
 

 

 
 
 
 
 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาไทย 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2565 
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 
 
 



 

 

คํานํา 

  การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ป) สาขาวิชาภาษาไทย 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 เพ่ือขอรับการอนุมัติหลักสูตรฉบับนี้  คณะกรรมการหลักสูตร       
ศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ป) สาขาวิชาภาษาไทยมุงเนน “การผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูทาง
ภาษาไทยในบริบทสังคม พหุวัฒนธรรม รูคุณคาความเปนไทย” ซ่ึงสอดคลองกับความตองการของ
ทองถ่ินและสังคมไทย มีวัตถุประสงคเพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถรอบดาน เพ่ือใหสามารถ
ปรับตัวและพัฒนาศักยภาพของตนภายใตบริบททางสังคมท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมี
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมอยางรวดเร็ว ประกอบกับสามจังหวัดชายแดนภาคใตเปนสังคม           
พหุวัฒนธรรมท่ีกําลังประสบปญหาการขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความชํานาญในสาขาวิชาภาษาไทยท้ัง
ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ อีกท้ังเพ่ือใหเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงคของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และเพ่ือใหไดหลักสูตรท่ีเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
และขอกําหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ท้ังในเรื่องการจัดการเรียนการสอนและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
  รายละเอียดในเลมหลักสูตรฉบับนี้ประกอบดวยขอมูล 8 หมวด คือขอมูลท่ัวไป 
ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินงานและโครงสรางหลักสูตร            
ผลการเรียนรู  กลยุทธการสอนและการประเมินผล หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา การพัฒนา
คณาจารย การประกันคุณภาพหลักสูตร และการประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
กระบวนการปรับปรุงหลักสูตรฉบับนี้เปนไปตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่องแนว
ปฏิบัติในการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ไดผานการวิพากษจากผูทรงคุณวุฒิ
เพ่ือใหหลักสูตรมีความสมบูรณเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและสอดคลอง    
กับความตองการของสังคม 
  คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ป) สาขาวิชา
ภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอขอบคุณผูทรงคุณวุฒิในการ
วิพากษหลักสูตร คณาจารยและนักศึกษาท่ีแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะและพิจารณาการ
ปรับแกหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต(หลักสูตร 4 ป) สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
        (นางสาวซูไรดา  เจะนิ) 
      ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
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สารบัญ 
 

   หนา 
คํานํา   ก 
สารบัญ   ข 
หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 1 
หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 5 
หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา  การดําเนินการ  และโครงสรางของหลักสูตร 7 
หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู  กลยุทธการสอนและการประเมินผล 49 
หมวดท่ี 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 67 
หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย 68 
หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 69 
หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 77 
ภาคผนวก ก สรุปการปรับปรุงหลักสูตร  79 
ภาคผนวก ข รายวิชาใชแทนกัน 124 
ภาคผนวก ค คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ท่ี 6642/2563  เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ

ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565 

 
 

128 
ภาคผนวก ง คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ท่ี 2568/2564  เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ

วิพากษหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
 

131 
ภาคผนวก จ หนังสือเชิญผูทรงคุณวุฒิวิพากษหลักสูตร 133 
ภาคผนวก ฉ คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ท่ี 9/2564 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ

กลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

137 
ภาคผนวก ช ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง  แนวปฏิบัตงิานการจัดการเรียนการสอน  139 
ภาคผนวก ซ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดรหัสวิชาและ

รหัสชุดวิชา  
 

144 
ภาคผนวก ฌ ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วาดวยการจัดการศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี  
 

151 
ภาคผนวก ญ ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษหลักสูตร 176 
ภาคผนวก ฎ ตารางแสดงขอเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ในคราวประชุมครั้งท่ี 9/2564 เม่ือวันท่ี 10 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564  
 

181 
ภาคผนวก ฏ ตารางแสดงขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 

ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2564 เม่ือวันท่ี 5 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 
 

185 
ภาคผนวก ฐ ตารางแสดงขอสังเกตและขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

ในคราวประชุมครั้งท่ี 10/2564 เม่ือวันท่ี 29 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 
 

188 
ภาคผนวก ฑ ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร 190 
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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาไทย 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

หมวดที ่1 ขอมูลทั่วไป 
1.  รหัสและช่ือหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร :  25501571103115 

ภาษาไทย :  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  
 ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Arts Program  in Thai 
 
2.  ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) 
   ชื่อยอ :  ศศ.บ. (ภาษาไทย) 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Bachelor of Arts (Thai) 
   ชื่อยอ :  B.A. (Thai) 
 
3.  วิชาเอก 
 ไมมี   
 
4.  จํานวนหนวยกิต 

ไมนอยกวา  120  หนวยกิต 
 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  

     หลักสูตรระดับปริญญาตร ี4 ป   
5.2 ประเภทของหลักสูตร 
     หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
5.3 ภาษาท่ีใช 
     จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย 
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 5.4 การรับเขาศึกษา 
     รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศท่ีสามารถสื่อสารภาษาไทยได  

 5.5 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน  
               เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

     ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร :  
6.1 เปนหลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2565 
6.2 เริ่มใชในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2565 เปนตนไป 
6.3 คณะกรรมการประจําคณะคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเห็นสมควรใหเสนอ 
     หลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2564  
     เม่ือวันท่ี 27  เดือนมกราคม  พ.ศ.2564 
6.4 สภาวิชาการเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย  
     ในคราวประชุมครั้งท่ี 9/2564 เม่ือวันท่ี 10 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 
6.5 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย

ในคราวประชุม ครั้งท่ี 3/2564 วันท่ี 5 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 
6.6  สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร 
      ในคราวประชุมครั้งท่ี 10/2564 เม่ือวันท่ี 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 
 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน  
หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ.2554 ในปการศึกษา 2567 
 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา  
8.1  นักวิชาการทางภาษาไทย 
8.2  งานสื่อสารมวลชน เชน นักจัดรายการวิทยุ โทรทัศน นักประชาสัมพันธ พิธีกร ผูประกาศ 

นักขาวหนังสือพิมพ เปนตน 
8.3  งานเอกสาร เชน งานสารบรรณ งานธุรการ งานสํานักงาน เปนตน 
8.4  งานอ่ืน ๆ เชน ครูสอนพิเศษ นักเขียนประจํา นักเขียนอิสระ บรรณาธิการกอง

บรรณาธิการวารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ เปนตน 
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9. ช่ือนามสกุลเลข เลขบัตรประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

ช่ือ นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 

 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
 

สําเร็จการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัย ป พ.ศ. 

1. นางสาวขวัญตา  ทวีสุข 
   อาจารย 
    

ศศ.ม. (ภาษาไทย)                  
ศศ.บ. (ภาษาไทย)  

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2556 
2551 

2. นายพิเภก  เมืองหลวง 
   อาจารย 
    

อ.ม. (ภาษาไทย)  
ศศ.บ. (ภาษาไทย)  

 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 

 

2554 
2551 

3. นางสาวมัสวิณี  สาและ 
   อาจารย  
   

ศศ.ด. (ภาษาศาสตร)  
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร)  
ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร) วิชาเอก
ภาษาอังกฤษ วิชาโทภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2562 
2552 
2548 

4 นางสาวสวพร  จันทรสกุล 
   ผูชวยศาสตราจารย 
 

ศศ.ม. (ภาษาไทย)  
ศศ.บ. (การออกแบบบรรจุภัณฑ)  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร 

2554 
2550 

5 นางสาวซูไรดา  เจะนิ 
   อาจารย 
    

กศ.ม. (ภาษาไทย) 
ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน)  

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

2556 
2547 

 
10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

การพัฒนาท่ีเกิดข้ึนท่ัวโลกท่ีมุงพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ทําใหเกิดการแขงขันสูง
ในทุกดาน ไมวาจะเปนเศรษฐกิจการคา การศึกษา รวมไปถึงการขับเคลื่อนและพัฒนาสูการใช
นวัตกรรมเพ่ือสรางมูลคา (Thailand 4.0) ซ่ึงเปนนโยบายสําคัญของภาครัฐ ดังนั้นการสรางคนให
สามารถดํารงชีพอยูในสภาพการแขงขันสูง สามารถขับเคลื่อนความรู สามารถคิดสรางงาน นวัตกรรม
ตาง ๆ อยางสรางสรรคจึงถือเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาตนเอง สังคม ประเทศชาติ และการดํารง
วัฒนธรรมของชาติ  

การศึกษาภาษาไทยจึงเปนพ้ืนฐานสําคัญของการเรียนรูในการดําเนินชีวิตและ      
การประกอบอาชีพในสภาพเศรษฐกิจปจจุบัน ประกอบกับสามจังหวัดชายแดนภาคใต อันไดแก 
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ปตตานี ยะลา และนราธิวาส  เปนพ้ืนท่ีท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประชาชนในพ้ืนท่ี
สามารถใชภาษาในการสื่อสารไดหลากหลายภาษา การศึกษาภาษาไทยในสังคมเชนนี้จึงยิ่งทวี
ความสําคัญมากยิ่งข้ึน เพ่ือใหคนในสังคมไดเรียนรูภาษาซ่ึงกันและกัน  ดังนั้นการผลิตบุคลากรท่ีมี
ความสามารถดานภาษาไทยจึงเปนสิ่งท่ีตอบสนองความตองการของทองถ่ิน ชุมชนและสังคมไทยได
เปนอยางดี  
 11.2 สถานการณหรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 

สภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกในปจจุบัน 
สงผลตอแนวคิดในการปรับปรุงหลักสูตรท่ีนอกจากจะผลิตบัณฑิตใหมีความเชี่ยวชาญในการใช
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารแลว จะตองเปนผูท่ีมีความคิดสรางสรรค มีวิจารณญาณ มีความเทาทัน  
ความเปลี่ยนแปลง สามารถบูรณาการความรูในศาสตรภาษาไทยกับศาสตรการทํางาน หรือศาสตร 
อ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวของ เชน ศาสตรดานสารสนเทศ ศาสตรดานการสอน ศาสตรดานนิเทศศาสตร ศาสตร
ดานการพัฒนาชุมชน เปนตน เพ่ือนําไปสรางประโยชนในรูปแบบท่ีหลากหลาย ทันสมัย เชน การ
สรางสรรคนวัตกรรม การสรางงาน สรางอาชีพใหมใหตรงกับความตองการของทองถ่ิน และสังคม 
โดยยังคงความเปนไทย การภูมิใจในคุณคาของศิลปะและวัฒนธรรมไทย ตระหนักถึงความสําคัญใน
การใชภาษาไทยและถายทอดภาษาไดอยางถูกตองและเหมาะสม โดยเฉพาะในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใตซ่ึงเปนสังคมพหุวัฒนธรรม การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพมีความรูทางวิชาการและมีทักษะการใช
ภาษาไทยเปนอยางดี จึงตอบสนองความตองการของสังคมพหุวัฒนธรรมและเปนการธํารงไวซ่ึงมรดก
ทางวัฒนธรรมของชาติตอไปได 
 
12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

การพัฒนาหลักสูตรใหรองรับกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและกระแสโลก
ปจจุบันท่ีเปลี่ยนแปลงไป หลักสูตรตองผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ คือมีความรู มีทักษะการใชภาษาไทย
ในการสื่อสาร โดยเฉพาะการบูรณาการความรูในศาสตรสาขาวิชากับศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ เชน 
ศาสตรดานสารสนเทศ ศาสตรดานการสอน ศาสตรดานนิเทศศาสตร ศาสตรดานการพัฒนาชุมชน 
เปนตน ในการประกอบอาชีพและการสรางสรรคนวัตกรรมท่ีเก่ียวของ การบูรณาการกับเทคโนโลยี
การสื่อสารท่ีรวมสมัย การจัดการศึกษาในลักษณะการทํางานรวมกับสื่อดิจิทัล เพ่ือใหบัณฑิตสามารถ
นําไปใชในการสรางงาน พัฒนานวัตกรรม ตอบสนองความตองการของทองถ่ิน และสังคมได  

