาขาวิชาภาษาไทยทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมีความรูทางวิชาการ
และมี ทั ก ษะการใช ภ าษาไทยเป น อย า งดี จึ ง ตอบสนองความต อ งการของสั ง คมพหุ วั ฒ นธรรม
และเปนการธํารงไวซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมของชาติตอไปได
12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒ นาหลัก สูต รเชิง รุก ที่มีศัก ยภาพในการผลิต บัณ ฑิต ที่มีคุณ ภาพมีค วามรู
ทางวิชาการและมีทักษะการใชภาษาไทย ตอบสนองความตองการสังคมพหุวัฒนธรรม ตระหนัก
ถึ ง ความสํ า คั ญ ความภาคภู มิ ใ จ ความรั ก และหวงแหนภาษาไทยในฐานะภาษาประจํ า ชาติ
สามารถบูรณาการทักษะความรู คุณธรรม จริยธรรมแหงวิชาชีพไปสูการจัดการศึกษาและพัฒนา
ผูเรียน ใหเปนคนดี มีสติปญญา มีความสามารถ รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง และสามารถเรียนรู
และพัฒนาตนเองไดอยางยั่งยืนในสังคมฐานความรู หลักสูตรยังจัดใหมีการฝกประสบการณวิชาชีพ
เพื่อมุงใหผูเรียนไดรับประสบการณการใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในชีวิตจริงสามารถประกอบอาชีพ
ในหน ว ยงาน ต าง ๆ อย างมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ เช น เลขานุ การ งานในสํ านั กพิ มพ ประชาสั มพั น ธ
หรือนักจัดรายการวิทยุ เปนตน
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีพันธกิจที่สําคัญในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมีคุณธรรม
ใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ที่สอดคลองกับความตองการของสังคม เพื่อพัฒนา
ท อ งถิ่ น จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต ด ว ยกระบวนการพั ฒ นาองค ค วามรู บ นพื้ น ฐานศาสตร ส ากล
และภูมิปญญาทองถิ่น ดวยความสําคัญตามพันธกิจดังกลาว ผนวกกับการศึกษาขอมูลดานสังคมและ
วัฒนธรรม สาขาวิช าภาษาไทย จึงเห็ นควรปรับปรุงหลักสู ตร โดยเนนการผลิตบัณฑิตใหมีความรู
คูคุณธรรมและเปนผูสงเสริมและสืบสานภาษาไทยอันเปนมรดกทางวัฒนธรรมอันมีคุณคาของคนไทย
สอดคล อ งกั บ พั น ธกิ จ และปรั ช ญาของมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ให ก ารสนั บ สนุ น
และสงเสริมตลอดมา
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13. ความสัมพันธ กับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
โครงสรางหลักสูตรประกอบดวย 3 หมวดวิชา
1. หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป บริ ห ารการเรี ย นการสอนโดยคณะกรรมการบริ ห าร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2. หมวดวิชาเฉพาะ จัดการเรี ยนการสอนโดยคณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
3. หมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ ซึ่งจัดการเรียนการสอน
โดยภาควิชาที่รายวิชานั้นสังกัด
13.2 กลุมรายวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่น ๆ ตองมาเรียน
ไมมี
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองบริหารจัดการเนื้อหาสาระ กระบวนการเรียนการ
สอนให มี ค วามสอดคล อ งกั บ มาตรฐานการเรี ย นรู ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี
สาขาวิชาภาษาไทย

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
ผลิ ตบั ณฑิ ต ที่ มีความรูทางภาษาไทย วรรณกรรมและวรรณคดีไทย มี คุณธรรมและ
จริยธรรม และสามารถนําความรูไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในบริบท
สังคมพหุวัฒนธรรมได
1.2 ความสําคัญของหลักสูตร
การใช ภ าษาไทยในป จ จุ บั น ยั ง พบเห็ น ป ญ หาต า ง ๆ มากมายในด า นการสื่ อ สาร
เชน ทักษะการฟง การพูด การอาน การเขียน และปญหาการใชภาษาไทยในการสื่อสาร การผลิต
บุคคลที่มีความสามารถดานภาษาไทยและสามารถใชภาษาไทยในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
จึ ง เป น การตอบสนองความต อ งการของสั ง คมไทยโดยเฉพาะในสามจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต
ไดแก ยะลา ปตตานี และนราธิวาส ซึ่งเปนสังคมพหุวัฒนธรรม ที่กําลังประสบปญหาการขาดแคลน
บุคลากรที่มีความชํานาญในสาขาวิชาภาษาไทยทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
ดังนั้น การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมีความรูทางวิชาการและมีทักษะการใชภาษาไทย
เปนอยางดี จึงตอบสนองความตองการของสังคมพหุวัฒนธรรมไดเปนอยางดี และถือเปนการธํารง
ไวซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
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1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
หลั กสู ตรศิ ล ปศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาไทย มี วั ตถุ ป ระสงค ในการผลิ ตบั ณฑิ ต
ที่มีคุณสมบัติครอบคลุมทั้ง 3 ดาน ดังนี้
1. มี ค วามรู ค วามเข า ใจอย า งลึ ก ซึ้ ง ทางภาษาไทย ทั ก ษะการสื่ อ สาร วรรณกรรม
วรรณคดีไทย และสามารถใชภาษาไทยในการสื่อสารและการประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. มีความใฝรู มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และมีวิจารณญาณ สามารถใชเทคโนโลยี
ทันสมัยในการแสวงหาความรู ถายทอดและเผยแพรไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. มี ค วามภาคภู มิ ใ จและตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของภาษาและวรรณกรรมไทย
ในฐานะที่เปนมรดกทางวัฒนธรรมของคนไทย
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา / เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
- ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร หลั ก สู ต ร - ประเมินการเรียนการสอน
ศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
ประจํ า ภ าคกา รศึ ก ษ า
ภาษาไทย ใหมีมาตรฐานเปนไป
ภายใน 30 วั น หลังสิ้ น สุ ด
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่
ภาคการศึกษา
สกอ. กําหนด
- ประเมินการเรียนการสอน
ประจําป
- พัฒนาบุคลากรสายผูสอนดาน - สนั บ สนุ น บุ ค ลากรสาย
การเรี ย นการสอน ให เ พิ่ ม พู น
ผู ส อนด า นการเรี ย นการ
ความรูและประสบการณ
สอนโดยสงเสริมใหเขารวม
อบรมหรือสัมมนาวิชาการ
ใ น ป ร ะ เ ด็ น ต า ง ๆ ที่
เกี่ ย วข อ งกั บ การจั ด การ
เรียนการสอน

หลักฐาน/ตัวบงชี้
- มคอ. 5
- มคอ. 7

- รา ยง าน ผ ล การ อบ รม หรื อ
สัมมนาวิ ชาการของอาจารยใน
หลักสูตร
- วุฒิบัตรการอบรมหรือสัมมนา
วิชาการ
- คํ าสั่ งการไปราชการเพื่อเข า
รวมอบรมหรือสัมมนาวิชาการ

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร
ระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
การจั ด การศึ ก ษาภาคฤดู ร อ นให เ ป น ไปตามข อ บั ง คั บ ระเบี ย บหรื อ ประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
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2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วันเวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคเรียนที่ 1 เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ภาคเรียนที่ 2 เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
ผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา และมีคุณสมบัติอื่นครบถวน
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากําหนด
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
2.3.1 ปญหาการปรับตัวในการเรียนระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
2.3.2 ผูที่เขาศึกษาสวนใหญมีปญหาเกี่ยวกับทักษะการใชภาษาไทยในการสื่อสารและ
ความรูพื้นฐานที่เกี่ยวของกับวรรณคดีและวรรณกรรม
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
2.4.1 จั ด ปฐมนิ เ ทศทั้ ง ในระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย คณะ และสาขาวิ ช า จั ด ระบบการ
ใหคําปรึกษาแนะแนว โดยมีอาจารยที่ปรึกษาจากสาขาวิชาดูแลประสานงานกับคณาจารยผูสอน
2.4.2 จัดสอนปรับพื้นฐานทางภาษาไทยและวรรณคดีไทยใหกับนักศึกษาเขาใหม
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
ระดับชั้นป
2560
ระดับปริญญาตรี (4) ป
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
รวมจํานวนนักศึกษา
จํานวนบัณฑิตที่คาดวาจะสําเร็จ
การศึกษา

จํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา
2561
2562
2563

40

40
40

40
40
40

40
-

80
-

120
-

40
40
40
40
160
40

2564
40
40
40
40
160
40
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 รายละเอียดรายรับ (หนวยบาท)
รายละเอียดรายรับ
คาธรรมเนียมการศึกษาคน
ละ 8,500 บาทตอภาค
การศึกษา
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
คนละ 700 บาทตอป
รวมรายรับ

2560

งบประมาณที่ตองการ
2561
2562
2563

680,000

1,360,000

2,040,000

28,000
708,000

56,000
84,000
1,416,000 2,124,000

2,720,000

2564
2,720,000

112,000
112,000
2,832,000 2,832,000

2.6.2 รายละเอียดรายจาย (หนวยบาท)
รายละเอียดรายจาย
เงินคงคลัง รอยละ 20
รายจายระดับมหาวิทยาลัย
รอยละ 40
คาใชจายในการดําเนินงาน
รอยละ 40
รวม
จํานวนนักศึกษา
คาใชจายตอหัวนักศึกษา

2560
141,600

งบประมาณที่ตองการ
2561
2562
2563
283,200
424,800
566,400

2564
566,400

283,200

566,400

849,600

1,132,800

1,132,800

283,200

566,400

849,600

1,132,800

1,132,800

708,000
40
14,160

1,416,000 2,124,000 2,832,000 2,832,000
80
120
160
160
14,160
14,160
14,160
14,160