นอกจากนี้หลักสูตรตองสรางความตระหนักถึงความสําคัญของการใชภาษาและ
วัฒนธรรมเพ่ือการสื่อสาร จัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาตาง ๆ ท่ีสอดแทรกการคิด
วิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดอยางมีวิจารณญาณ การจัดใหมีการฝกประสบการณวิชาชีพ
และสหกิจศึกษาทางภาษาไทย เพ่ือมุงใหผูเรียนไดรับประสบการณการใชทักษะภาษาไทยในการ
ทํางานจริง สามารถประกอบอาชีพในหนวยงานตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ ดวยเหตุนี้หลักสูตรจึง
จําเปนตองปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะทาง
ภาษาไทย สามารถบูรณาการความรูในศาสตรสาขาวิชากับศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของในการประกอบ
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อาชีพ รวมถึงการบูรณาการกับเทคโนโลยีการสื่อสารท่ีรวมสมัยในการสรางสรรคนวัตกรรมท่ีเก่ียวของ
เพ่ือทองถ่ินและสังคมตอไป 

 
 12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีพันธกิจท่ีสําคัญในการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ มีคุณธรรม 
ใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท่ีสอดคลองกับความตองการของสังคม เพ่ือพัฒนา
ทองถ่ินจังหวัดชายแดนภาคใต ดวยกระบวนการพัฒนาองคความรูบนพ้ืนฐานศาสตรสากล และภูมิ
ปญญาทองถ่ิน  ดวยความสําคัญตามพันธกิจดังกลาว ผนวกกับการศึกษาขอมูลดานสังคมและ
วัฒนธรรม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จึงเห็นควรปรับปรุงหลักสูตร โดยเนนการ
ผลิตบัณฑิตใหมีสมรรถนะ เปนนักปฏิบัติการทางภาษา มีความรูและทักษะทางภาษาไทย การสื่อสาร 
คูคุณธรรม เทาทันความเปลี่ยนแปลงและปรับตัวใหสอดรับกับกระแสสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ
อยางสรางสรรค 
 
13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย  

13.1  กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
 โครงสรางหลักสตูรประกอบดวย 3 หมวดวิชา  

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จัดการเรียนการสอนโดยอาจารยท่ีบริหารโดยคณะกรรมการหมวด
วิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
  2.  หมวดวิชาเฉพาะดาน จัดการเรียนการสอนโดยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร           
หลักสูตศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  

3. หมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ ซ่ึงจัดการเรียนการสอนโดย
ภาควิชาท่ีรายวิชานั้นสังกัด 

 
หมวดที ่2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1.ปรัชญา ความสําคัญ วัตถุประสงคของหลักสูตร และความคาดหวังผลลัพธการเรียนรูเม่ือส้ินป
การศึกษา 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร  
ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูและมีทักษะทางภาษาไทย วรรณกรรมไทย ใชภาษาไทยสื่อสาร

อยางเหมาะสมและสรางสรรค มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถนําความรูไปประยุกตใช และบูรณา
การกับศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ เชน ศาสตรดานสารสนเทศ ศาสตรดานการสอน ศาสตรดานนิเทศ
ศาสตร ศาสตรดานการพัฒนาชุมชน เปนตน ในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในบริบทสังคม
พหุวัฒนธรรมได 

1.2 ความสําคัญของหลักสูตร  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ผลิตบัณฑิตใหมีความพรอมในการเขา

สูสังคมยุคใหม บัณฑิตสามารถนําความรูในศาสตรสาขาไปประยุกตใชและบูรณาการรวมกับศาสตร
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อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ เชน ศาสตรดานสารสนเทศ ศาสตรดานการสอน ศาสตรดานนิเทศศาสตร ศาสตร
ดานการพัฒนาชุมชน เปนตน เพ่ือใหสอดรับกับความตองการของทองถ่ินและสังคม โดยเฉพาะในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต ไดแก ยะลา ปตตานี และนราธิวาส ซ่ึงเปนสังคมพหุวัฒนธรรม มีความ
ตองการบุคลากรท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญดานภาษาไทยและการสื่อสารภาษาไทย  ดังนั้นการผลิต
บัณฑิตท่ีมีคุณภาพ มีความรูและทักษะทางภาษาไทย สามารถปรับใชความรูในการแกปญหาหรือ
พัฒนาทองถ่ินได จึงตอบสนองความตองการของสังคมพหุวัฒนธรรมไดเปนอยางดี 

 
1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มีวัตถุประสงคในการผลิตบัณฑิตท่ีมี
คุณสมบัติครอบคลุมท้ัง 5 ดาน ดังนี้     

1.  มีคุณธรรม จริยธรรม ความภาคภูมิใจในภาษาและวรรณกรรมไทย 
2.  มีความรูความเขาใจอยางลึกซ้ึงทางภาษาไทย ทักษะการสื่อสาร วรรณคดีและ 

วรรณกรรมไทย และสามารถใชภาษาไทยในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ  
3.  มีความใฝรู มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และมีวิจารณญาณ สามารถใชเทคโนโลยี

สารสนเทศทันสมัยในการแสวงหาความรู ถายทอดและเผยแพรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4.  มีความสามารถในการประยุกตใชองคความรูกับการประกอบอาชีพท้ังภาครัฐ 

ภาคเอกชน อาชีพอิสระ และการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 
5.  มีทักษะชีวิต เขาใจ รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีมีผลตอองคความรูทาง

ภาษาไทยและการสื่อสาร และมีสติสัมปชัญญะสามารถทํางานและดํารงชีวิตอยางมีความสุข 
 
 1.4 ความคาดหวังผลลัพธการเรียนรูเม่ือส้ินปการศึกษา 

ปท่ี รายละเอียด 
1 มีความรู ความเขาใจระดับพ้ืนฐานเบื้องตนทางภาษาและวัฒนธรรมไทย วรรณคดีและ

วรรณกรรมไทย รวมถึงทักษะดานการสื่อสาร  
2 มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับวรรณกรรมในระดับท่ีสูงข้ึนและมีลักษณะเฉพาะ มีทักษะ

การคิดเชิงเหตุผล โดยนําองคความรูทางดานภาษา สังคม วรรณกรรม และคติชนวิทยามา
ประยุกตใชและสรางสื่อทางภาษาไทยดวยเทคโนโลยีอยางสรางสรรคได และมีทักษะการ
สื่อสารท่ีมีจุดประสงคเฉพาะ 

3 รูและเขาใจความสัมพันธระหวางวรรณกรรมกับสังคมและการเมือง บริบทการใชภาษาใน
สังคม สามารถวิเคราะห วิจารณวรรณกรรมได และสามารถประยุกตใชความรูทาง
ภาษาไทยในการสรางสรรคงานสื่อสารมวลชน รวมถึงการนําเสนอความรูในรูปแบบการ
สัมมนาทางภาษาไทย 

4 ประยุกตใชความรูทางภาษาไทยในการแกปญหาหรือตอบคําถามในการวิจัยทางภาษาไทย
มีทักษะการสื่อสารท่ีมีจุดประสงคเฉพาะในระดับท่ีสูงข้ึน มีความพรอมในการฝก
ประสบการณและสามารถปรับใชความรู ทักษะท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาไปใชในการฝก
ประสบการณหรือสหกิจศึกษาทางภาษาไทยได 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง  

แผนการพัฒนา / เปล่ียนแปลง กลยุทธ  หลักฐาน/ตัวบงช้ี 
1. ปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตร     
   ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา   

ภาษาไทย ใหมีมาตรฐานเปนไป   
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ี   
สกอ. กําหนด 

1.  ประเมินการเรียนการสอน   
ประจําภาคเรียนภายใน 
30 วันหลังสิ้นสุดภาคเรียน 

2. ประเมินการเรียนการสอน  
ประจาํป 

1. มคอ. 5 
2. มคอ. 7 

2. พัฒนาบุคลากรสายผูสอนดาน    
   การเรียนการสอน ใหเพ่ิมพูน      
   ความรูและประสบการณ  
 
 

  ส นั บ ส นุ น บุ ค ล า ก ร ส า ย   
วิชาการดานการเรียนการ   
สอนโดยสงเสริมใหเขารวม   
อบรมหรือสัมมนาวิชาการ   
ใ น ป ร ะ เ ด็ น ต า ง ๆ  ท่ี
เ ก่ียวของ กับการจัดการ
เรียนการสอน 

 

1. รายงานผลการอบรมหรือ     
   สัมมนาวิชาการของอาจารยใน 
   หลักสูตร 
2. วุฒิบัตรการอบรมหรือสัมมนา 
   วิชาการ 
3. คําสั่งการไปราชการเพ่ือเขา      
   รวมอบรมหรือสัมมนาวิชาการ 
 

3. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการดาน
การทําผลงานทางวิชาการใน
รูปแบบตาง ๆ 

 

  สนั บ ส นุ น บุ ค ล า ก ร ส า ย
วิ ชาการด านการ พัฒนา
ผล ง า น ทา ง วิ ช า ก า ร ใ น
รูปแบบตาง ๆ 

   ผลงานทางวิชาการรูปแบบ  
   ตาง ๆ 

 
หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร 
ระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษา แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ  

มีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

ไมมี 
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

 ไมมี 
 
2. การดําเนินการหลักสูตร 
 2.1 วันเวลาในการดําเนินการเรียนการสอน   

                ภาคเรียนท่ี 1   เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน 

                ภาคเรียนท่ี 2   เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ 
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 2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา :  
     เปนผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือเทียบเทา  และมีคุณสมบัติอ่ืนครบถวน

ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากําหนด 
 2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา  

2.3.1 ปญหาการปรับตัวในการเรียนระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาหลักสูตร        
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

2.3.2  ผูท่ีเขาศึกษาสวนใหญมีปญหาเก่ียวกับทักษะการใชภาษาไทยในการสื่อสารและ
ความรูพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับวรรณคดีและวรรณกรรมไทย รวมถึงการใชเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับการ
เรียนการสอน 

2.4  กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 
2.4.1 จัดปฐมนิเทศท้ังในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา จัดระบบการให

คําปรึกษาแนะแนว โดยมีอาจารยท่ีปรึกษาจากสาขาวิชาดูแลประสานงานกับคณาจารยผูสอน  
2.4.2 จัดสอนปรับพ้ืนฐานทางภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรมไทย รวมถึงการใช

เทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับการศึกษาใหกับนักศึกษาเขาใหม 
 2.5  แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 
 

ระดับช้ันป 
 

จํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา 
2565 2566 2567 2568 2569 

ระดับปริญญาตรี (4) ป       
ชั้นปท่ี 1 40 40 40 40 40 
ชั้นปท่ี 2  40 40 40 40 
ชั้นปท่ี 3   40 40 40 
ชั้นปท่ี 4    40 40 

รวมจํานวนนักศึกษา 40 80 120 160 160 
จํานวนบัณฑิตท่ีคาดวาจะ

สําเร็จการศึกษา 
- - - 40 40 

 
 2.6 งบประมาณตามแผน 
  2.6.1 รายละเอียดรายรับ (หนวยบาท) 
 

รายละเอียดรายรับ 
งบประมาณท่ีตองการ 

2565 2566 2567 2568 2569 
คาธรรมเนียมการศึกษาคนละ  
8,500 บาทตอภาคเรียน 

 
680,000 

 
1,360,000 

 
2,040,000 

 
2,720,000 

 
2,720,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
คนละ 700 บาทตอป 

 
28,000 

 
56,000 

 
84,000 

 
112,000 

 
112,000 

รวมรายรับ 708,000 1,416,000 2,124,000 2,832,000 2,832,000 
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2.6.2 รายละเอียดรายจาย (หนวยบาท) 
 

รายละเอียดรายจาย 
งบประมาณท่ีตองการ 

2565 2566 2567 2568 2569 
เงินคงคลัง รอยละ 20 141,600 283,200 424,800 566,400 566,400 
รายจายระดับมหาวิทยาลัย 
รอยละ 40 

 

283,200 
 

566,400 
 

849,600 
 

1,132,800 
 

1,132,800 

คาใชจายในการดําเนินงาน
รอยละ 40 

 

283,200 
 

566,400 
 

849,600 
 

1,132,800 
 

1,132,800 

รวม 708,000 1,416,000 2,124,000 2,832,000 2,832,000 
จํานวนนักศึกษา 40 80 120 160 160 

คาใชจายตอหัวนักศึกษา 14,160 14,160 14,160 14,160 14,160 
 

2.7 ระบบการศึกษา 
  แบบชั้นเรยีน  

2.8 การเทียบโอนรายวิชา และการลงทะเบียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี) 
ใหเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
 3.1 หลักสูตร 
  3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 120 หนวยกิต 
  3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวด
วิชาเฉพาะดานและหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีโครงสรางหลักสูตร ดังนี้  

 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
    1.1 กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร         ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 
       1) วิชาบังคับ  12 หนวยกิต 
       2) วิชาเลือก ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
    1.2 กลุมวิชาวิถีแหงชีวิต           ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
       1) วิชาบังคับ  3 หนวยกิต 
       2) วิชาเลือก ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

    1.3 กลุมวิชาพลเมืองโลก       ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
       1) วิชาบังคับ  3 หนวยกิต 
       2) วิชาเลือก ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

    1.4 กลุมวิชาอัตลักษณของคณะ ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

       1) คณะครุศาสตร                                               3   หนวยกิต 
           หรือ    
       2) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  3   หนวยกิต 
           หรือ    
       3) คณะวิทยาการจัดการ  3   หนวยกิต 
           หรือ    
       4) คณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและ 
          การเกษตร  

 3  หนวยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา            84 หนวยกิต 
    2.1 กลุมวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา            76 หนวยกิต 

       2.1.1 เฉพาะดานบังคับ             40 หนวยกิต 

       2.1.2 เฉพาะดานเลือก ไมนอยกวา            36 หนวยกิต 

    2.2 วชิาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ ไมนอยกวา             8 หนวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา             6 หนวยกิต 
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3.1.3 รายวิชา   
รายวิชาตามโครงสราง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ดังนี้   

         1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา     30  หนวยกิต 
                1.1 กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร ไมนอยกวา        15  หนวยกิต 

                    1.1.1 วิชาบังคับ                 ไมนอยกวา   12  หนวยกิต 
151001001 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร 

Language Thought and Communication 
          3(3-0-6) 

151001002 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร*        
Thai for Communication 

          3(3-0-6) 

151001003 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ*  
 Thai for Careers 

          3(3-0-6) 

151001005 ภาษาอังกฤษหรรษา  
English for Fun 

          3(3-0-6) 

151001006 การใชภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน           
English Usage for Social Network  

          3(3-0-6) 

151001007 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู* 
English for Communication and 
Learning Development 

          2(1-2-3) 

151001008 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1*     
English for Communication 1 

          2(1-2-3)  

151001009  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2*                                                             2(1-2-3) 
 English for Communication 2  
151001013 กาวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ       

Technology and Media Literacy 
3(3-0-6) 

 

                        1.1.2 วิชาเลือก      ไมนอยกวา       3 หนวยกิต         
151001004 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย     

Developments of Thai Speaking and 
Writing Skills 

          3(3-0-6) 

151001010 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ       
English Communication Skills 
Development 

          3(3-0-6) 

151001011 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  
Chinese for Communication 

          3(3-0-6) 

151001012 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร  
Malayu for Communication 

          3(3-0-6) 

  

___________________________________________ 
หมายเหต ุ* หมายถึง รายวิชาสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 
                           ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทาขึ้นไป 
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            1.2 กลุมวิชาวิถีแหงชีวิต ไมนอยกวา           6 หนวยกิต 
       1.2.1 วิชาบังคับ ไมนอยกวา                  3 หนวยกิต                                                             
151001016 อยูด ีกินด ีมีสุข  

Well-being 
          3(3-0-6) 

151001017 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน* 
Science in Daily Life 

          3(3-0-6) 

   

        1.2.2 วิชาเลือก  ไมนอยกวา     3 หนวยกิต 
151001014 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการนําเสนอ        

Information Technology for 
Presentation 

          3(3-0-6) 

151001015 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน*          
Information Technology in Daily Life 

          3(3-0-6) 

151001018 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน*       
Mathematics in Daily Life 

          3(3-0-6) 

151001019 การบริหารรางกาย  
Body Exercise 

          1(0-2-2) 

151001020 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต*  
Sports for the Quality of Life Development 

          2(1-2-3) 

151001021 ศาสตรพระราชากับการพัฒนาทองถ่ิน   
King’s Philosophy for Local Development 

          3(3-0-6) 

151001022 ชีช้องทางดี ชี้ชองทางรวย   
Introduction of Ethics and Wealth    

          3(3-0-6)  

151001023 ความงดงามแหงตน  
Beauty of Life 

3(3-0-6) 

151001024 กาวสูโลกกวาง  
Step to the World 

2(1-2-3) 

151001025 ความจริงของชีวิต*               
Truth of Life 

3(3-0-6) 

151001026 การพัฒนาตน*                       
Self Development 

2(2-0-4) 

151001027 สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต*              
Aesthetics for Life 

3(3-0-6) 

151001028 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย*         
Life and Thai Culture 

2(1-2-3) 

   

___________________________________________ 
หมายเหต ุ* หมายถึง รายวิชาสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 
                           ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทาขึ้นไป 
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             1.3 กลุมวิชาพลเมืองโลก  ไมนอยกวา     6 หนวยกิต 
        1.3.1 วิชาบังคับ                3 หนวยกิต 
151001029 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ  

Multiculture  and Peace  
 

             3(3-0-6) 

        1.3.2 วิชาเลือก  ไมนอยกวา              3  หนวยกิต 
151001030 ทักษะชีวิตเพ่ือสังคม   

Life Skill for Society  
             3(3-0-6)  

151001031 สังคมภิวัตน* 
Socialization 
 

3(3-0-6) 

             1.4  กลุมวิชาอัตลักษณของ คณะมนุษยศาสตร 
                   และสังคมศาสตร       

3  หนวยกิต 

         1.4.1 คณะครุศาสตร   3  หนวยกิต 
151001032   ครูแหงแผนดิน 3(3-0-6) 
 Teachings of King Rama 9  
 หรือ  
        1.4.2 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3  หนวยกิต 
151001033 วิถีไทย วิถีถ่ิน    

Thai and Local Ways 
3(3-0-6) 

 หรือ  
         1.4.3 คณะวิทยาการจัดการ  3  หนวยกิต 
151001034   ผูประกอบการรุนเยาว 3(3-0-6)  
 Young Enterpreneurs  
 หรือ  
         1.4.4 คณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร 3  หนวยกิต 
151001035   วิทยาศาสตรเพ่ือทองถ่ิน                3(3-0-6) 
 Science for Community  

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

___________________________________________ 
หมายเหต ุ* หมายถึง รายวิชาสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 
                           ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทาขึ้นไป 
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      2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา   84  หนวยกิต  ประกอบดวย  
        2.1 กลุมวิชาเฉพาะดาน                 ไมนอยกวา              76               หนวยกิต 
           2.1.1 วิชาเฉพาะดานบังคับ                                     40            หนวยกิต 
               (1) กลุมเนื้อหาวิชาหลักภาษาไทย และภาษาศาสตร  
121071001 หลักภาษาไทย       3(3-0-4) 
 Principles of Thai Language  
121071006 ภาษาศาสตรภาษาไทย       3(3-0-6) 
 Thai Linguistics 

 
 

 

               (2) กลุมเนื้อหาวิชาการใชภาษาไทย  
121071007 เทคนิคการเขียน       2(2-0-4) 
 Writing Techniques  
121071008 การพูดเพ่ือสัมฤทธิผล       3(2-2-5) 
 Speaking for Achievement  
321072014 การนําเสนอภาษาไทยดวยเทคโนโลยีอยางสรางสรรค 

Creative presentation of Thai language with technology 
      5(3-4-8) 

121072023 การคิดและการใชเหตุผล 
Thinking and Reasoning 

     2(2-0-4) 

121073025 การอานเพ่ือพัฒนาชีวิตและสังคม       2(2-0-4) 
 Reading for  Life  and  Social  Development  
121074038 การวิจัยทางภาษาไทย  

Research in Thai language 
      3(2-2-5) 

   

              (3) กลุมเนื้อหาวิชาวรรณคดีไทย  
121072012 วรรณกรรมเอกของไทย       2(2-0-4) 
 Thai Masterpieces  
121072013 วรรณกรรมไทยรวมสมัย       3(3-0-6) 
 Contemporary Thai Literature  
121073027 วรรณกรรมวิจารณ 

Literary Criticism 
 

      3(2-2-5) 
 

               (4) กลุมเนื้อหาวิชาภาษาและวรรณกรรมท่ีสัมพันธกับสังคมและวัฒนธรรม 
121071005 ภาษากับวัฒนธรรม       3(3-0-6) 
 Language and Culture  
121072015 ภาษากับสังคม 

Language and Society 
 

      3(3-0-6) 
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121073024 วรรณกรรมสังคมและการเมือง       3(3-0-6) 
 Social  and  Political  Literature  

 

          2.1.2  วิชาเฉพาะดานเลือก    ไมนอยกวา                          36      หนวยกิต 
               (1) กลุมเนื้อหาวิชาหลักภาษาไทย และภาษาศาสตร  
121071002 สัทศาสตรภาษาไทย       2(1-2-3) 
 Thai Phonology  
121071010  หนังสือแบบเรียนภาษาไทย 

Thai Textbooks 
      2(2-0-4) 

121071016 พัฒนาการของภาษาไทย       2(2-0-4) 
 Development  of  Thai  Language  
121072019 ภาษาตางประเทศในภาษาไทย       3(3-0-6) 
 Foreign Language in Thai Language  
121072020 ภาษาไทยถ่ิน 

Thai Dialect 
      2(1-2-3) 

   

               (2) กลุมเนื้อหาวิชาการใชภาษาไทย  
121071003 ศิลปะการอาน       3(3-0-6) 
 Arts of Reading  
121071011 การยอความและสรุปความ       2(2-0-4) 
 Summarizing and Conclusion  
121072017 การเขียนบันเทิงคดี       3(2-2-5) 
 Fiction Writing  
121072021 การอานเพ่ือจุดประสงคเฉพาะ       3(3-0-6) 
 Reading for Specific Purposes  
121072022 การเขียนอยางมีประสิทธิภาพ       2(1-2-3) 
 Efficiency Writing  
321073028 ภาษาไทยในงานสือ่สารมวลชน       5(3-4-8) 

 Thai language for Mass Communication  
121073029 การเขียนสารคดี       3(3-0-6) 
 Documentary  Writing  
121073030 ภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ       2(1-2-3) 
 Thai Language for Foreigners  
121073031    การสัมภาษณ       3(2-2-5) 
 Interview   
121073032  การแปล 