2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนรายวิชา และการลงทะเบียนขามมหาวิทยาลัย
ระบบการเทียบโอนหนวยกิตใหเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 126 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะดานและหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีโครงสรางหลักสูตร ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาเฉพาะดาน
2.1.1 วิชาเฉพาะดานบังคับ
2.1.2 วิชาเฉพาะดานเลือก
2.2 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา

30
12
6
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา

6
90
83
40
43
7
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

ไมนอยกวา
ไมนอยกวา

3.1.3 รายวิชา
รายวิชาตามโครงสราง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา
30 หนวยกิต
1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร ไมนอยกวา
12 หนวยกิต
1.1.1 บังคับเรียน ไมนอยกวา
10 หนวยกิต
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Thai for Communication
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
2(1-2-3)
Speaking and Writing Skills Development
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู
2(1-2-3)
English for Communication and Learning Development
2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Melayu for Communication
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู
2(1-2-3)
Melayu for Communication and Learning
Development
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*2100115

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
2(1-2-3)
English for Communication 1
*2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
2(1-2-3)
Thai for Careers
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) หรือเทียบเท า (โดยไม ตองเรียนวิ ชา 2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร และ 2100104
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู)
2100103
2100105
2100106
2100109
2100110
2100111
2100116

1.1.2 เลือกเรียน ไมนอยกวา
หลักการอานและการเขียนคําไทย
Principles of Reading and Writing Thai Words
การพัฒนาทักษะการพูดและการอานภาษาอังกฤษ
Development of Speaking and Reading Skills in English
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอานและการเขียน
English for Reading and Writing Development
ภาษามลายูพื้นฐาน
Basic Melayu
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
ภาษาอาหรับพื้นฐาน
Basic Arabic
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
English for Communication 2

1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร ไมนอยกวา
2100112 วิทยาการแหงความสุข
Happiness Study
2100113 สุนทรียวิจักขณ
Aesthetics Approach
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
Information for Life Long Learning
2100118 ความจริงของชีวิต
Truth of Life
2100119 การพัฒนาตน
Self Development
2100120 สุนทรียภาพของชีวิต
Aesthetics for Life

2 หนวยกิต
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
6 หนวยกิต
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
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1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร ไมนอยกวา
2150101 สังคมภิวัตน
Socialization
2150102 การจัดการทางสังคม
Social Management
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ
Life Skills and Public Conscious Mind
2150108 ทักษะในการดําเนินชีวิต
Skills for Life
2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
Life and Thai Culture

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

1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
4100101
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
2(1-2-3)
Mathematics in Daily Life
4100102
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2(1-2-3)
Science for the Quality of Life Development
4100103
เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน
2(1-2-3)
Information Technology in Daily Life
4100108
วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
2(1-2-3)
Science in Daily Life
4100109
การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2(1-2-3)
Sports for the Quality of Life Development
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2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 90 หนวยกิต ประกอบดวย
2.1 กลุมวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา
83
2.1.1 วิชาเฉพาะดานบังคับ
40
(1) กลุมเนื้อหาวิชาหลักภาษาไทย และภาษาศาสตร
2107138 หลักภาษาไทย
Principles of Thai Language
2107141 ภาษาศาสตรภาษาไทย
Thai Linguistics
2107102
2107107
2107213
2107353
2107354
2107355
2107463

2107104
2107247
2107248
2107429

(2) กลุมเนื้อหาวิชาการใชภาษาไทย
วาทการ
Speech
การอานตีความ
Reading for Interpretation
การอานเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม
Reading for Life and Society Development
การเขียนสารคดี
Documentary Writing
บรรณาธิการกิจ
Editorial Technique
การศึกษางานวิจัยทางภาษาและวรรณกรรมไทย
A Study of Research in Thai Language and Literature
การวิจัยทางภาษาไทย
Research in Thai language
(3) กลุมเนื้อหาวิชาวรรณคดีไทย
พัฒนาการของวรรณกรรมไทย
Development of Thai Literature
วรรณกรรมเอกของไทย
Thai Masterpieces
วรรณกรรมไทยรวมสมัย
Contemporary Thai Literature
วรรณกรรมวิจารณ
Literary Criticism

หนวยกิต
หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

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

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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(4) กลุมเนื้อหาวิชาภาษาและวรรณกรรมที่สัมพันธกับสังคมและวัฒนธรรม
2107140 ภาษากับวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language and Culture
2107322 วรรณกรรมสังคมและการเมือง
3(3-0-6)
Social and Political Literature
2) วิชาเฉพาะดานเลือก ไมนอยกวา
(1) กลุมเนื้อหาวิชาหลักภาษาไทย และภาษาศาสตร
2107139 สัทศาสตรภาษาไทย
Thai Phonology
2107212 พัฒนาการของภาษาไทย
Development of Thai Language
2107318 ภาษาตางประเทศในภาษาไทย
Borrowing in Thai Language
2107326 ภาษาไทยถิ่น
Thai Dialect
2107103
2107142
2107143
2107144
2107145
2107208
2107249
2107250
2107252

(2) กลุมเนื้อหาวิชาการใชภาษาไทย
การอานเพื่อจุดประสงคเฉพาะ
Reading for Specific Purposes
เทคนิคการอาน
Reading Techniques
เทคนิคการเขียน
Writing Techniques
การพูดเพื่อสัมฤทธิผล
Speaking for Achievement
การยอความและสรุปความ
Summary
ความสัมพันธระหวางภาษามลายูถิ่นกับภาษาไทย
Relationship between the Melayu Dialect and Thai
การเขียนอยางมีประสิทธิภาพ
Efficiency Writing
ความคิดสรางสรรคทางภาษาไทย
Creative Thinking in Thai Language
การเขียนบันเทิงคดี
Fiction Writing

43

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

3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
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2107317 การนําเสนอสารภาษาไทยดวยคอมพิวเตอร
Presentation in Thai Language by Computer
2107321 ภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ
Thai Language for Foreigners
2107356 การเขียนเพื่อการสื่อสารมวลชน
Writing for Mass Media
2107357 การเขียนเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ
Writing for Advertising and Public Relation
2107358 การเลขานุการ
Secretarial work
2107359 เทคนิคการสัมภาษณ
Interview Techniques
2107435 สัมมนาภาษาไทย
Seminar on Thai Language
2107464 การพูดทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
Speaking on Broadcasting
2107465 การเขียนหนังสือราชการ
Official Writing
2107466 การใชภาษาไทยเชิงธุรกิจ
Thai Language for Business
2107106
2107327
2107360
2107362

(3) กลุมเนื้อหาวิชาวรรณคดีไทย
ศิลปะการอานออกเสียง
Arts of Reading
วรรณกรรมทองถิ่น
Thai Folk Literature
คีตวรรณกรรมศึกษา
Music Literature
การเขียนรอยกรอง
Thai Verse Composition

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

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

(4) กลุมเนื้อหาวิชาภาษาและวรรณกรรมที่สัมพันธกับสังคมและวัฒนธรรม
2107146 คําและสํานวนไทย
2(2-0-4)
Thai Words and Idioms
2107251 ทฤษฎีคติชนและวิธีการศึกษา
3(2-2-5)
Folklore Theory and Method
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2107361 วรรณคดีการแสดง
Performance Literature

3(2-2-5)

2.2 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
7
หนวยกิต
2107467 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาไทยและเตรียมสหกิจศึกษาทาง 2(180ชั่วโมง)
ภาษาไทย
Preparation for Professional Experiences in Thai Language
and Preparation of Cooperative Education in Thai Language
2107468 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาไทย
5(450ชั่วโมง)
Field Experience in Thai Language
หรือ
2107469 สหกิจศึกษาทางภาษาไทย
6(600ชั่วโมง)
Cooperative Education in Thai Language
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา
6
หนวยกิต
ใหเลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จการศึกษา
ของหลักสูตรนี้
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3.1.4 แผนการศึกษา
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
2107102
2107104
2107138

รหัสวิชา/ชื่อวิชา
วาทการ
พัฒนาการของวรรณกรรมไทย
หลักภาษาไทย
เลือกวิชาเฉพาะดานเลือก
รวม

หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
8 หนวยกิต
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2 – 3 หนวยกิต
18-19 หนวยกิต

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
2107140
2107141

รหัสวิชา/ชื่อวิชา
ภาษากับวัฒนธรรม
ภาษาศาสตรภาษาไทย
เลือกวิชาเฉพาะดานเลือก
รวม

หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
4 หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
7 – 8 หนวยกิต
17-18 หนวยกิต

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
2107247

รหัสวิชา/ชื่อวิชา
วรรณกรรมเอกของไทย
เลือกวิชาเฉพาะดานเลือก
รวม

หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
6 หนวยกิต
3(3-0-6)
9 – 10 หนวยกิต
18-19 หนวยกิต
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แผนการศึกษา (ตอ)
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
2107107
2107248

การอานตีความ
วรรณกรรมไทยรวมสมัย
เลือกวิชาเฉพาะดานเลือก

หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
6 หนวยกิต
2(2-0-4)
3(3-0-6)
4 – 5 หนวยกิต
3 หนวยกิต
18-19 หนวยกิต

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
2107322
2107353

วรรณกรรมสังคมและการเมือง
การเขียนสารคดี
เลือกวิชาเฉพาะดานเลือก

หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
6 หนวยกิต
3(3-0-6)
2(1-2-3)
5 – 6 หนวยกิต
3 หนวยกิต
19-20 หนวยกิต

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ

รหัสวิชา/ชื่อวิชา
การอานเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม
บรรณาธิการกิจ
การศึกษางานวิจัยทางภาษาและ
วรรณกรรมไทย
2107429 วรรณกรรมวิจารณ
เลือกวิชาเฉพาะดานเลือก
รวม
2107213
2107354
2107355

หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
8 – 9 หนวยกิต
18-19 หนวยกิต
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แผนการศึกษา (ตอ)
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ

รหัสวิชา/ชื่อวิชา
การวิจัยทางภาษาไทย
เลือกวิชาเฉพาะดานเลือก
2107467 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
ภาษาไทยและเตรียมสหกิจศึกษาทาง
ภาษาไทย
รวม
2107463

หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
8-9 หนวยกิต
2(180 ชั่วโมง)
13-14 หนวยกิต

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ

รหัสวิชา/ชื่อวิชา
2107468

การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาไทย
หรือ

2107469

สหกิจศึกษาทางภาษาไทย
รวม

หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
5(450 ชั่วโมง)
6(600ชั่วโมง)
5-6 หนวยกิต
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
คําอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป แบงตามกลุมวิชาดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
1.1 กลุมภาษาและการสื่อสาร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
1.1.1 วิชาบังคับเรียน
10 หนวยกิต
2100101
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Thai for Communication
ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเปนเครื่องมือในการสื่อสาร ฝกทักษะ
ใชภาษาในชีวิตประจําวัน ทั้งดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน การใช
ภาษาสื่อสารที่เปนทางการและไมเปนทางการ การนําเสนอขอมูลในเชิงใหความรู
ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และวิจารณอยางมีเหตุผล ศึกษาสภาพปญหาและแนว
ทางการแกไขการใชภาษาในชีวิตประจําวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตสํานึกตอ
สังคมในการใชภาษาไทยในการสื่อสาร
Significance of Thai language as communication tools, practice
of language in daily used in listening, speaking, reading and writing,
use of language in formal and information communication,
conducting informative presentation, giving opinion, suggestion and
rational criticism, study of problem conditions and its solutions of
language used in daily life, realizing ethics and awareness of Thai
society
2100102

การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
2(1-2-3)
Speaking and Writing Skills Development
หลักเกณฑและพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน เพื่อใหพูดและเขียนได
อยางมีประสิทธิภาพ ฝกการพูดทั้งรายบุคคลและเปนกลุม และรวมวิจารณเพื่อ
แกไขปรับปรุง ฝกการเขียน การวางโครงเรื่อง การเขียนเรียงความ ความเรียงและ
บทความ โดยเนนการใชภาษาตามมาตรฐานของงานเขี ยนประเภทนั้น และฝ ก
วิจารณ
Rules and development of reading and writing in order to
speak and write effectively, practice of speaking both individual and
groups and criticizing for improvement, practice of plot writing,
essay and article writing with the emphasis on standard language
used in a certain writing and practice in criticizing
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2100104

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู
2(1-2-3)
English for Communication and Learning Development
พั ฒ นาทั ก ษะภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อสารทั้ ง การฟ ง พู ด อ าน เขี ย น
ในชี วิ ต ประจํ า วั น ในสถานการณ ต า ง ๆ อาทิ การกล า วทั ก ทาย การกล า วลา
การแนะนํ า ตนเองและผู อื่ น การร อ งขอ การเสนอความช ว ยเหลื อ การให
คําแนะนํา การบรรยายลักษณะบุคคลและสิ่งของและสถานที่ การถามและการให
ขอมูล การติดตอสื่ อสารทางโทรศัพท และการแสดงความคิดเห็น พั ฒนาทักษะ
การใช เ ครื่ อ งมื อ แหล ง ข อ มู ล เพื่ อ ศึ ก ษาค น คว า ในการพั ฒ นาการสื่ อ สาร เช น
การใชพจนานุกรม บทความ หนังสือพิมพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
Development of English communication skills; listening,
speaking, reading and writing in daily life of various situations such as
greeting, leave-taking, self- introduction and others, requesting,
offering help, giving suggestion, describing people, objects and places,
inquiring and information giving, talking on the telephone and
expressing opinion; development of skills in using tools and resources
for communicative study such as dictionary, article and newspaper
and information technology for communicative development

2100107

ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Melayu for Communication
การใช ภ าษามลายู เ พื่ อการสื่ อสารในชี วิ ตประจําวั น บทสนทนาที่ ใช ใน
ชีวิตประจําวัน เชน การทักทาย การถามทุกขสุข การขอบคุณ การแนะนําแบบ
งายๆ ฯลฯ โดยเนนทักษะการฟงและการพูด
Use of Melayu for communication in daily life, conversation
in daily life such as greeting, saying thanks and simple introduction
emphasizing on listening and speaking skills

2100108

ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู
2(1-2-3)
Melayu for Communication and Learning Development
พัฒนาทักษะการใช ภาษามลายู ดานการฟง การพูด การอาน และการ
เขียน ในบริบทที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน ฝกการอานออกเสียงคําภาษามลายูให
ถู กต อง ฝ ก สนทนาภาษามลายู เ พื่ อ การสื่ อ สารในสถานการณ ต างๆ เช น การ
แนะนําตนเอง การกลาวทักทาย การกลาวลา การใหคําแนะนํา การติดตอสอบถาม
ขอมูลทั้งในและนอกประเทศ และฝกการเขียนประโยคที่ไมซับซอน
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Development of Melayu in listening, speaking, reading and
writing skills in daily life , practice of reading aloud in Melayu
correctly; practice of Melayu conversations in different situations ;
self-introduction, greeting, leave-taking, giving suggestion, inquiring
information nationally and internationally as well as practice of
simple sentence writing
2100115

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
2(1-2-3)
English for Communication 1
การฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน ถอยคําและสํานวนพื้นฐานที่ใชในสถานการณตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
การปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศ
เจาของภาษา และมารยาทสากลที่ถูกตองเหมาะสม
Practice of English listening, speaking, reading, and writing for
daily communication; focusing on basic vocabulary and expressions
relating to working performance and career fields, studying on
customs and traditions of English speaking countries including
appropriate social etiquette

2100117

ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
2(1-2-3)
Thai for Careers
การฝกทักษะ พัฒนาการใชภาษาไทยดานการฟง การพูด การอานและ
การเขียนเพื่อใหเกิดการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพถูกตองตามหลักเกณฑ ทั้งใน
ชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพตลอดจนการนําเสนอขอมูล การใหความรู
การวิเคราะหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะโดยผานกระบวนการคนควาตามหลักวิชาการ
เพื่อนําไปใชในสถานการณตาง ๆ ใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่การงานและ
การใชชีวิตประจําวัน
Practicing and developing Thai language used in listening,
speaking, reading and writing in order to communicate effectively in
accordance with the rules; both for daily life and career as well as
presenting, providing knowledge, analyzing opinion, and suggesting
through process of academic research effectively and be able to use
in various situations which is beneficial to the career and daily life
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2100103

1.1.2 วิชาเลือกเรียน ไมนอยกวา
2 หนวยกิต
หลักการอานและการเขียนคําไทย
2(2-0-4)
Principles of Reading and Writing Thai Words
หลักเกณฑตางๆ ในการอานและเขียนคําไทย ศึกษาปจจัยที่ทําใหการอาน
และการเขียนคําไทยผิดไปจากกฎเกณฑ เก็บรวบรวม วิเคราะห เปรียบเทียบคําที่
มั ก เขี ย นหรื อ อ า นผิ ด จากกฎเกณฑ อภิ ป ราย สรุ ป ผล แนวทางการแก ไ ขและ
เผยแพรการอานและการเขียนคําไทยใหถูกตอง
Principles of reading and writing Thai words, study of factors
which affect to misreading and incorrect writing, collecting, analyzing
and comparing the words that are usually incorrectly in read and
written, discussing, summarizing, solution finding and promoting the
correct reading and writing Thai words

2100105

การพัฒนาทักษะการพูดและการอานภาษาอังกฤษ
2(1-2-3)
Development of Speaking and Reading Skills in English
การพัฒนาทักษะการพูดและอานภาษาอังกฤษอยางมีประสิทธิภาพ ฝก
การพูดทั้งรายบุคคลและเปนกลุม การนําเสนองานหนาชั้น และฝกการอานอยางมี
ประสิทธิภาพ การอานจับใจความ การอานหนังสือพิมพ โฆษณา เว็บไซต
Effective development of speaking and reading skills in
English , practice of speaking both individual and groups, efficient
class presentation and reading practice; reading for comprehension;
reading newspapers, advertisements, and websites

2100106

ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอานและการเขียน
2(1-2-3)
English for Reading and Writing Development
พั ฒ นาการอ า นภาษาอั ง กฤษเพื่ อ ให ส ามารถอ า นจั บ ใจความงาน
หลากหลายสาขาไดอยางมีประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการเขียนโดยเนนการ
เขียนภาษาอังกฤษที่ถูกรูปแบบและหนาที่เพื่อนําไปใชประโยชนทั้งดานการศึกษา
และอาชีพ เชน การเขียนจดหมาย การกรอกใบสมัคร การเขียนรายงาน ฯลฯ
Effective development of reading comprehension in different
fields and development of writing skill emphasizing on correct forms
and functions for educational and career purposes such as writing a
letter, filling in an application form, writing a report, etc
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2100109

ภาษามลายูพื้นฐาน
2(1-2-3)
Basic Melayu
ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน ศึกษารูปประโยคพื้นฐาน การเชื่อม
ประโยคพื้นฐานเขาดวยกันและศึกษาสํานวนภาษามลายู ฝกนําเสนอขอมูลในเชิง
ใหความรู ขอคิดเห็น เพื่อประยุกตใชใหสอดคลองกับบริบททางสังคม
Practice of listening, speaking, reading and writing skills, study
on basic sentence patterns; sentence combinations and Melayu
expressions, practice of giving information and expressing opinions in
accordance with social context application

2100110

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Chinese for Communication
การใช ภ าษาจี น เพื่ อ การสื่ อ สารในชี วิ ต ประจํ า วั น บทสนทนาที่ ใ ช ใ น
ชีวิตประจําวัน เชน การทักทาย การถามทุกขสุข การแนะนําแบบงายๆ ฯลฯ โดย
เนนทักษะการฟงและการพูด ใหสามารถประยุกตใชในการสื่อสารกับเจาของภาษา
ได
Use of Chinese for communication in daily life, daily
conversations such as greeting, introduction, etc. with an emphasis
on listening and speaking skills and be able to apply in
communicating with native speakers