Translation 
     2(2-0-4) 
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121073033 สมัมนาภาษาไทย       3(1-4-4) 
 Seminar on Thai Language  
121074039 การพูดทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน        3(2-2-5) 
 Speaking on Broadcasting  
121074040 การเขียนหนังสือราชการ       3(2-2-5) 
 Official Writing  
121074041 การใชภาษาไทยเชิงธุรกิจ       3(3-0-6) 
 Thai Language for Business 

 

 

              (3) กลุมเนื้อหาวิชาวรรณคดีไทย  
121071004 พัฒนาการของวรรณกรรมไทย       3(3-0-6) 
 Development  of  Thai  Literature  
121073034         วรรณกรรมทองถ่ิน       3(2-2-5) 
 Thai Folk Literature  

121073035 คีตวรรณกรรมศึกษา       2(2-0-4) 
 Lyrics in Literature Studies  
121073036 การเขียนรอยกรอง       2(1-2-3) 
 Thai Verse Composition 

 

 

              (4) กลุมเนื้อหาวิชาภาษาและวรรณกรรมท่ีสัมพันธกับสังคมและวัฒนธรรม 
121071009 คําและสํานวนไทย       3(3-0-6) 
 Thai Words and Idioms  

121072018 คติชนวิทยา  
Folklore  

      3(2-2-5) 

121073026  ความสัมพันธระหวางภาษามลายูถ่ินกับภาษาไทย       3(3-0-6) 
 Relationship between the Melayu Dialect and Thai 

language 
 

121073037 วรรณคดีเพ่ือการแสดง 
Performance Literature 

 

      3(2-2-5) 

             2.2  กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ  ไมนอยกวา                     8          หนวยกิต 
121074042 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพและสหกิจศึกษาทางภาษาไทย 

Preparation for Professional  Experiences  and Cooperative 
Education in  Thai Language 

3(3-0-6) 

121074043 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาไทย   5(450) 
 Field  Experience  in Thai  Language  

หรือ   
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121074044 สหกิจศึกษาทางภาษาไทย  
Cooperative Education in Thai Language 
 

6(600) 

 3. หมวดวิชาเลือกเสร ีไมนอยกวา                                            6   หนวยกิต                         

ใหเลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไมซํ้ากับรายวิชาท่ีเคยเรียน
มาแลว และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จการศึกษา
ของหลกัสูตรนี้ 
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3.1.4 แผนการศึกษา 
ปท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 1  

หมวดวิชา รหัสวิชา/ช่ือวิชา 
หนวยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   6  หนวยกิต  
หมวดวิชาเฉพาะ  121071001 หลักภาษาไทย 3(3-0-6)  

 เลือกวิชาเฉพาะดานเลือก 8 หนวยกิต 
รวม 17  หนวยกิต  

 

ปท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2  

หมวดวิชา รหัสวิชา/ช่ือวิชา 
หนวยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  6  หนวยกิต  
หมวดวิชาเฉพาะ  121071005 ภาษากับวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

121071006 ภาษาศาสตรภาษาไทย 3(3-0-6) 

121071007 เทคนิคการเขียน 2(2-0-4) 

121071008 การพูดเพ่ือสัมฤทธิผล 3(2-2-5) 

 เลือกวิชาเฉพาะดานเลือก 3 หนวยกิต 

รวม 20 หนวยกิต  
 
ปท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1  

หมวดวิชา รหัสวิชา/ช่ือวิชา 
หนวยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  6  หนวยกิต  
หมวดวิชาเฉพาะ  121072012 วรรณกรรมเอกของไทย 2(2-0-4) 

321072014 การนําเสนอภาษาไทยดวยเทคโนโลยี
อยางสรางสรรค 

5(3-4-8) 

121072015 ภาษากับสังคม 3(3-0-6) 
 เลือกวิชาเฉพาะดานเลือก 2 หนวยกิต 

รวม 18 หนวยกิต  
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แผนการศึกษา (ตอ) 
ปท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 2  

หมวดวิชา รหัสวิชา/ช่ือวิชา 
หนวยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    6  หนวยกิต  
หมวดวิชาเฉพาะ  121072013  วรรณกรรมไทยรวมสมัย 3(3-0-6) 

121072023 การคิดและการใชเหตุผล  2(2-0-4) 
 เลือกวิชาเฉพาะดานเลือก 6 หนวยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสร ี   3  หนวยกิต  
รวม 20  หนวยกิต  

 

ปท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 1  

หมวดวิชา รหัสวิชา/ช่ือวิชา 
หนวยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  6  หนวยกิต  
หมวดวิชาเฉพาะ  121073024 วรรณกรรมสังคมและการเมือง  3(3-0-6) 

 เลือกวิชาเฉพาะดานเลือก 3 หนวยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสร ี   3  หนวยกิต  
รวม 15  หนวยกิต  

 

ปท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 2  

หมวดวิชา รหัสวิชา/ช่ือวิชา 
หนวยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ  
 

121073025 การอานเพ่ือพัฒนาชีวิตและสังคม  2(2-0-4)  
121073027        วรรณกรรมวิจารณ  3(2-2-5) 

 เลือกวิชาเฉพาะดานเลือก 8 หนวยกิต 
รวม 13 หนวยกิต  
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แผนการศึกษา (ตอ) 
 

ปท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 1  

หมวดวิชา รหัสวิชา/ช่ือวิชา 
หนวยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 121074038 การวิจัยทางภาษาไทย  3(2-2-5) 
 เลือกวิชาเฉพาะดานเลือก 6 หนวยกิต 
121074042 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ

และสหกิจศึกษาทางภาษาไทย 
3(3-0-6) 

รวม 12  หนวยกิต  
 

ปท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 2  

หมวดวิชา รหัสวิชา/ช่ือวิชา 
หนวยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 121074043 
 

121074044 

การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาไทย   
หรือ  
สหกิจศึกษาทางภาษาไทย 

5(450)  
 

6(600) 
รวม 5-6  หนวยกิต  
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา  

1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไมนอยกวา     30    หนวยกิต 
คําอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  แบงตามกลุมวิชาดังนี้ 
   1.1 กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร                           ไมนอยกวา   15  หนวยกิต 

     1.1.1)  วิชาบังคับ                                             ไมนอยกวา   12  หนวยกิต 

151001001 ภาษา ความคิด และการส่ือสาร                                                  3(3-0-6) 
 Language Thought and Communication  

ภาษากับการสื่อสาร ความสัมพันธของภาษากับ ความคิดและการสื่อสาร ทักษะ 
การฟงและการอาน การลําดับความคิด การสรุปความคิด และการถายทอดความคิด 
เพ่ือการสื่อสาร ท้ังการพูดและการเขียน การใชภาษาไทยผานบทเพลงหรือการละเลน  
การเลานิทานพ้ืนบาน  

Language and Communication, relation between languages with 
ideas and communication, listening and reading skills, idea organization, 
idea conclusion, expressing ideas for communication for both speaking 
and writing, Thai use through songs, plays and folk tale 

 

151001002  ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร                                                         3(3-0-6)       
 Thai for Communication 

ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเปนเครื่องมือในการสื่อสาร ฝกทักษะใชภาษา 
ในชีวิตประจําวัน ท้ังดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน การใชภาษาสื่อสารท่ี
เปนทางการและไมเปนทางการ การนําเสนอขอมูลในเชิงใหความรูขอคิดเห็น 
ขอเสนอแนะ และวิจารณอยางมีเหตุผล ศึกษาสภาพปญหาและแนวทางการแกไข 
การใชภาษาในชีวิตประจําวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตสํานึกตอสังคมใน 
การใชภาษาไทยในการสื่อสาร 

Significance of Thai language as communication tools, practice of 
language  in daily life use 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 

 

151001003 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ                                                3(3-0-6) 
 Thai for Careers 

การฝกทักษะ พัฒนาการใชภาษาไทยดานการฟง การพูด การอานและการเขียน
เพ่ือใหเกิดการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพถูกตองตามหลักเกณฑท้ังในชีวิตประจําวัน 
และการประกอบอาชีพ  ตลอดจนการนําเสนอขอมูล  การใหความรู การวิเคราะห
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ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะโดยผานกระบวนการคนควาตามหลักวิชาการ เพ่ือนําไปใชใน
สถานการณตาง ๆ ให เ กิดประโยชนตอการปฏิบัติหนา ท่ีการงานและการใช
ชีวิตประจําวัน 

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 

  

151001005 ภาษาอังกฤษหรรษา                                                               3(3-0-6) 
 English for Fun 

การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน ระบบเสียงภาษาอังกฤษ 
คําศัพทและสํานวนการทักทาย การแนะนําตัวเอง/ผูอ่ืน การสอบถามขอมูลเบื้องตน  
การแสดงความคิดเห็น การแสดงความรูสึก การนําเสนอหนาชั้นเรียน 

 English usage for daily communication, English sound systems,  
vocabularies and greeting expressions, self-introduction and introducing 
others, basic information inquiries, giving opinions, feeling expression, 
class presentation 

 

151001006 การใชภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน                                            3(3-0-6) 
   English Usage for Social Network 

การเขียนประโยคภาษาอังกฤษอยางงายในสื่อสังคมออนไลน  การตั้งและ 
การตอบกระทูเปนภาษาอังกฤษ  การสนทนาภาษาอังกฤษออนไลน  การแสดงความ
คิดเห็นเปนภาษาอังกฤษ  การเขียนหรือการตอบอีเมลเปนภาษาอังกฤษ   

Simple English writing in social media, giving queries and answers in 
English, online chatting, giving opinions in English, writing and replying 
email in English 

 

151001007  ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารและพัฒนาการเรียนรู                             2(1-2-3) 

 English for Communication and Learning Development 

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารท้ังการฟง พูด อาน เขียน  
ในชีวิตประจําวันในสถานการณตาง ๆ  อาทิ การกลาวทักทาย การกลาวลา          
การแนะนําตนเองและผูอ่ืน การรองขอ  การเสนอความชวยเหลือ การใหคําแนะนํา 
การบรรยายลักษณะบุคคลและสิ่ งของและสถานท่ีการถามและการใหขอมูล          
การติดตอสื่อสาร 
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ทางโทรศัพทและการแสดงความคิดเห็น  พัฒนาทักษะการใชเครื่องมือ  แหลงขอมูล
เพ่ือศึกษาคนควาในการพัฒนาการสื่อสาร เชน การใชพจนานุกรม  บทความ 
หนังสือพิมพ    การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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 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 communication 

 

151001008  ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1                                                  2(1-2-3) 

 English for Communication 1 

การฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน ถอยคําและสํานวนพ้ืนฐานท่ีใชในสถานการณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 
กับการปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศ
เจาของภาษา และมารยาทสากลท่ีถูกตองเหมาะสม 

Practices 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 

 

151001009  ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2                                                   2(1-2-3) 

 English for Communication 2 

การฝกและพัฒนาการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยใชสถานการณ
จริงท่ีสอดคลองกับสาขาวิชาชีพท่ีเก่ียวของรวมถึงการฝกทักษะการคิดวิเคราะห
แกปญหาและตัดสินใจในชีวิตประจําวัน และการประกอบอาชีพ 

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 
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151001013 กาวทันโลกเทคโนโลยีและส่ือ                                                     3(3-0-6) 

 Technology and Media Literacy  

การรูเทาทันขอมูลขาวสาร การรูเทาทันสื่อ การรูเทาทันเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  การเขาถึงและประเมินขอมูล  การใชขอมูลและจัดการได การ
วิเคราะหสื่อ การใชเครื่องมือสื่อสารงาย ๆ ในการผลิตสื่อ  การใชสื่อสังคมออนไลน
อยางถูกตองตามกฎหมาย และจริยธรรมทางเทคโนโลยี   

Information literacy, media literacy, IT and communication literacy, 
information access and evaluation, information use and manageability, 
media analysis, simple tools usage for media production, social media 
use under law controls and ethics in technology 