2100111

ภาษาอาหรับพื้นฐาน
2(1-2-3)
Basic Arabic
อักษรภาษาอาหรับ หลักการสรางคํา ประโยคพื้นฐาน ฝกทักษะการฟง
พูด อ าน และเขีย น เพื่ อความเข าใจเรื่องทั่ว ๆ ไปในชีวิ ตประจําวั น ใหส ามารถ
ประยุกตใชในการสื่อสารกับเจาของภาษาได
Arabic alphabets, word and sentence formation processes,
practice of listening, speaking, reading and writing skills to understand
generality in daily life and be able to apply in communicating with
native speakers

2100116

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
2(1-2-3)
English for Communication 2
การฝ ก และพั ฒ นาการฟง พู ด อา น และเขี ย นภาษาอั ง กฤษ โดยใช
สถานการณจริงที่สอดคลองกับสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวของรวมถึงการฝกทักษะการคิด
วิเคราะหแกปญหาและตัดสินใจในชีวิตประจําวัน และการประกอบอาชีพ
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Practice and development of listening, speaking, reading and
writing English through real situations in related careers; practice of
thinking skills, problem solving analyzing and decision making skills
for daily life and future career
2100112

2100113

1.2 กลุมมนุษยศาสตร ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
วิทยาการแหงความสุข
2(1-2-3)
Happiness Study
ความหมายและขอบขายของความสุขทั้งกายและใจ การมองโลกเชิงบวก
เห็นคุณคาในตนเอง ผูอื่น และสรรพสิ่งทั้งปวง การปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมใน
สังคมพหุวัฒนธรรม ความฉลาดทางอารมณ เพื่อการดําเนินชีวิตและการอยูรวมกัน
การนําหลักคําสอนของศาสนามาปฏิบัติ การมีคุณธรรม จริยธรรม กฎ กติกาทาง
สังคม เพื่อการอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข
Definition and scope of physical and mental happiness, being
optimistic, self- appreciated and also other surroundings,
multicultural adjustment, emotional quotient for living and
coexisting, practice of doctrine, morality, ethics, social regulations,
and agreement for peaceful coexisting in society
สุนทรียวิจักขณ
2(2-0-4)
Aesthetics Approach
ปรั ช ญาว า ด ว ยความงาม ธรรมชาติ แ ละศิ ล ปะ ทั ศ นะที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
กระบวนทั ศ น การรั บ รู ค วามงาม ผ า นภาพ เสี ย งและการเคลื่ อ นไหว
ประสบการณทางสุนทรียภาพ และศึกษารูปแบบศิลปะจากระดับทองถิ่นสูสากล
ทั้งในดานแนวคิด เทคนิค วิธีการในการสรางสรรคและการนําไปประยุกตใชกับ
ชีวิต
Philosophy of beauty, nature and art, the paradigmatic
perspective, perception of beauty through pictures, sounds,
movements, and artistic experiences, local and international artistic
patterns in terms of ideas, techniques, and methods in creating and
applying to real life situations
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2100114

สารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
2(1-2-3)
Information for Life Long Learning
ความหมาย บทบาท และความสําคัญของสารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอด
ชีวิต แหลงสารสนเทศและการเขาถึงแหลงสารสนเทศ วิธีการแสวงหาและรวบรวม
สารสนเทศมาใชเพื่อการศึกษา คนควา ดวยตนเอง วิธีการนําเสนอผลการศึกษา
คนควาตามรูปแบบและขั้นตอนที่เปนมาตรฐาน
Meanings, roles, and importance of information for life-long
learning, information sources and accessing, information searching and
collecting method for self-access learning, presenting finding results
by using standard forms and steps

2100118

ความจริงของชีวิต
2(2-0-4)
Truth of Life
ความหมายของชีวิต การดํารงชีวิตในสังคมปจจุบันกับโลกวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ การนําเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกตใช
ในการแกปญหาและพัฒนาปญญา ชีวิตและสังคม การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ตามหลักศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ การเรียนรูโลกทัศน
แบบ ตาง ๆ การวิเคราะหขอดีและขอเสียของโลกทัศน แตละอยางเพื่อจะไดรูจัก
แสวงหาความจริงและความหมายของชีวิตที่ถูกตองดีงามเพื่อความเปนมนุษยที่
สมบูรณ อันนําไปสูความสงบสุขของชีวิตและสังคม
Meaning of life, living in today society with science and
information technology, applying truth and religious in problem
solving and intellectual developing, life and society, moral and ethics
development based on religious precepts, peaceful life and society,
different worldview perception, advantages and disadvantages
analyzing of worldviews in order to find out truth and meaning of life
to be a perfect human being and leading to a peaceful life and
society

2100119

การพัฒนาตน
2(2-0-4)
Self Development
หลั ก การและองค ป ระกอบตลอดจนป จ จั ย ของพฤติ ก รรมของมนุ ษ ย
กระบวนการเกิดและพัฒนาตน การพัฒนาสติปญญา ความฉลาดทางอารมณและ
จริ ย ธรรม การป อ งกั น และการจั ด การความเครี ย ด การสร า งมนุ ษ ยสั ม พั น ธ
การทํางานเปนทีม และการบริหารความขัดแยง
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Principles, elements, as well as factors of human behavior,
emergence process and self- development, emotional intelligence
and ethics development, prevention and stress managing, human
relations creating, teamwork and conflict managing
2100120

2150101

2150102

สุนทรียภาพเพื่อชีวิต
2(1-2-3)
Aesthetics for Life
ความหมายของสุ น ทรี ย ศาสตร เ ชิ ง ความคิ ด กั บ สุ น ทรี ย ศาสตร เ ชิ ง
พฤติกรรมโดยสังเขป การจําแนกขอแตกตางในศาสตรทางความงาม ความสําคัญ
ของการรับรูกับความเปนมาของศาสตรทางการเห็น การไดยิน และการเคลื่อนไหว
สูทัศนศิลป ศิลปะ คีตศิลปและการแสดง ผานขั้นตอนการเรียนรูเชิงคุณคาจากการ
รําลึ ก ความคุน เคยและนํ าเข าสู ความซาบซึ้ง เพื่ อให ไดมาซึ่งประสบการณ ของ
ความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ
Meanings of mental and behavioral aesthetics, classifying
differences in science of beauty, importance and backgrounds of
visual, hearing and movement perception towards visual arts, arts,
music arts and performance through perception process of value,
recognition, familiarity which lead to appreciation and obtaining
experiences of aesthetic appreciation
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
สังคมภิวัตน
2(2-0-4)
Socialization
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่ งแวดล อมในสั งคมไทย สังคมอาเซีย น
และสั ง คมโลก กระแสโลกาภิ วั ต น ปรากฏการณ ธ รรมชาติ ที่ ส ง ผลต อ การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมในดานตาง ๆ ทั้งทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ
การเมือง
Relationships between human beings and environments in
Thai society; ASEAN and world societies, globalization and natural
phenomenon impacting on the changing of society in various
dimensions including culture, tradition, economics and political affair
การจัดการทางสังคม
2(2-0-4)
Social Management
วิเคราะหความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อนําไปสูกระบวนการจัดการ
ด านทรั พยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล อมที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ชุ มชน แนวคิ ดปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการดํารงชีวิตในทองถิ่น
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Analysis of multi-cultural diversity leading to natural resources
management and environments concerning community; concepts of
sufficiency economy philosophy; utilizing appropriate technology for
living in local community
2150103

ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ
2(1-2-3)
Life Skills and Public Conscious Mind
ความหมายและความสําคัญของทักษะชีวิต รวมถึงองคประกอบที่สําคัญ
ของทักษะชีวิตโลกาภิวัตน ทักษะการคิด การตัดสินใจ การคิดสรางสรรค การคิด
เชิ ง บวก การคิ ด วิ เ คราะห และความฉลาดทางอารมณ การพั ฒ นาทั ก ษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคล การติดตอสื่อสาร ทักษะการจัดการตนเอง และการ
บริหารจัดการความเครียด รวมทั้งการใหความสําคัญของการมีจิตสาธารณะและ
การสรางจิตสํานึกสาธารณะ เพื่อนําไปสูการอยูรวมกับเพื่อนมนุษยอยางสันติ
Meanings and importance of life skill including important
elements of life skill; globalization, thinking skills, decision making,
creative thinking, positive thinking, analytical thinking and emotional
intelligence; development of interpersonal relationships and
communication, self-management skills and stress management;
emphasis on public mindedness and public consciousness in order
to be peaceful coexistence

2150108

ทักษะในการดําเนินชีวิต
2(1-2-3)
Skills for Life
ความสําคัญ องคประกอบของทักษะในการดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม
เกี่ยวกับการวิเคราะห การประเมินสถานการณ ความคิดสรางสรรค ความเห็นใจ
ผูอื่น ความรับผิดชอบตอสังคม การสรางมนุษยสัมพันธ การสื่อสาร การตัดสินใจ
และแกไขปญหาในชีวิตประจําวัน การจัดการอารมณและความเครียด และการ
เลือกกิจกรรมเพื่อผอนคลายความตึงเครียด
Significance and elements of living skills in new societies concerning
analysis, situation assessment, creative thinking, sympathy, social
responsibilities, human relations and communication; decision making and
problem solving in daily life; emotional and stress management; activities for
stress relief
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2150109