 

 1.1.2)  วิชาเลือก  ไมนอยกวา    3 หนวยกิต 

151001004 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย                               3(3-0-6)       

 Developments of Thai Speaking and Writing Skills 

การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน การพูดและการเขียนในโอกาสตาง ๆ   
ท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ ศึกษาคนควา ความรูจากการฟงและการอานจาก
สื่อตาง ๆ  นําเสนอดวยการพูดและการเขียนโดยคํานึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม และ
มารยาทในการสื่อสาร การวิจารณการพูดและการเขียน 

Developments of speaking and writing skills, speaking and writing 
for both formal and informal occasion, research, knowledge from 
listening and reading from various media, presenting with presentation 
and writing with ethics and moral realization, communication manners, 
criticizing speaking and writing 

 

151001010 การพัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ                                        3(3-0-6)       

 English Communication Skills Development  

การฟงและพูดโตตอบในสถานการณท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจําวัน การอานและ
เขียนขอความขนาดสั้น  และประโยคท่ีมีโครงสรางไมซับซอน   

Listening and speaking in daily-life situations, short message reading 
and writing, non-complicated sentence reading and writing 

 

151001011  ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร                                                           3(3-0-6)      

 Chinese for Communication 

การออกเสียงระบบพินอิน หลักการเขียนอักษรจีน  คําศัพท ไวยากรณ         
ข้ันพ้ืนฐาน การทักทายและการสนทนาเบื้องตนในชีวิตประจําวัน  

Pin-in pronunciation, principles of Chinese alphabets, vocabularies, 
basic Chinese grammars, greetings and basic daily-life conversation 
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151001012  ภาษามลายูเพ่ือการส่ือสาร                                                       3(3-0-6)       

 Melayu for Communication 

การใชภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน คําศัพท ไวยากรณข้ันพ้ืนฐาน 
การทักทายและการสนทนาเบื้องตนในชีวิตประจําวัน 

Melayu useage for communication in daily life, vocabularies, basic 
Melayu grammars, greetings and basic daily-life conversation 

 

2) กลุมวิชาวิถีแหงชีวิต                                           ไมนอยกวา     6  หนวยกิต 

      2.1)  วิชาบังคับ                                                           3  หนวยกิต 

151001016  อยูดี กินดี มีสุข                                                                     3(3-0-6)       

 Well-being 

การใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน ผลกระทบจากการใช
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอสิ่งแวดลอม  อาหารและคุณคาทางโภชนาการ อาหาร
เฉพาะโรค การอานฉลากโภชนาการ ความรูเรื่องยาเบื้องตน สมุนไพรไทย สมุนไพรกับ
การดูแลสุขภาพ กฎหมายคุมครองผูบริโภค การสรางเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต   

Science and technology use in daily life, effects of using science 
and technology on environment, foods and nutrition, dietetics, nutrition 
information reading, basic drug information, Thai herbs, herbs with 
health, consumer protection laws, promoting physical and mental health 

 

151001017 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน                                                    3(3-0-6)       

 Science in Daily Life     

พลังงาน แหลงพลังงาน พลังงานไฟฟา การผลิตกระแสไฟฟา วงจรไฟฟาในบาน 
อุปกรณไฟฟา หลักการทํางานของเครื่องใชไฟฟาประเภทตาง ๆ พลังงานในการ
ดํารงชีวิต ระบบการทํางานของอวัยวะตาง ๆ ของมนุษย พันธุกรรม สารเคมี ท่ีใชใน
ชีวิต ประจําวัน การใชประโยชนจากจุลินทรียในอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการ
ผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑอุตสาหกรรมโดยใชความรอน ความเย็น สารเคมี
รังสี บรรจุภัณฑ และการเก็บรักษา 

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 use in daily life, using microorganism in food industries, 
agricultural and industrial production managementwith heat, cold, 
radiochemical, packaging and storage 
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     2.2)  วิชาเลือก                                         ไมนอยกวา    3     หนวยกิต 

151001014  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการนําเสนอ                                           3(3-0-6)       

 Information Technology for Presentation 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  การเขาถึงและการใชขอมูล 
วิธีการเขาถึงสารสนเทศ กลยุทธการสืบคน การวิเคราะหและสังเคราะหสารสนเทศ 
และการนําเสนอสารสนเทศในรูปแบบตาง ๆ 

Introduction to information technology, data access and use, 
accessing information methods, searching strategies, analyzing and 
synthesizing information, presenting information in various forms 

 

151001015  เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน                                          3(3-0-6)       

 Information Technology in Daily Life 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต
คอมพิวเตอรในชีวิตประจําวัน การประยุกตคลังความรู กฎหมายและจรรยาบรรณ 
ในการใชระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

Introduction to computer, information technology, computer 
application in daily life, data warehouse application, laws and ethics in 
using information system and security system 

 

151001018  คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน                                                    3(3-0-6)       

 Mathematics in Daily Life 

หลักการและกระบวนการคิด การใหเหตุผล คณิตศาสตรการเงินเก่ียวกับ
ดอกเบี้ย การเชาซ้ือ บัญชีรับ-จาย ภาษี และสถิติเบื้องตน เพ่ือการประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน  

Principle and thinking process; giving reasons; financial mathematics  
and interest, hire-purchase; accounting, tax and fundamental statistics to 
apply in daily life 

 

151001019  การบริหารรางกาย                                                                 1(0-2-2)       

 Body Exercise 

หลักการบริหารรางกาย การฝกทักษะ และเทคนิคเบื้องตนของการบริหาร
รางกายเพ่ือการเสริมสรางกลามเนื้อแตละสวน ความแข็งแกรง ความยืดหยุนของ
รางกาย และการทดสอบสมรรถภาพดวยตนเอง การเลือกการออกกําลังกายและการ
เลือกเลนกีฬาเพ่ือสุขภาพ การมีน้ําใจนักกีฬา 
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Principles of body management, skill practice and basic technique 
of body management to gaining muscle, body flexibility and physical 
fitness self-check, exercise selection and playing sports for healthiness, 
sportsmanship 

 

151001020  การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต                                                 2(1-2-3) 

 Sports for the Quality of Life Development 

กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการจัดการแขงขันกีฬาประเภทตาง ๆ หลัก
และวิธีการเลือกกีฬาใหเหมาะสมกับศักยภาพของแตละบุคคล หลักปฏิบัติในการเลน
กีฬาเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอรางกาย อารมณ และสังคม การปองกันการบาดเจ็บ
จากการเลนกีฬาและการปฐมพยาบาลเบื้องตน การนําทักษะดานกีฬา การพัฒนา
คุณภาพชีวิตโดยการเลนกีฬาและการละเลนพ้ืนเมืองในทองถ่ิน พัฒนาบุคลิกภาพและ
เสริมสรางภาวะการเปนผูนํา 

Rules, regulations, etiquette, form and methods of sports 
competition, principles and how to choose sports for 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 

 

151001021  ศาสตรพระราชากับการพัฒนาทองถิ่น                                          3(3-0-6)       

 King’s Philosophy for Local Development 

 ศาสตรพระราชากับการจัดการดานการเกษตรกรรม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม  
และสถานศึกษา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการพระราชดําริเพ่ือความกินดี
อยูดีของประชาชน การพัฒนาท่ียั่งยืน และการประยุกตใชศาสตรพระราชาในการ 
พัฒนาทองถ่ิน 

King’s philosophy for agricultural management, economies, 
environment and education; sufficiency economy philosophy, royal 
projects for the better living of people, sustainable development, 
applying the King’s philosophy for community development 

 

151001022  ช้ีชองทางดี ช้ีชองทางรวย                                                        3(3-0-6)       

 Introduction of Ethics and Wealth    

การพัฒนาทักษะการเรียนรู  เขาใจ เห็นคุณคาของชีวิต สังคม และสิ่งแวดลอม  
มีการพัฒนาตนเองเพ่ือดํารงตนอยางมีความสุขและอยูรวมกันผูอ่ืนได การเสริมสราง
คุณธรรมและจริยธรรม การไมเบียดเบียนผูอ่ืน การบริหารจัดการและภาวะผูนํา  
การบริหารทรัพยากรมนุษย ทางเลือกการลงทุน หลักการประกอบธุรกิจเบื้องตน  
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การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจ การบัญชีและการเงิน ธุรกิจออนไลน การตลาด
และการสื่อสาร  

Development of learning, understanding and valuing lives, society 
and environment; self-development for happy living and getting along 
well with people, promoting ethics and moral; care for others, 
leadership management, human resource management, investment 
channel, principles of basic business, analyzing business environment, 
accounting and financing, online business, marketing and 
communication 

 

151001023  ความงดงามแหงตน                                                               3(3-0-6)       

 Beauty of Life      

ความรู พ้ืนฐานเก่ียวกับมนุษยสัมพันธ  การเขาใจตนเองและเขาใจผู อ่ืน 
ธรรมชาติของมนุษย การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาทสังคม หลักการพูดเบื้องตน 
หลักการพูดนําเสนอตอท่ีประชุม ภาวะผูนําและผูตามท่ีดี การพัฒนาตนในการทํางานกลุม
และทํางานทีม  และทักษะการใชชีวิต 

Introductions to human relation, self-understanding and 
understanding others, human nature, personality developments, social 
etiquette, principles of basic speaking, principles of oral presentation in 
front of meeting, status of good leadership and followership, self-
developments for groups work and teamwork, living skills 

 

151001024 กาวสูโลกกวาง                                                                     2(1-2-3)  

 Step to the World 

การคนหาแหลงงาน  การอานประกาศรับสมัครงาน การกรอกแบบฟอรมใบสมัคร
งาน การเขียนจดหมายสมัครงานหรืออีเมลเพ่ือสมัครงาน และการเขียนประวัติสวนตัว  
การนัดหมายเพ่ือสัมภาษณงาน การสัมภาษณงาน การตอบรับและการปฏิเสธการ
สัมภาษณการสนทนาทางโทรศัพท ทักษะในการใชกริยามารยาทและน้ําเสียงในการ
พูด คําศัพทและสํานวนเพ่ือการปฏิบัติงานและการสื่อสารในสํานักงาน การบันทึกการ
ปฏิบัติงาน การบันทึกการประชุม และการนําเสนอ การปรับตัวเขาสูสังคม การปฏิบัติ
ตนในการทํางาน การทํางานเปนทีม และการมีจิตสาธารณะ 

Job seeking sources, reading jobs announcement, filling out 
application form, writing letters or email for job application, writing 
resume, appointment for job interview, interviewing, interview 
acceptance and rejection, telephone conversation, etiquette in tone of 
speaking, vocabularies and expressions for work practice 
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151001025  ความจริงของชีวิต                                                                 3(3-0-6) 

 Truth of Life 

ความหมายของชีวิต การดํารงชีวิตในสังคม ปจจุบันกับโลกวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ การนําเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกต 
ในการแกปญหาและพัฒนาปญญา  ชีวิตและสังคม  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตาม
หลักศาสนธรรม ชีวิตท่ีมีสันติสุขและสังคมท่ีมีสันติภาพ การเรียนรู  โลกทัศนแบบตาง 
ๆ การวิเคราะหขอดีและขอเสียของโลกทัศนแตละอยางเพ่ือจะไดรูจักแสวงหาความจริง
และความหมายของชีวิตท่ีถูกตองดีงามเพ่ือความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ อันนําไปสูความ
สงบสุขของชีวิตและสังคม 

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 

 

151001026  การพัฒนาตน                                                                       2(2-0-4)  