4100101

ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
2(1-2-3)
Life and Thai Culture
เอกลักษณทางสังคม วัฒนธรรมทองถิ่น และวัฒนธรรมไทย ความสําคัญ
ของมนุษยสัมพันธ ธรรมชาติของมนุษย กระบวนการทางจิตวิทยา การสรางจิต
สาธารณะเพื่ อ สร างความสั มพั น ธ ร ะหว างบุ ค คลและชุ ม ชน การพั ฒ นาตนเพื่ อ
ความกาวหนาในชีวิตและการทํางาน การนําหลักธรรมมาใชในการดําเนินชีวิตและ
การประกอบอาชีพ
Social identity, local and Thai culture; significance of human
relations, human nature, psychological process; public consciousness
creation in order to build interpersonal relationship and community;
self-development for the advance in life and career; religious
principles application to life and career
1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีไมนอยกวา 6 หนวยกิต
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
2(1-2-3)
Mathematics in Daily Life
หลักการและกระบวนการคิด การใหเหตุผล คณิตศาสตรการเงินเกี่ยวกับ
ดอกเบี้ย การเชาซื้อ บัญชีรับ-จาย ภาษี และสถิติเบื้องตน เพื่อการประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน
Principle and thinking process; giving reasons; financial
mathematics and interest, hire-purchase; accounting, tax and
fundamental statistics to apply in daily life

4100102

วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2(1-2-3)
Science for the Quality of Life Development
วิธีการทางวิทยาศาสตร กระบวนการทางวิทยาศาสตร และเจตคติทาง
วิทยาศาสตร ความสําคัญและผลกระทบของวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สิ่งแวดลอม
และการสงเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
Scientific approach, scientific process and scientific attitude;
importance and impact of science, technology and environment;
health promotion for life quality development

4100103

เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน
2(1-2-3)
Information Technology in Daily Life
ความรู เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร เทคโนโลยี ส ารสนเทศ การ
ประยุกตใชคอมพิวเตอรในชีวิตประจําวัน การประยุกตใชคลังความรู กฎหมายและ
จรรยาบรรณในการใชระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
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Introduction to computers, information technology;
computer application in daily life, data warehouse application; laws
with ethics in using information system and its security system
4100108

วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
2(1-2-3)
Science in Daily Life
พลังงาน แหลงพลังงาน พลังงานไฟฟา การผลิตกระแสไฟฟา วงจรไฟฟา
ในบาน อุปกรณไฟฟา หลักการทํางานของเครื่องใชไฟฟาประเภทตางๆ พลังงานใน
การดํารงชีวิต ระบบการทํางานของอวัยวะตาง ๆ ของมนุษย พันธุกรรม สารเคมี
ที่ ใ ช ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น การใช ป ระโยชน จ ากจุ ลิ น ทรี ย ใ นอุ ต สาหกรรมอาหาร
การจั ดการผลผลิตทางการเกษตรและผลิ ตภั ณฑอุตสาหกรรมโดยใช ความร อน
ความเย็น สารเคมีรังสี บรรจุภัณฑและการเก็บรักษา
Energy and its sources; electric energy and electricity
generation, electric circuits in houses and electrical equipment;
principles of electrical devices, energy for living; human organ systems,
heredity; chemical using in daily life; using microorganism in food
industries; agricultural and industrial production management with
heat, cold, radiochemical, packaging and storage

4100109

การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2(1-2-3)
Sports for the Quality of Life Development
กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการจัดการแขงขันกีฬาประเภทตาง ๆ
หลักและวิธีการเลือกกีฬาใหเหมาะสมกับศักยภาพของแตละบุคคล หลักปฏิบัติใน
การเลนกีฬาเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอรางกาย อารมณ และสังคม การปองกัน
การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐมพยาบาลเบื้องตน การนําทักษะดานกีฬา
การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการเลนกีฬาและการละเลนพื้นเมืองในทองถิ่น พัฒนา
บุคลิกภาพและเสริมสรางภาวะการเปนผูนํา
Rules, regulations, etiquette , form and methods of sports
competition; principles and how to choose sports for its individual
potential; conduct of principles for playing sports at maximum
benefits to body, emotion and society; injury prevention from sports
and basic first aid; utilizing sports skill and developing life quality with
sports and traditional games; personality development promoting
leadership
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2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา 90 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาเฉพาะดาน
ไมนอยกวา 83 หนวยกิต
1) วิชาเฉพาะดานบังคับ
40 หนวยกิต
(1) กลุมเนื้อหาวิชาหลักภาษาไทย และภาษาศาสตร
2107138

หลักภาษาไทย
3(3-0-6)
Principles of Thai Language
ความหมายและขอบขายของหลักภาษาไทย ลักษณะภาษาไทยในดานเสียง
พยางค คํา วลี ประโยค ลักษณะของประโยค คําราชาศัพท และคําสุภาพ
การใชในบริบทตาง ๆ ใหถูกตองตามหลักเกณฑและความนิยมของสังคมไทย
Defination and scope of the language Thailand, characteristics of
Thai Language in terms of sounds, syllables, words, phrases,
sentences, forms of sentences, royal language and polite, In the
context of a legitimate and popularity of Thailand

2107141

ภาษาศาสตรภาษาไทย
3(3-0-6)
Thai Linguistics
ความหมาย ความเปนมาและขอบขายของวิชาภาษาศาสตร ลักษณะของ
ภาษา สั ญ ลั ก ษณ ข องเสี ย งตามระบบสากล ระบบเสี ย ง ระบบคํ า
ระบบ
วากยสัมพันธและระบบความหมายในภาษาไทย โดยใชระเบียบวิธีทางภาษาศาสตร
Defination, development, and areas of Linguistics; characteristics of
language; international phonetic symbols; sound systems, word
systems, syntactic systems and semantic systems under scientific
method
(2) กลุมเนื้อหาวิชาการใชภาษาไทย

2107102

วาทการ
2(1-2-3)
Speech
ความมุ ง หมายของการพู ด ในชี วิ ต ประจํ า วั น หลั ก การพู ด การสร า ง
บุคลิกภาพในการพูด การใชน้ําเสียง กิริยาทาทาง การสรางความมั่นใจในการพูด
การใชภาษาและกลวิธีการพูด ฝกการพูดอธิบาย การพูดเลาเรื่อง การพูดชี้แจงแสดง
เหตุผล การตั้งและตอบคําถาม การอภิปราย การกลาวรายงาน การกลาวสรุป
Aims of speaking in daily life, principles of speaking, building
personalities in speaking, the voicing, manners, discussion practicing
making confidence in speaking, language using and speaking
strategies, narrative speaking, explaining, giving reason, asking and
answering the questions, discussion, reporting, summing up
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2107107

การอานตีความ
2(2-0-4)
Reading for Interpretation
ความหมาย หลักการ และกระบวนการอานเพื่อการตีความ อานตีความ
วรรณกรรม ทั้งรอยแกวและรอยกรอง
Defination, principles and processes of reading for
interpretation; reading and interpretation of literary works both in
prose and poetry

2107213

การอานเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม
2(2-0-4)
Reading for Life and Society Development
หลักและวิธีการอานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต การอานงานเขียนที่สงเสริม
ความคิดและอุดมคติในการเปนพลเมืองที่ดี มีมโนทัศนและจิตสํานึกที่สรางสรรค
คุณคาของชีวิตเพื่อพัฒนาสังคม อานงานเขียนประเภทตาง ๆ ทั้งรอยแกวและ
รอยกรอง
Principles and methods for improving the quality of life,
literature reading promotes ideas and ideals of good citizenship,
concept of value creation and realization of life for social
development, works reading in both prose and poetry

2107353

การเขียนสารคดี
2(1-2-3)
Documentary Writing
ความหมาย ความสํ า คั ญของสารคดี ลั ก ษณะและประเภทของสารคดี
รูปแบบ หลักเกณฑและกลวิธีการเขียนสารคดี การรวบรวมขอมูลเพื่อเขียนสารคดี
เขียนสารคดีตามความสนใจ
Defination, importance of documentary, nature and type of
documentary, writing style guidelines and strategies of writing
documents, data collection for documentary, writing apt and
interested document

2107354

บรรณาธิการกิจ
2(1-2-3)
Editorial Technique
ความรู ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การบรรณาธิ ก ารกิ จ บทบาทและหน า ที่ ข อง
บรรณาธิการ การบรรณาธิการตนฉบับ และฝกผลิตสรางสรรคสื่อสิ่งพิมพประเภท
ตาง ๆ เชน แผนพับ จุลสาร วารสาร นิตยสาร
Knowledge related to with editorial technique, roles and
functions of editors, editing of manuscripts and creative production
work, media types, such as brochures, pamphlets, journals, magazines
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2107355

การศึกษางานวิจัยทางภาษาและวรรณกรรมไทย
3(2-2-5)
A Study of Research in Thai Language and
Literature
ผลงานคนควาวิจัยทางภาษาและวรรณกรรมไทย เพื่อปรับประยุกตใชใน
การกําหนดหัวขอวิจัยและพัฒนาองคความรูทางภาษาและวรรณกรรมไทย
Their research in Thai language and literature, application to
define research topics and cognitive development, Thai language and
literature

2107463

การวิจัยทางภาษาไทย
3(2-2-5)
Research in Thai language
ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย ทางภาษาไทย วิ เ คราะห เ รื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง ที่ ส นใจใน
ขอบข า ยวิ ช าภาษาไทย เรี ย บเรี ย งผลการศึ ก ษาและนํ า เสนอตามรู ป แบบของ
งานวิจัย
Research methodology, existing researches on Thai Language
and Literature, analyzing and organizing research results on any area
of Thai language and literature under research processes

2107104

(3) กลุมเนื้อหาวิชาวรรณคดีไทย
พัฒนาการของวรรณกรรมไทย
3(3-0-6)
Development of Thai Literature
พัฒนาการของวรรณคดีไทยตั้งแตสมัยสุโขทัยถึงปจจุบัน รูปแบบ เนื้อหา
แนวคิด กลวิธีการประพันธ ประเภทของวรรณกรรมไทย ลักษณะเฉพาะของ
วรรณคดี คุณคา ความเชื่อ และคานิยม ตลอดจนสภาพสังคมและการเมืองที่มี
ผลตอวรรณกรรมไทย ศึกษาวรรณกรรมประเภทสารัตถคดี บันเทิงคดี โดยเนน
ลักษณะที่เปนนวลักษณในทางวรรณศิลป ความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมกับวิวัฒนาการของวรรณกรรม
Development of Thai literature since the Sukhothai period
until present time in terms of form, content, theme, plot ideas,
Classification of Thai literature, characteristics of literary values,
believes and values, as well as social and political conditions
affecting the Thai literature, study the literature both non-fiction
and fiction with the emphasis on the nature of language art, the
relationship between social change and evolution of literature
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2107247

วรรณกรรมเอกของไทย
3(3-0-6)
Thai Masterpieces
วรรณกรรมเอกของไทย ลั ก ษณะของวรรณกรรมสํ า คั ญ ในแต ล ะสมั ย
องค ป ระกอบ เนื้ อ หา คุ ณ ค า และวรรณศิ ล ป โดยเน น ลั ก ษณะเด น ที่ ทํ า ให
วรรณกรรมเรื่องนั้นไดรับการยกยองใหเปนวรรณกรรมเอก
Masterpieces of Thai literature, nature of important literary
works In terms, content elements and artistic value with emphasis on
particular characteristics make working literary masterpieces

2107248

วรรณกรรมไทยรวมสมัย
3(3-0-6)
Contemporary Thai Literature
วรรณกรรมไทยประเภทสารคดี และบั น เทิ ง คดี ลั กษณะทางวรรณศิ ล ป
ความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับพัฒนาการของวรรณกรรมไทย
บทบาทของวรรณกรรมในการเสริมสรางวัฒนธรรม การวิเคราะหวรรณกรรมไทย
เฉพาะเรื่องและการนําเสนอ
Thai literary nonfiction and fiction, artistic characteristics,
relationship between social change and development of Thai
literature, the role of literature in strengthening culture, Thai literary
analysis and presentation

2107429

วรรณกรรมวิจารณ
3(2-2-5)
Literary Criticism
ทฤษฎี ก ารวิ จ ารณ ว รรณกรรม หลั ก การวิ จ ารณ ว รรณกรรมร อ ยแก ว
รอยกรอง บทวิจารณวรรณกรรมในอดีตและปจจุบัน วิจารณวรรณกรรมรอยแกว
รอยกรองและนําเสนอ
Theories of literary criticism, the literary critic, essayist, reviews
of literature, both in the past and in present time, practice review
and writing literature reviews both prose and poetry and presentation

2107140

(4) กลุมเนื้อหาวิชาภาษาและวรรณกรรมที่สัมพันธกับสังคมและวัฒนธรรม
ภาษากับวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language and Culture
ความสัมพันธระหวางภาษากับสังคมและวัฒนธรรม การใชภาษาที่สัมพันธ
กับสังคมและวัฒนธรรม ตามระดับชั้นของภาษาและสังคม ตามกาลเทศะและ
สถานการณ เปรียบเทียบการใชภาษาอยางเปนทางการและไมเปนทางการของ
วั ฒ นธรรมท อ งถิ่ น ตลอดจนการเปลี่ ย นแปลงของภาษา ตามโอกาสและ
สถานการณ เชนภาษาปาก ภาษาหนังสือภาษาหนังสือพิมพ ภาษาวัยรุน และ
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วัฒนธรรมอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลตอการใชภาษา ทั้งถอยคํา สํานวน และการเรียบเรียง
ขอความใหสอดคลองกับวัฒนธรรมไทย
Relationship between language and culture, language in
relation to society and culture, according to levels of language and
society, by circumstance and situation, compare the language of
formal and Informal local culture, as well as language change
according to occasions and circumstances, other cultures influenc
Thai language
2107322

2107139

2107212

วรรณกรรมสังคมและการเมือง
3(3-0-6)
Social and Political Literature
วิเคราะหบทบาทและคุ ณคาที่สัมพันธกัน ระหวางวรรณกรรมสังคม และ
การเมือง เลือกศึกษาวรรณกรรมเดนในแตละสมัย
Analysis of role and value between literature and political
society, selected great literature in each period
2.1.2 วิชาเฉพาะดานเลือก ไมนอยกวา
43 หนวยกิต
(1) กลุมเนื้อหาวิชาหลักภาษาไทย และภาษาศาสตร
สัทศาสตรภาษาไทย
2(2-0-4)
Thai Phonology
ทฤษฎีภาษาศาสตรเรื่องระบบเสียง การวิเคราะหระบบเสียง และระบบ
เสียงในภาษาไทย
Linguistic theory of sound system, analysis of sound system,
and sound system of Thai language
พัฒนาการของภาษาไทย
2(2-0-4)
Development of Thai Language
พั ฒ นาการภาษาไทยในสมั ย ต า ง ๆ ความสั ม พั น ธ ข องพั ฒ นาการทาง
ภาษาไทยกับพัฒนาการของสังคม หลักการและวิธีบัญญัติศัพทของหนวยงานทาง
ภาษาไทย บทบาทของผูใชภาษาไทยตอการทํานุบํารุงภาษาไทย
Development in Thai language in different periods,
relationship between Thai language development and social
development, principles and procedured prescribed in Thai
language in terms of various Thai units, roles of Thai language users in
preserving Thai language
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2107318

ภาษาตางประเทศในภาษาไทย
3(3-0-6)
Borrowing in Thai Language
ความเป น มาของคํ า ยื ม ภาษาต า งประเทศในประเทศไทย ลั ก ษณะของ
ภาษาต า งประเทศที่ เ ข ามาปะปนกั บ ภาษาไทย การสร า งคํ า การเปลี่ ย นแปลง
ทางดานเสียง รูปคํา และความหมาย
Loanwords from different language used in Thailand;
characteristics of loan words, change of sounds, word structures and
meaning of loan words, coining of terms and using of original loan
words

2107326

ภาษาไทยถิ่น
2(1-2-3)
Thai Dialect
ความหมายของภาษาถิ่น การจําแนกภาษาไทยถิ่นในประเทศไทย ความ
แตกตางของภาษาไทยถิ่นในดานเสียง คํา ประโยค ความหมาย ฝกเก็บขอมูลและ
วิเคราะหภาษาไทยถิ่น
Definition of dialect, classifications of dialect in Thailand,
difference of dialect in terms of sound, words, sentences, and
meaning, practicing on data collection, analyzing Thai dialect

2107103

2107142

(2) กลุมเนื้อหาวิชาการใชภาษาไทย
การอานเพื่อจุดประสงคเฉพาะ
3(3-0-6)
Reading for Specific Purpose
การอานเพื่อจุดประสงคเฉพาะ การจับใจความสําคัญ การสรุปความ การ
อานข าว และคอลั มน ในหนั งสื อพิ มพ ร ายวัน นิ ตยสาร วารสาร วรรณกรรม
การอานเพื่อนําความรูไปใช การอานเพื่อวิเคราะห วิจารณและประเมินคา งาน
ประพันธชนิดตาง ๆ
Readings for specific purposes, main idea, summarizing, news
reading and columns in daily newspapers, magazines, journals,
literature, reading for knowledge application, reading to criticize and
evaluate different types of prose
เทคนิคการอาน
2(2-0-4)
Reading Techniques
ความหมายของการอานประเภทตาง ๆ เทคนิคการอานประเภทตาง ๆ การ
อานเพื่อจุดมุงหมายทั่วไป และจุดมุงหมายเฉพาะอยาง การอานเร็ว การอานเพื่อ
จับใจความสําคัญการอานตีความ การอานเพื่อการวิเคราะหและวินิจสาร และฝก
ทักษะการอานจากวรรณกรรมทั้งรอยแกวและรอยกรอง
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Definition of different types of reading techniques. Read on to
general purpose And aim only at reading speed, reading
comprehension, critical reading interpretation, reading, analysis and
diagnostic substances and practice reading skills from literary works
both in prose and poetry
2107143

เทคนิคการเขียน
2(2-0-4)
Writing Techniques
เทคนิคการเขียนรูปแบบตาง ๆ และฝกเขียนอยางมีลําดับความคิด การวาง
โครงเรื่อง การเขียนยอหนา ฝกการเขียนบทความ ความเรียง การเขียนขาว การ
เขียนจดหมายประเภทตางๆ การเขีย นสรุปความจากการฟงและการอาน การ
เขียนเลาเรื่อง การเขียนแสดงความรูสึก ความคิดเห็น การเขียนอภิปราย
Various forms of writing techniques and practice writing with
correct order and process, plot write a paragraph Writing essays
journalistic writing types, the authors conclude from listening and
reading. narrative writing to write a review essays

2107144

การพูดเพื่อสัมฤทธิผล
3(2-2-5)
Speaking for Achievement
ทั กษะการพู ดในโอกาสและสถานการณ ตาง ๆ เช น การพู ดแสดงความ
คิดเห็น การพูดอภิปราย การพูดโนมนาวใจ การพูดใหผูอื่นเขาใจดวยการพูดอยางมี
สัมฤทธิผลตามจุดมุงหมายของการพูดแตละประเภท
Speaking skills in various situations; practice speaking; giving
opinions; discussing on what perceives and using effective speaking to
communicate with others to achieve the goal

2107145

การยอความและสรุปความ
2(2-0-4)
Summary
ความหมาย หลักการ และวิธีการของการยอความและการสรุปความ ยอ
ความและสรุปความจากการฟงและการอาน ฝกยอความและสรุปความ
Definition, principles and method of making summary and
conclusion of what has been listened and read, and conclution
practice of summarization and conclution
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2107208