 Self Development  

หลักการและองคประกอบตลอดจนปจจัย ของพฤติกรรมของมนุษยตน 
กระบวนการเกิด และพัฒนาตน การพัฒนาสติปญญา ความฉลาดทางอารมณ 
และจริยธรรม การปองกันและการจัดการความเครียด การสรางมนุษยสัมพันธ  
การทํางานเปนทีม และการบริหารความขัดแยง 

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 

 

151001027  สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต                                                               3(3-0-6) 

 Aesthetics for Life 

ความหมายของสุนทรียศาสตรเชิงความ คิดกับสุนทรียศาสตรเชิงพฤติกรรม
โดยสังเขป การจําแนกขอแตกตางในศาสตรทางความงาม ความ สําคัญของการรับรู
กับความเปนมาของศาสตรทาง การเห็น การไดยิน และการเคลื่อนไหว สูทัศนศิลป 
ศิลปะ คีตศิลปและการแสดง ผานข้ันตอนการเรียนรู เชิงคุณคาจากการรําลึก 
ความคุนเคยและนําเขาสูความซาบซ้ึง เพ่ือใหไดมาซ่ึงประสบการณของความซาบซ้ึง
ทางสุนทรียภาพ 
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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 

 

151001028  ชีวิตและวัฒนธรรมไทย                                                           2(1-2-3) 

 Life and Thai Culture 

เอกลักษณทางสังคม วัฒนธรรมทองถ่ิน และวัฒนธรรมไทย ความสําคัญของ 
มนุษยสัมพันธ ธรรมชาติของมนุษย กระบวนการทางจิตวิทยา การสรางจิตสาธารณะ 
เพ่ือสรางความสัมพันธระหวางบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนเพ่ือความกาวหนาใน
ชีวิตและการทํางาน การนําหลักธรรมมาใชในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 

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  

 

3)  กลุมวิชาพลเมืองโลก                                            ไมนอยกวา   6  หนวยกิต 

      3.1)  วิชาบังคับ                                                           3  หนวยกิต 

151001029  พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ                                                        3(3-0-6)       

 Multiculture  and Peace 

ความหมาย ความสําคัญ ประเภทของวัฒนธรรม กระบวนการในการสรางความ
เขาใจ ความแตกตางทางวัฒนธรรมและการยอมรับความแตกตางทางวัฒนธรรม 
แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับสันติภาพและความสมานฉันท ปญหา ความขัดแยงใน
สังคมไทยและสังคมโลก การแกปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธี และกิจกรรมทางสังคม
เพ่ือสงเสริมสันติภาพ มีจิตสาธารณะและรับผิดชอบตอสังคมพหุวัฒนธรรม การอยู
รวมกันในสังคมแบบประชาธิปไตย แนวทางการพิทักษสิทธิ 

Meanings, significance and types  of culture, process of building 
understanding, cultural difference and its acceptance, basic concepts of 
peace and reconciliation, problems and conflict of Thai and World 
society, resolving conflict with peace, social activity for peace 
promotion, public consciousness and responsibility towards multiculture 
society, living together in democratic society, right prevention guidelines 
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     3.2)  วิชาเลือก                                             ไมนอยกวา   3  หนวยกิต 

151001030  ทักษะชีวิตเพ่ือสังคม                                                               3(3-0-6)       

 Life Skill for Society 

ทักษะดานการคิดแกปญหาแบบองครวม  การคิดสรางสรรค การปรับตัวใน
ศตวรรษท่ี 21 ความเขาใจในสังคมพหุวัฒนธรรม การสื่อสารสารสนเทศ การเรียนรูอาชีพ  
การเรียนรูสังคมผูสูงวัย การสรางคุณคาในตนเองและการพัฒนาจิตสาธารณะ  
และการเรียนรูตลอดชีวิตเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

Holistic problem-solving skills, creative thinking, adaptation in the 
21st century, multiculture understanding, information communication, 
career learning, elder society learning, building self-valued and public 
conscious development, life-long learning for sustainable development 

 

151001031 สังคมภิวัตน                                                                         3(3-0-6) 

 Socialization 

ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมในสังคมไทย สังคมอาเซียน และ
สังคมโลก กระแส โลกาภิวัตน ปรากฏการณธรรมชาติ ท่ีสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมในดานตาง ๆ ท้ังทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง 

Relationships between human beings and environment in Thai 
society, ASEAN and world societies, globalization and natural 
phenomenon impacting on the changing of society in various 
dimensions including tradition, culture, economics and political affairs 

4)  กลุมวิชาอัตลักษณของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                 3  หนวยกิต 

    4.1)  คณะครุศาสตร                                                          3  หนวยกิต 

151001032 ครูแหงแผนดิน           3(3-0-6)       

 Teachings of King Rama 9   

คําพอสอนเก่ียวกับวิชาชีพครู การยกยองครู การเรียนรูสูการเปลี่ยนแปลง      
สี่เสาหลักของการเรียนรู การศึกษาตลอดชีวิต ครูยุคใหม จิตอาสา  หนาท่ีพลเมือง   

Teachings of King Rama 9 for teachers profession, praising teachers, 
learning to changes, four pillars of learning, life-long learning, modern 
teachers, volunteering, civil duties 

หรือ 
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    4.2)  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    3  หนวยกิต 
151001033  วิถีไทย วิถีถิ่น        3(3-0-6)       

                 Thai and Local Ways 

พ้ืนฐานวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตชุมชนชายแดนใต  วัฒนธรรมชุมชนทองถ่ิน  อัตลักษณ 
ชายแดนใต เชน วัฒนธรรมอาหาร วัฒนธรรมการแตงกาย ผาประจําถ่ิน  วัฒนธรรม 
ดานภาษา  วิถีชีวิต ประเพณี และความเชื่อ  และสิ่งสรางสรรคท่ีเกิดจาก  ภูมิปญญา
ทองถ่ินชายแดนใต  วิถีชีวิตของผูคนในชายแดนใต   และจัดใหมีกรณีศึกษาเรียนรู
ทรัพยากรในชุมชนทองถ่ิน 

Fundamentals of culture with lifestyle of southern border, local 
community culture and southern border identity: food , dress, local 
textiles and language; traditions and belief, created things from 
southern-border folk wisdom, people lifestyle in southern border, case 
studies of learning resores in local community 

หรือ 
    4.3)  คณะวิทยาการจัดการ      3  หนวยกิต 

151001034 ผูประกอบการรุนเยาว 3(3-0-6)       

 Young Enterpreneurs 

ความเปนมาและลักษณะความสําคัญของเขตเศรษฐกิจพิเศษ นโยบายภาครัฐ
และเอกชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ วิเคราะหแนวทางการเปนผูประกอบการในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ แนวคิดและทฤษฎีการเปนผูประกอบการ การมองหาโอกาสในการ
เปนผูประกอบการ  การประเมินความเปนไปไดทางธุรกิจ  แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ  
การวางแผนทางการเงินสวนบุคคล การบริหารรายได รายจาย การออม และภาระหนี้  
การใชเงินอยางมีทางเลือกในการลงทุนประเภทตาง ๆ แนวคิดและการเตรียมความ
พรอมสําหรับการเปนผูประกอบการในยุคดิจิทัล ผลประโยชนทางภาษี  จริยธรรมและ
ความรับผิดชอบตอสังคม และกฎหมายท่ีเก่ียวของ  

Background and significance of special economic zone, 
government and private policy special economic zone, analysis of 
guidelines for becoming entrepreneurship in special economic zone, 
concepts and theory of entrepreneurship, seeking for opportunity to 
become entrepreneurship, evaluation of business probability, forming 
business guideline, personal financial planning, income management; 
expenses, savings and debts, spending money for investment, concept 
and preparation for becoming entrepreneurship in digital era, tax 
benefit, ethics and social responsibility, and related laws 

หรือ 
 



33 
 

 

    4.4)  คณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร   3  หนวยกิต 
151001035 วิทยาศาสตรเพ่ือทองถิ่น      3(3-0-6)       

 Science for Community   

ความรู ความสําคัญ ทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ทักษะทางวิทยาศาสตร  
เจตคติทางวิทยาศาสตร วิธีการทางวิทยาศาสตร และการประยุกตใชวิทยาศาสตร 
เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

Knowledge, scientific and technological significance, scientific skills, 
aptitude to science, scientific process, scientific application for 
community development  

 
        2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา   84  หนวยกิต  ประกอบดวย  
           2.1 กลุมวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา                               76               หนวยกิต 
               2.1.1 วิชาเฉพาะดานบังคับ                                     40            หนวยกิต 

(1) กลุมเนื้อหาวิชาหลักภาษาไทย และภาษาศาสตร 
121071001 หลักภาษาไทย            3(3-0-6) 
 Principles of Thai Language  
       ความรูท่ัวไปเก่ียวกับภาษา ระบบเสยีง ระบบคํา ระบบประโยค ขอความและ

ความหมายในภาษาไทย การใชภาษาไทยใหถูกตองตามหลักเกณฑ และตาม
สถานการณตาง ๆ 

         Basic concepts of language; sound system; word system ; 
sentence system ; discourse and meaning of Thai language; using Thai 
language in accordance with its principles and contexts  
 

121071006 ภาษาศาสตรภาษาไทย            3(3-0-6) 
 Thai Linguistics  

          ความหมายของวิชาภาษาศาสตร  สาขาของภาษาศาสตร  สัญลักษณสากล
ในการแทนเสียงตาง ๆ  ระบบเสียง  คํา  ประโยค และความหมายในภาษาไทยตาม
ทฤษฎีภาษาศาสตร 

          Definition of linguistics; branches of linguistics; international 
phonetics alphabets; words, sentence, and meaning in Thai language 
according to linguistics theory 
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                     (2) กลุมเนื้อหาวิชาการใชภาษาไทย 
121071007 เทคนิคการเขียน       2(2-0-4) 
 Writing Techniques  
           เทคนิคการเขียนรอยแกวและรอยกรอง และฝกเขียนอยางมีลําดับความคิด 

การวางโครงเรื่อง การยอหนา ความเรียง การเขียนบทความ การเขียนสรุปความ
จากการฟงและการอาน  การเขียนเลาเรื่อง การเขียนแสดงความรูสึกและความ
คิดเห็น การเขียนรายงานทางวิชาการ และการเขียนรอยกรอง 

           Writing prose and poetry techniques and writing practices in 
critical order; story planning; paragraph writing; article writing; 
summary essay writing from listening and reading;  story telling 
writing; expressing feelings and opinions writing; academic reports 
writing; and prose writing 
 

121071008 การพูดเพ่ือสัมฤทธิผล       3(2-2-5) 
 Speaking for Achievement  
           หลักการและกลวิธีการพูด การวิเคราะหผูฟง เตรียมความพรอมและศิลปะ

การพูด ฝกทักษะการพูด เชน การเลาเรื่อง การอธิบาย การอภิปราย การพูดโนม
นาวใจ การพูดในท่ีประชุม เปนตน หลักและกระบวนการฟง การจับใจความสําคัญ 
สรุปความ การใชวิจารณญานในการฟง   

           Speaking principles and strategies; audience analysis; 
preperation and arts of speaking; speaking skill practice such as story 
telling, explaining, discussion, persuasive speaking, and public 
speaking; principles and process of listening; finding main ideas; 
sumarizing; listening discretion  
 

321072014 การนําเสนอภาษาไทยดวยเทคโนโลยีอยางสรางสรรค 

Creative presentation of Thai language with 
technology 

    5(3-4-8) 

          การสรางสรรคผลงานจากโปรแกรมสําเร็จรูปในการนําเสนอภาษาไทย ฝก
การทําสื่อการนําเสนอในรูปแบบตาง ๆ เชน เอกสารทางวิชาการ สื่อเพ่ือการเรียนรู 
สื่อประยุกต ดวยเทคโนโลยีเพ่ือนําเสนอในรูปแบบสื่อประสม 

 

           Creative presentation of Thai language through package 
software; various genres of presentation practice such as academic 
document, learning material, and applied material through 
multimedia technology 
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121072023 การคิดและการใชเหตุผล 
Thinking and Reasoning 

       2(2-0-4) 

               ความสัมพันธระหวางภาษากับความคิด การเสนอความคิดดวยการอาง
เหตุผล ความจริงกับความถูกตอง ขอมูลกับการอางเหตุผลเชิงสถิติและ
วิทยาศาสตร การอางเหตุผลในรูปแบบตาง ๆ และการเขียนนิรนัยและอุปนัย การ
โตแยง การวิพากษวิจารณ และการเขียนเชิงเหตุผล 

              Relationship between language and thoughts ; thoughts 
expression with reasoning; truth and correctness; information and 
statistical and scientific justification, reasoning in various genres and 
writing deductive and inductive reasoning; argumentation; critism and 
reasoning writing 

  

121073025 การอานเพ่ือพัฒนาชีวิตและสังคม       2(2-0-4) 
 Reading for  Life  and  Social  Development  
           หลักและวิธีการอานเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต การอานงานเขียนท่ีสงเสริม

ความคิดและอุดมคติ มีมโนทัศนและจิตสํานึกท่ีสรางสรรคคุณคาของชีวิตเพ่ือ
พัฒนาสังคม อานงานเขียนประเภทตาง  ๆ  ท้ังรอยแกวและรอยกรอง 

           Principles and reading strategies for life development; literary 
reading for promoting ideas and ideals; concepts and realization of 
life value for social development; variuos genres of literary including 
prose and poetry 

 

121074038 การวิจัยทางภาษาไทย  

Research in Thai language 

      3(2-2-5) 

            หลักการวิจัยเบื้องตน ระเบียบวิธีวิจัย ประเด็นปญหาท่ีสําคัญทาง
ภาษาไทย การศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งท่ีสนใจในขอบขายวิชาภาษาไทย เรียบเรียง
ผลการศึกษาและนําเสนอตามรูปแบบของงานวิจัย 

             Basic principles of research; research methodology; important 
issues in Thai language studies; studying in a particular Thai language 
topic of interests; writing research results and presentation 

   

                     (3) กลุมเนื้อหาวิชาวรรณคดีไทย 
121072012 วรรณกรรมเอกของไทย    2(2-0-4) 
 Thai Masterpieces  
          ลักษณะของวรรณกรรมสําคัญในแตละสมัย องคประกอบ เนื้อหา คุณคา 

และวรรณศิลป โดยเนนลักษณะเดนท่ีทําใหวรรณกรรมเรื่องนั้นไดรับการยกยองให
เปนวรรณกรรมเอก 
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          Characteristics of important literature in different periods; 
elements, values, and artistics emphasized on dominant features that 
enhance literature masterpieces 

  

121072013 วรรณกรรมไทยรวมสมัย    3(3-0-6) 

 Contemporary Thai Literature  

          วรรณกรรมไทยประเภทสารคดีและบันเทิงคดี ลักษณะทางวรรณศิลป 
ความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับพัฒนาการของวรรณกรรมไทย 
การวิเคราะหวรรณกรรมไทยเฉพาะเรื่องและการนําเสนอ 

          Thai documentary and fiction lterature; artistic characteristics; 
relationship between social change and development of Thai 
literarure; analysis of specific Thai literature and presentation 

  

121073027 วรรณกรรมวิจารณ 

Literary Criticism 

      3(2-2-5) 

 

          ทฤษฎีการวิจารณวรรณกรรมและการประยกุตทฤษฎีวรรณกรรมวิจารณกับ
การวิจารณวรรณกรรมแนวตาง ๆ วิเคราะหสังเคราะหแนวคิดการวิจารณจาก   
บทวิจารณวรรณกรรม เขียนบทวิจารณวรรณกรรม 

           Theory of lierary criticism and its applications for criticizing 
other genres of literature; analysis and synthesis of critisim concepts 
from literary criticism; writing literary critism 
 

                     (4) กลุมเนื้อหาวิชาภาษาและวรรณกรรมท่ีสัมพันธกับสังคมและวัฒนธรรม 
121071005 ภาษากับวัฒนธรรม       3(3-0-6) 
 Language and Culture  
           ความหมายและความสําคัญของภาษาและวัฒนธรรม  ความสัมพันธ

ระหวางภาษากับวัฒนธรรมในฐานะท่ีเปนเครื่องมือสืบทอดภูมิปญญาและแสดง
เอกลักษณของไทย รวมท้ังวัฒนธรรมอ่ืน ๆ ท่ีมีอิทธิพลตอการใชภาษา 

           Definition and important of language and culture; relationship 
between language and culture as a tool for passing on wisdom 
knowledge and Thai identities as well as other culture influencing 
language use 
 

121072015 ภาษากับสังคม 

Language and Society 

      3(3-0-6) 

          ความสัมพันธระหวางภาษากับสังคม การเปลี่ยนแปลงของภาษาใน
สังคมไทย ลักษณะการแปรของภาษาตามปจจัยทางสังคมของผูใชภาษา การสัมผัส
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ภาษา และการวิเคราะหการใชภาษาในบริบททางสังคม 
            Relationship between language and society; language change 

in Thai society; language variation according to social factors of users; 
language contact; analysis of language use in social contexts 
 

121073024 วรรณกรรมสังคมและการเมือง       3(3-0-6) 
 Social  and  Political  Literature  
          บทบาทและความสัมพันธระหวางวรรณกรรมกับบริบททางสังคมและ

การเมือง การใชแนวคิดทางสังคม การเมือง และศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของเพ่ือ
วิจารณวรรณกรรม เขียนบทวิจารณวรรณกรรมในบริบทสังคมและการเมือง 

           Roles and relationship between literature and social and political 
context; implementing social and political concepts and other disciplinary 
for literature criticism; writng social and political literature criticism 

  

               2.1.2 วิชาเฉพาะดานเลือก ไมนอยกวา              36            หนวยกิต 
                     (1) กลุมเนื้อหาวิชาหลักภาษาไทย และภาษาศาสตร 
121071002 สัทศาสตรภาษาไทย       2(1-2-3) 
 Thai Phonology  
          ทฤษฎีภาษาศาสตร เรื่องระบบเสียง และการวิเคราะหระบบเสียงใน

ภาษาไทย 
           Linguistics theory; sound system; and analysis of Thai sound 

system 
 

121071010  หนังสือแบบเรียนภาษาไทย         2(2-0-4) 
 Thai Textbooks  
      ประเภท ลักษณะ และพัฒนาการของหนังสือแบบเรียนภาษาไทย ความ

สอดคลองของหนังสือแบบเรียนภาษาไทยกับหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ
ความสอดคลองกับสังคมและวัฒนธรรม   

         Types, characteristics, and development of Thai langauge 
textbooks; conformity of Thai language textbooks with BasicEducation 
Core Curriculum; and conformity of society and culture   
 

121071016 พัฒนาการของภาษาไทย       2(2-0-4) 
 Development  of  Thai  Language  
           พัฒนาการภาษาไทยในสมัยตาง ๆ การปรับเปลี่ยนอักษรไทย และการ

เปลี่ยนแปลงของภาษาไทยตั้งแตยุคกอนอาณาจักรสุโขทัยจนถึงปจจบุัน  
           Thai language development in different periods; transformation 

of Thai language from before the Sukhothai period to present 
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121072019 ภาษาตางประเทศในภาษาไทย       3(3-0-6) 
 Foreign Language in Thai Language  
         ความเปนมาของคํายืมภาษาตางประเทศในประเทศไทย ลักษณะการรับ

ภาษาตางประเทศมาใชในภาษาไทย การยืมภาษา การแทรกแซงภาษา การสัมผัส
ภาษา การเปลี่ยนแปลงทางดานเสียง รูปคํา และความหมาย หลักการสังเกต
ภาษาตางประเทศในภาษาไทย 

           Background of foreign loanwrods in Thailand; charateristics of 
loanwords in Thai language; linguistics borrowing; linguistics 
interferences; language contact; language change in terms of sounds, 
words, and meanings; observative principles of loanwords 

 

121072020 ภาษาไทยถิ่น       3(3-0-6) 
 Thai Dialect  
          ความหมายของภาษาไทยถ่ิน การแบงภาษาไทยถ่ิน ระบบเสียงภาษาไทย

ถ่ิน การเปรียบเทียบคําศัพทภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาไทยถ่ินใต ถ่ินเหนือ และ
ถ่ินอีสาน การเก็บขอมูลภาษาไทยถ่ินในทองถ่ิน 

           Meaning of Thai dialect; classification of Thai dialect; sound 
system of Thai dialect; comparison of standard Thai vocabulary with 
Southern, Northern, and Northeastern Thai dialect; collecting Thai 
dialect data practice in the local area 

 

                     (2) กลุมเนื้อหาวิชาการใชภาษาไทย 
121071003 ศิลปะการอาน       3(3-0-6) 
 Arts of Reading  
           ศิลปะและเทคนิคการอานประเภทตาง ๆ การอานออกเสียงรอยแกวและ

รอยกรองอยางถูกตอง การอานเพ่ือจุดมุงหมายท่ัวไปและจุดมุงหมายเฉพาะ การ
อานเพ่ือจับใจความสําคัญ การอานเพ่ือการวิเคราะหและวินิจสาร และการฝก
ทักษะการอานวรรณกรรมท้ังรอยแกวและรอยกรอง 

           Arts and techniques of reading in diferent genres; reading 
aloud of prose and verse; reading for general and specific purposes; 
reading for main ideas; reading for analysis and intensive reading; 
reading practice of prose and verse 
 

121071011 การยอความและสรุปความ 2(2-0-4) 

 Summarizing and Conclusion  

          ความหมาย หลักการ และวิธีการยอความและการสรุปความ การยอความ
และสรุปความจากการฟงและการอาน 
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           Meaning, principles, and strategies of summarizing and 
conclusion; summarizing and conclusion from listening and reading 

  

121072017 การเขียนบันเทิงคดี       3(2-2-5) 
 Fiction Writing  
          ความคิดเชิงสรางสรรคและการเขียนเชิงสรางสรรค การศึกษารูปแบบและ

วิเคราะหงานเขียนบันเทิงคดีประเภทตาง ๆ กลวิธีการเขียน และฝกการเขียนงาน
บันเทิงคด ี

          Creative thinking and creative writing; forms and analysis of 
various genres of fictions; writing strategies and fiction writing 
practices 

  

121072021 การอานเพ่ือจุดประสงคเฉพาะ       3(3-0-6) 
 Reading for Specific Purposes  
          การอานเพ่ือจุดประสงคเฉพาะ การจับใจความสําคัญ การสรุปความ การ

อานขาวและคอลัมนในหนังสือพิมพรายวัน นิตยสาร  วารสาร  วรรณกรรม   การ
อานเพ่ือนําความรูไปใช การอานเพ่ือตีความ การอานเพ่ือวิเคราะห วิจารณและ
ประเมินคางานประพันธชนิดตาง ๆ 

           Reading for specific purposes; reading for main idea; 
summarizing; reading news and newspaper, magazine, journal, and 
literature; reading for applications; reading for interpretation; reading 
for analysis, criticism, and evaluation; genres of literary works   

 

121072022 การเขียนอยางมีประสิทธิภาพ       2(1-2-3) 
 Efficiency Writing  
          รูปแบบการเขียนประเภทตาง ๆ ท่ีใชในชีวิตประจําวัน ท้ังท่ีเปนทางการ

และไมเปนทางการ หลักการเขียน เชน การเขียนโครงการ การเขียนจดหมาย 
สมัครงาน การเขียนเพ่ือแสดงความคิดเห็น การเขียนเพ่ือโนมนาวใจ การเขียนเอก
สิทธิสัญญาตาง ๆ การฝกปฏิบัติการเขียนประเภทตาง ๆ   