ความสัมพันธระหวางภาษามลายูถิ่นกับภาษาไทย
3(3-0-6)
Relationship between the Melayu Dialect and Thai
ความสัมพันธระหวางภาษามลายูถิ่นกับภาษาไทยในดานเสียง คํา ประโยค
ความหมาย และสถานการณการใชภาษา ภาษาเชิงสังคมและวัฒนธรรม รวมทั้ง
ประเด็นสําคัญอื่น ๆ เชน โครงสรางภาษา การสลับภาษา ทัศนคติตอภาษา
Relationship between Malayu dialect and Thai Language in
terms of sounds, words, sentences, meaning, and situation of
language use, social and cultural language as well as main topic
study such as language structure, code switching, and language
attitude

2107249

การเขียนอยางมีประสิทธิภาพ
2(1-2-3)
Efficiency Writing
รูปแบบการเขียนเพื่อการสื่อสารประเภทตาง ๆ ที่ใชในชีวิตประจําวัน ทั้งที่
เป น ทางการและไม เ ป น ทางการ เช น การเขี ย นโครงการ การเขี ย นจดหมาย
สมัครงาน การเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็น การเขียนเพื่อโนมนาวใจ การเขียนเอก
สิทธิสัญญาตาง ๆ
Various forms of daily communicative writing both formal and
informal in different occasions, such as writing project Writing a cover
letter write a comment writing to convince writing privileges contracts

2107250

ความคิดสรางสรรคทางภาษาไทย
2(2-0-4)
Creative Thinking in Thai Language
ความหมาย กระบวนการคิดเชิงสรางสรรค ศิลปะการใชถอยคํา สํานวน
โวหาร เรื่องราว และรูปแบบที่แสดงความคิดสรางสรรคทั้งในการพูดและการเขียน
จากวรรณกรรมและสื่อมวลชนที่แสดงการสรางสรรคทางภาษา
Definition, processes of creative thinking in Thai Language, use
of words and idioms collected from both in speaking and writing , by
focus on literary works and mass media to invention of language

2107252

การเขียนบันเทิงคดี
2(1-2-3)
Fiction Writing
หลักการเขียนบันเทิงคดีประเภทตาง ๆ และฝกเขียนงานเขียนบันเทิงคดี
ประเภทใดประเภทหนึ่ง
Writing fictions of various types: short stories, novels, plays, and
writing different types of writing fiction category
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2107317

การนําเสนอสารภาษาไทยดวยคอมพิวเตอร
2(1-2-3)
Presentation in Thai Language by Computer
โปรแกรมสําเร็จ รูปที่ใชในการนํ าเสนอสารภาษาไทย การจั ดทํ าเอกสาร
ภาษาไทย และรูปแบบงานเอกสารทางวิชาการ
Application of ready-made program in producing documents
and academic works in Thai,format technical documents

2107321

ภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ
2(1-2-3)
Thai Language for Foreigners
ปญหาโครงสรางภาษาไทยที่มีผลตอความเขาใจของชาวตางประเทศ ใน
เรื่ องการออกเสี ย ง การใช คํา การใช ประโยคสื่ อความหมายและแนวทางการ
แกปญหาการสื่อสารในบริบทของสังคมไทย การผลิตสื่อการใชภาษาไทยสําหรับ
ชาวตางประเทศ
Thai structural problems affecting the understanding of
foreigners in terms of pronunciation, word usage, use of sentence to
convey meaning, solution of communication problems in the context
of Thai society, Thai material production for foreigners

2107356

การเขียนเพื่อการสื่อสารมวลชน
2(1-2-3)
Writing for Mass Media
ลักษณะภาษา หลักเกณฑ กลวิธีการเขียน เนื้อหา วิธีการนําเสนอ การใช
ถ อ ยคํ า รู ป ประโยคที่ ถู ก ต อ งและเหมาะสม พร อ มทั้ ง ฝ ก เขี ย นเพื่ อ ตี พิ ม พ ใ น
หนังสือพิมพและนิตยสาร เขียนบทวิทยุกระจายเสียงและบทวิทยุโทรทัศน
Forms of language; principles and techniques in writing;
analysis of contents; methods of presentation uses of correct and
suitable words and sentences; practice writing for being published in
newspaper and magazines. writing radio and television broadcasting

2107357

การเขียนเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ
2(1-2-3)
Writing for Advertising and Public Relation
หลักการเขียนเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ ฝกเขียนบทโฆษณาและ
บทประชาสัมพันธในสื่อตาง ๆ
Principles and theories of advertisements and public relations;
principles of writing for advertising and public relations
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2107358

การเลขานุการ
2(1-2-3)
Secretarial work
พื้นฐานของผูประกอบอาชีพเลขานุการ บุคลิกภาพจรรยาบรรณเลขานุการ
กิจนิสัย การสรางมนุษยสัมพันธ การบริการ การใชบริการติดตอสื่อสาร การ
ตอนรับ การนัดหมาย
Basic functions and code of conduct of secretary, secretarial
work ethic, personality, habits, human relations and communication
services to customers, welcomed and appointments

2107359

เทคนิคการสัมภาษณ
3(2-2-5)
Interview Techniques
หลักการสัมภาษณ การใหสัมภาษณ การจัดการสัมภาษณ ลักษณะสื่อที่ใช
ประกอบการสัมภาษณ ฝกการสัมภาษณในฐานะผูสัมภาษณและผูใหสัมภาษณ
Principles of interview, being interviewed, organizing interview,
media used in interview, and practice as interviewer and interviewee

2107435

สัมมนาภาษาไทย
3(1-4-4)
Seminar on Thai Language
วิธีการจัดสัมมนา วิเคราะหปญหาและปรากฏการณในการใชภาษาไทย
จาก แหลงขอมูลตาง ๆ ตลอดจนหัวขอที่นาสนใจเกี่ยวกับภาษาไทย ศึกษาศิลปะ
การใชถอยคํา รูปแบบที่แสดงความคิดสรางสรรคทั้งในการพูดและการเขียนจาก
วรรณกรรม ตลอดจนสื่อมวลชนที่แสดงถึงการสรางสรรคทางภาษาโดยใชแนวคิดที่
ไดจากการศึกษา
Seminars method, analyze problems and phenomena in the
Thai language of resources, as well as interesting topics about Thai
language, wording of Art Form shown creativity in both oral and
written literature, as well as media represents a creative language,
using concepts from the study

2107464

การพูดทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
3(2-2-5)
Speaking on Broadcasting
หลั กการและวิ ธี การพู ดทางวิ ทยุ กระจายเสี ย งและวิทยุโ ทรทั ศน ในฐานะ
โฆษก พิ ธี กร ผู จั ดรายการ และ ฝ กพู ดทางวิ ทยุ วิ ทยุกระจายเสี ยงและทางวิ ทยุ
โทรทัศน
Principles and styles of speaking on radio and television as
announcer, master of ceremonies, program organizer, writing radio
and television scripts
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2107465

การเขียนหนังสือราชการ
2(1-2-3)
Official Writing
หลักการเขียนหนังสือราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงาน
สารบรรณ และฝกเขียนหนังสือราชการประเภทตาง ๆ เชน หนังสือภายใน หนังสือ
ภายนอก รายงานการประชุม
Principles of writing official correspondence as directed under
the regulations of the Office of Prime Minister, and practice in various
type of official writing

2107466

การใชภาษาไทยเชิงธุรกิจ
3(2-2-5)
Thai Language for Business
หลักการใชภาษาไทยเพื่อธุรกิจทั้งการพูดและการเขียน การเขียนจดหมาย
ประเภทตาง ๆ การเขียนบันทึก การเขียนรายงานทางธุรกิจ การเขียนรายงานใน
พิธีการและการพูดติดตอทางธุรกิจ
Principles of using spoken and written Thai language in
business, writing different types of written records, writing business
reports, report writing and speaking engagements in business dealings

2107106

2107327

(3) กลุมเนื้อหาวิชาวรรณคดีไทย
ศิลปะการอานออกเสียง
2(1-2-3)
Arts of Reading
ทักษะการอานรอยแกวและรอยกรองอยางถูกตองและมีศิลปะ เชน การ
อานขาว อานตีความ อานตีบท อานเพื่อความบันเทิง อานทํานองเสนาะใหถูกตอง
ตามฉันทลักษณ ลีลา ทวงทํานองอันเปนลักษณะเฉพาะของคําประพันธแตละชนิด
Skill of correctly prose and poetry reading, such as news,
interpreting, and texts for the entertainment reading, Thai poetry
reading appearing in Thai language
วรรณกรรมทองถิ่น
3(2-2-5)
Thai Folk Literature
วรรณกรรมมุขปาฐะและวรรณกรรมลายลักษณที่สําคัญของทองถิ่น ประวัติ
ความเปนมา รูปแบบการประพันธ เนื้อหา แนวคิด และความสัมพันธ กับสังคมและ
วัฒนธรรม
Important Thai folklore both oral and written, history, form
of writing, content, concepts, and relationships with society and
culture
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2107360

คีตวรรณกรรมศึกษา
2(2-0-4)
Music Literature
วรรณกรรมเพลงไทยประเภทตาง ๆ ทั้งดานเนื้อหา กลวิธีการแตง ความคิด
ที่สะทอนสังคมและวัฒนธรรม
Different kinds of Thai song literature, content, strategies, idea,
that society and culture

2107362

การเขียนรอยกรอง
2(1-2-3)
Thai Verse Composition
หลักและศิลปะการเขียนบทรอยกรอง ฝกเขียนบทรอยกรองประเภท
ตาง ๆ เชน กาพย กลอน กลอนกลบท ราย โคลง กลโคลง และฉันท
Principles and art of versification; practice versifying different
types of Thai verse: Kap, Klon, Klon Konlabot, Rai, Khlong, Kon Khlong
and Chan

2107146

2107251

(4) กลุมเนื้อหาวิชาภาษาและวรรณกรรมที่สัมพันธกับสังคมและวัฒนธรรม
คําและสํานวนไทย
2(2-0-4)
Thai Words and Idioms
ลักษณะที่มาและความหมายของถอยคํา สํานวน โวหาร คําพังเพย ภาษิต
สุ ภ าษิ ต วิ เ คราะห สั ง คม วั ฒ นธรรมจากสํ า นวนไทย และการใช สํ านวนไทยให
ถูกตอง เหมาะสม
Characteristics, sources and meanings of words, idioms;
eloquence, adages, maxims and proverbs, analysis of social and
cultural aspects out of Thai idioms, appropriate and correct uses of
Thai idioms in daily life
ทฤษฎีคติชนและวิธีการศึกษา
3(2-2-5)
Folklore Theory and Method
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับคติชนวิทยา ทฤษฎีคติชน ความสัมพันธระหวางคติชน
วิทยากับ ภาษาและวรรณกรรม วิธี การเก็ บข อมูล ภาคสนามตามระเบีย บวิธี ทาง
คติชนวิทยา ฝกเก็บและศึกษาขอมูลภาคสนาม
General knowledge of folklore, folklore theory; relationship
between folklore, language and literature; methods of collecting field
data according to the methodology of folklore; practice collecting
and studying field data
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2107361

2107467

2107468

หรือ
2107469

วรรณคดีการแสดง
3(2-2-5)
Performance Literature
วรรณคดีการแสดงและการละครของไทย ในดานพัฒนาการ คุณคาและ
ความสัมพันธระหวางวรรณคดีการละครกับศิลปะสาขาอื่น ๆ ฝกทักษะการแสดง
สรางสรรคละครในรูปแบบที่ชื่นชอบ
Thai drama literature, development of different forms of Thai
plays, values and relationship between drama literature and other
branches of art, practice acting skills, and creation of plays of selfinterest
2.2 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
7 หนวยกิต
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาไทยและเตรียมสหกิจ 2(180ชั่วโมง)
ศึกษาทางภาษาไทย
Preparation for Professional Experiences in Thai
Language and Preparation of cooperative
education in Thai Language
เตรียมความพรอมกอนฝกประสบการณและสหกิจศึกษาในดานความรูทาง
ภาษาไทย ทักษะการสื่อสาร บุคลิกภาพ
Preparation for professional experiences in Thai language and
cooperative education : communicative skills, personalities
การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาไทย
5(450ชั่วโมง)
Field Experience in Thai Language
ฝกงานในหนวยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจเอกชน โดยนําความรู
ภาษาไทยทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ไดศึกษาไปใชในสถานการณจริง
Full-time internship in government offices, state enterprises, or
private organizations where theoretical and practical knowledge of
Thai language can be put into practice in real situations
สหกิจศึกษาทางภาษาไทย
6(600ชั่วโมง)
Cooperative Education in Thai Language
การปฏิบัติงานในหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจหรือสถานประกอบการที่ใช
ภาษาไทย ปฏิบั ติงานเสมื อนเป น บุ คลากรในหน ว ยงานเป น เวลาไม น อยกว า16
สัปดาหตอเนื่อง หรือ 1 ภาคการศึกษา ภายใตการใหคําปรึกษาของคณาจารยที่
รับผิดชอบ และมีผลในการปฏิบัติงานโดยหนวยงานนั้น ๆ
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Practical working in the government or state enterprises or
private organizations related to the field of Thai language for a
minimum of 16 weeks continually or semester, under the
consultation of department’s responsible staff and evaluation of
work performance by agencies
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา
6
หนวยกิต
ใหเลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไมซ้ํากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการ
สําเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้
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3.2 ชื่อสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ นามสกุล
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ตําแหนงทางวิชาการ
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
1. นางสาวขวัญตา ทวีสุข
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
อาจารย
ศศ.บ. (ภาษาไทย)
2. นางปองทิพย หนูหอม
ผูชวยศาสตราจารย
3. นายโสภณ พฤกษวานิช
อาจารย
4. นางสาวสวพร จันทรสกุล
อาจารย
5. นางสาวซูไรดา เจะนิ
อาจารย

สถาบันทีส่ ําเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ

ศศ.ม. (จารึกตะวันออก) มหาวิทยาลัยศิลปากร
กศ.บ. (ภาษาไทย)
วิทยาลัยวิชาการศึกษา
สงขลา
ศศ.ม. (ภาษาและ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วรรณคดีไทย)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ศศ.บ. (ภาษาไทย)
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ศศ.บ. (การออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
บรรจุภัณฑ)
มงคลพระนคร
กศ.ม. (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ศศ.บ. (การพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ชุมชน)

ป
พ.ศ.

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคการศึกษา)
2560 2561 2562 2563 2564
2556 15 15 15 15 15
2551
2529
2514

15

15

15

15

15

2539
2521

15

15

15

15

15

2554
2550

15

15

15

15

15

2556
2547

15

15

15

15

15

3.2.2 อาจารยประจําหลักสูตร
ชื่อ นามสกุล
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ตําแหนงทางวิชาการ
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
1. นางสาวขวัญตา ทวีสุข
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
อาจารย
ศศ.บ. (ภาษาไทย)
2. นางปองทิพย หนูหอม
ผูชวยศาสตราจารย
3. นายโสภณ พฤกษวานิช
อาจารย
4. นางสาวสวพร จันทรสกุล
อาจารย
5. นางสาวซูไรดา เจะนิ
อาจารย

สถาบันทีส่ ําเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ

ศศ.ม. (จารึกตะวันออก) มหาวิทยาลัยศิลปากร
กศ.บ. (ภาษาไทย)
วิทยาลัยวิชาการศึกษา
สงขลา
ศศ.ม. (ภาษาและ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วรรณคดีไทย)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ศศ.บ. (ภาษาไทย)
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ศศ.บ. (การออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
บรรจุภัณฑ)
มงคลพระนคร
กศ.ม. (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ศศ.บ. (การพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ชุมชน)

ป
พ.ศ.

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคการศึกษา)
2560 2561 2562 2563 2564
2556 15 15 15 15 15
2551
2529
2514

15

15

15

15

15

2539
2521

15

15

15

15

15

2554
2550

15

15

15

15

15

2556
2547

15

15

15

15

15
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3.2.3 อาจารยพิเศษ
ไมมี
4. องคประกอบเกี่ยวกับการฝกภาคสนาม
จากผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย นักศึกษาและบัณฑิตมี
ความตองการฝกประสบการณในวิชาชีพในระหวางเรียนกอนเขาสูการทํางานจริง ดังนั้นในหลักสูตรจึง
เพิ่มรายวิชา การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาไทย และการฝกประสบการณวิชาชีพ ซึ่งจัดอยู
ในกลุมวิชาเอกบังคับ โดยนักศึกษาตองฝกงานไมนอยกวา 450 ชั่วโมง
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเขาใจในหลักการ
ความจําเปนในการเรียนรูทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
4.1.2 บู ร ณาการความรู ที่ เ รี ย นมาเพื่ อ นํ า ไปพั ฒ นาการใช ภ าษาไทยของตน
และนําความรูพื้นฐานทางภาษาที่ศึกษามาไปพัฒนางานในองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
4.1.4 มีร ะเบี ย บวินั ย ตรงเวลา และเข าใจวั ฒนธรรมขององคกร ตลอดจนสามารถ
ปรับตัวใหเขากับสถานประกอบการได
4.1.5 มีความกลาในการแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได
4.2 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยยอ
นักศึกษาชั้นปที่ 4 ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ป) สาขาวิชาภาษาไทย
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ตองจัดทํางานวิจัยทางภาษาไทย โดยใชทฤษฎีทางภาษาไทยและ
กระบวนการศึกษาคนควาระเบียบวิธีวิจัย การรายงานผลการวิจัย และสามารถสรุปขอมูลที่ศึกษาโดย
จัดทําเปนรูปเลมรายงานวิจัย
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
มีความเชี่ยวชาญในการนําความรูทางภาษาไทย วรรณกรรมและวรรณคดีไทย ไปปรับใช
ในการดําเนินงานวิจัย และเปนแนวทางในการพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวของกับศาสตรสาขาวิชาตอไป
5.3 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปการศึกษาที่ 4
5.4 จํานวนหนวยกิต
3(2-2-5)
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 จัดทํารายงานวิจัยทางภาษาไทย
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5.5.2 อาจารย ที่ป รึ กษารายวิ ช าให คํ าปรึ ก ษาในการเลื อกหั ว ข อวิ จั ย ทางภาษาไทย
ที่นักศึกษาสนใจ กระบวนการศึกษาคนควา การวิเคราะหผล และการอภิปรายผล
5.5.3 อาจารยที่ปรึ กษาจัดตารางเวลาการใหคําปรึ กษา และติดตามการทํางานของ
นั กศึ กษา โดยให นั ก ศึ กษาจดบั น ทึ กการขอคํ าปรึ กษาจากอาจารย ที่ป รึ ก ษา (สมุ ดรายงานความ
คืบหนา)
5.5.4 นักศึกษานําเสนอวิจัยทางภาษาไทย เพื่อรับขอเสนอแนะและประเมินผล
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 อาจารย ที่ ป รึ กษาวิ จั ย ทางภาษาไทย และนั ก ศึ ก ษากํ า หนดหั ว ข อและเกณฑ
การประเมินผลทบทวนมาตรฐานโดยกําหนดเกณฑ/มาตรฐานการประเมินผลของรายวิชา
5.6.2 อาจารยที่ปรึกษาวิจัยทางภาษาไทย ประเมินผลวิจัยของนักศึกษาในภาพรวมจาก
การติดตามการทํางาน และผลงานที่เกิดในแตละขั้นตอน
5.6.3 นักศึกษานําเสนอผลวิจัยทางภาษาไทย และรับการประเมินโดยอาจารยผูสอน
ในหลักสูตรทีเ่ ขารวมฟงการนําเสนอผลการศึกษา
5.6.4 อาจารยที่ปรึกษาวิจัยทางภาษาไทย นําคะแนนทุกสวนจากอาจารยที่ประเมิน
นักศึกษาจากการนําเสนอผลการศึกษามาประเมินผลการวิจัยทางภาษาไทย