           Forms of writing in daily life both formal and informal form; 
principles of writing such as project writing, letter writing, and writing 
for job application; writing for expressing idea; pursuasive writing, 
writing exclusive contract; writing pratice in different forms 

   

321073028 ภาษาไทยในงานส่ือสารมวลชน 5(3-4-8) 

 Thai language for Mass Communication  
            บทบาทหนาท่ีของบรรณาธิการ หลักการและกลวิธีการเขียน เนื้อหา 

วิธีการนําเสนอ รูปแบบการเขียนท่ีถูกตองท้ังถอยคํา ประโยค ท่ีเหมาะสําหรับงาน
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สื่อสารมวลชน จริยธรรม จรรยาบรรณสื่อสารมวลชน การผลิตสื่อสิ่งพิมพและสื่อ
ดิจิ ทัลประเภทตาง ๆ อยางสรางสรรค  เชน แผนพับ สื่อสิ่ งพิมพ โฆษณา
ประชาสัมพันธ วารสาร นิตยสาร เปนตน 

            Roles and responsibilities of editor; principles and writing 
strategies; contents, presentation, and foms of writing including 
appropriate words and sentences in mass communication, ethics and 
code of ethics media; printed materials production and various types 
of creative digital media such as brochure, printed materials, 
advertisement, journal, and magazine 
 

121073029 การเขียนสารคดี  3(3-0-6) 

 Documentary  Writing  

          ความหมาย ความสําคัญของสารคดี ลักษณะและประเภทของสารคด ี
รูปแบบ หลักเกณฑและกลวิธีการเขียนสารคดี การรวบรวมขอมูลเพ่ือเขียนสารคด ี
การเขียนสารคดีตามความสนใจ 

          Meaning and important of documentary; characteristics and 
genres of documentary; forms, principles, and strategies of 
documentary writing; information collection for documentary writing; 
documentary writing based on individual’s interests 
 

121073030 ภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ       2(1-2-3) 
 Thai Language for  Foreigners  
          การวิเคราะหโครงสรางและลักษณะภาษาไทยดวยวิธีการทางภาษาศาสตร 

ปญหาโครงสรางภาษาไทยท่ีมีผลตอความเขาใจของชาวตางประเทศ ในเรื่องการ
ออกเสียง  การใชคํา  การใชประโยคในการสื่อสารภาษาไทยและแนวทางการ
แกปญหา การสื่อสารในบรบิทของสังคมและวัฒนธรรมไทย 

          Analysis of Thai language structure and charatersitics by 
linguistics thoery; Thai language structureproblems affecting 
foreigners’understanding in terms of pronunciation, word use,  
sentence use for communication and its problem-solvnig guidelines; 
communication in Thai society and culture 

   

121073031    การสัมภาษณ       3(2-2-5) 
 Interview  
          หลักการสัมภาษณ การใหสัมภาษณ การจัดการสัมภาษณ ลักษณะสื่อท่ีใช

ประกอบการสัมภาษณ ฝกการสัมภาษณในฐานะผูสัมภาษณและผูใหสัมภาษณ 
 



41 
 

 

          Principles of interview; being interviewed; organizing interview; 
characteristics of media used in interview; interview practice as 
interviewer and interviewee 
 

121073032  การแปล 

Translation 

     2(2-0-4) 

         หลักเกณฑ กลวิธีในการแปลความ และถอดความภาษาตางประเทศเปน
ภาษาไทย ขอควรคํานึงในการแปล กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการแปล การแปลและ
การนําเสนอผลงาน   

         Principles, strategies of translation, and restatement of foreign 
language into Thai; considerations in translation; laws regarding 
translation; translation and presentation  

   

121073033 สัมมนาภาษาไทย       3(1-4-4) 
 Seminar on Thai Language  

           กระบวนการสัมมนา ประเด็นปญหาท่ีสําคัญทางภาษาไทยในปจุบัน 
วิเคราะหปญหาและปรากฏการณในการใชภาษาไทยจากแหลงขอมูลตาง ๆ  
ตลอดจนหัวขอท่ีนาสนใจเก่ียวกับภาษาไทย  การเลือกประเด็นปญหามาอภิปราย 
การระดมความคิดเพ่ือจัดเตรียมสัมมนา การจัดสัมมนา การรายงานผล และการ
เผยแพร 

          Seminar process; significant problem issues of Thai language; 
problem analysis and phenomenon of using Thai language in various 
sources as well as intersting topics of Thai language; selected topics 
for discussion; brainstroming for seminar preperation; organizing 
seminar; seminar report and disfussion 

   

121074039 การพูดทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน        3(2-2-5) 
 Speaking on Broadcasting  
          หลักการและวิธีการพูดทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ฝกการพูด

ในฐานะผูประกาศ ผูจัดรายการ พิธีกร โฆษก การพากยเสียง รวมถึงการใช
เสียงเพลงและเสียงประกอบใหเหมาะสมกับประเภทรายการวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน 

           Principles and speaking strategies in broadcasting; speaking 
practice as announcer, organizer, master of ceremony, dubbing as 
well as using appropriate sounds and songs with types of 
broadcasting 
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121074040 การเขียนหนังสือราชการ       3(2-2-5) 
 Official Writing  
          ความรูเก่ียวกับเขียนหนังสือราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา

ดวยงานสารบรรณ และของมหาวิทยาลัย หลักการใชภาษาเขียนหนังสือราชการ 
หนังสือราชการชนิดตาง ๆ การเขียนหนังสือราชการชนิดตาง ๆ 

           Basic writing principles of official correspondence as directed 
under the regulations of the Office of Prime Minister and university; 
language principles in official correspondence; various genres of 
official correspondence; official correspondence writing practice 

   

121074041 การใชภาษาไทยเชิงธุรกิจ       3(3-0-6) 
 Thai Language for Business  

          หลักการใชภาษาไทยเพ่ือธุรกิจท้ังการพูดและการเขียน การเขียนจดหมาย
ประเภทตาง ๆ  การเขียนบันทึก  การเขียนรายงานทางธุรกิจ  การเขียนรายงานใน
พิธีการและการพูดติดตอทางธุรกิจ ฝกเขียนประเภทตาง ๆ 

           Principles of using Thai language speaking and writing skills for 
business; records writing; business report writing; report writing and 
speaking in business dealings; writing practice in different genres 
 

                     (3) กลุมเนื้อหาวิชาวรรณคดีไทย 
121071004 พัฒนาการของวรรณกรรมไทย    3(3-0-6) 
 Development  of  Thai  Literature  
           พัฒนาการของวรรณคดีไทยตั้งแตสมัยสุโขทัยถึงปจจุบัน  รูปแบบ  เนื้อหา 

แนวคิด  กลวิธีการประพันธ  ประเภทของวรรณกรรมไทย   ลักษณะเฉพาะของ
วรรณคดี  คุณคา  ความเชื่อ  และคานิยม ตลอดจนสภาพสังคมและการเมืองท่ีมี
ผลตอวรรณกรรมไทย  การวิเคราะหคุณคาทางปญญาและคุณคาทางวรรณศิลปท่ี
ปรากฏในวรรณคดีไทย   การนําความรูทางวรรณคดีไทยไปประยุกตใช 

           Development of Thai literature from Sukhothai period to 
present; forms, content, and concept of writing poetry strategies; 
genres of Thai literature; characteristics of literature, worth, beliefs, 
values, as well as social and political conditions affecting Thai 
literature; analysis of wisdom and language arts values in Thai 
literature; applications of Thai literature  
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121073034         วรรณกรรมทองถิ่น       3(2-2-5) 
 Thai Folk Literature  
          ความหมาย ประเภท ลักษณะ แนวความคิด คุณคาของวรรณกรรมทองถ่ิน 

กับความสัมพันธทางสังคมและวัฒนธรรม รวบรวมและวิเคราะหขอมูลวรรณกรรม
ทองถ่ิน  

          Meanings, genres, characteristics, concepts, and values of Thai 
folk literature and relationship between society and culture; 
collection and analysis of Thai folk literature 
 

121073035 คีตวรรณกรรมศึกษา       2(2-0-4) 
 Lyrics in Literature Studies  
          วรรณกรรมเพลงไทยประเภทตาง ๆ ท้ังดานเนื้อหา กลวิธีการแตง ความคิด

ท่ีสะทอนสังคมและวัฒนธรรม  
          Different genres of Thai song literature including contents, 

writing lyrics strategies, ideas reflecting society and culture 
 

121073036 การเขียนรอยกรอง       2(1-2-3) 
 Thai Verse Composition  

          หลักและศิลปะการเขียนบทรอยกรอง  ฝกเขียนบทรอยกรองประเภท   
ตาง ๆ เชน กาพย กลอน กลอนกลบท  ราย โคลง กลโคลง ฉันท เปนตน 

          Principles and arts of verse composition; verse composition 
practice in various genres such as Kaap, Klon, Klon Konlabot, Rai, 
Khlong, Kon Khlong and Chan 

 

                     (4) กลุมเนื้อหาวิชาภาษาและวรรณกรรมท่ีสัมพันธกับสังคมและวัฒนธรรม 
121071009 คําและสํานวนไทย       3(3-0-6) 
 Thai Words and Idioms  
          ท่ีมา ความหมาย การใชและการเปลี่ยนแปลงความหมายของคําและ

สํานวนไทย การศึกษาคําและสํานวนจากงานวิจัย การวิเคราะหคําและสํานวนท่ี
เกิดข้ึนใหมในสังคม 

           Origin, meaning, using and change of words and idioms; study 
of words and idioms from research; analysis of recent words and 
idioms in society 
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121072018 คติชนวิทยา  

Folklore 

      3(2-2-5) 

          ความหมาย ความเปนมา ประเภท และคุณค าของคติชนวิทยา 
ความสัมพันธของคติชนวิทยากับศาสตรแขนงอ่ืน ๆ เชน จิตรกรรม ประติมากรรม 
วรรณกรรม มานุษยวิทยา เปนตน ทฤษฎีและระเบียบวิธีการศึกษาคติชนวิทยา 
แนวโนมการศึกษาคติชนวิทยาในปจจุบัน การเก็บขอมูลภาคสนามและทําวิจัยทาง
คติชนวิทยา 

           Meaning, origin, types, and values of folklore; relationship 
between folklore and other disciplinary such as painting, sculpture, 
literature, anthropology; theory and methodology of folklore; current 
trends of folklore studies; fields data collection practice and 
conducting research of folklore 

 

121073026  ความสัมพันธระหวางภาษามลายูถิ่นกับภาษาไทย       3(3-0-6) 
 Relationship between the Melayu Dialect and Thai  
           ความสัมพันธระหวางภาษามลายูถ่ินกับภาษาไทยในดานเสียง คํา ประโยค 

ความหมาย และสถานการณการใชภาษา  ภาษาเชิงสังคมและวัฒนธรรม  รวมท้ัง
ประเด็นสําคัญอ่ืน ๆ เชน โครงสรางภาษา การสลับภาษา ทัศนคติตอภาษา 

            Relationship between Melayu dialect and Thai language in 
terms of sounds, words, meaning, and situation of language use; 
social and cultural language as well as other important issues such as 
language structure, code switching, language attitudes 

  

121073037 วรรณคดีเพ่ือการแสดง 

Performance Literature 

      3(2-2-5) 

          วรรณคดีการแสดง พัฒนาการและความสัมพันธระหวางวรรณคดีกับศิลปะ
สาขาอ่ืน ๆ การดัดแปลงวรรณคดีเพ่ือการแสดง ฝกทักษะการแสดง สรางสรรค
ละครจากการดัดแปลงวรรณคด ี

           Performance literature; development and relationship 
between; l i terature and other arts ;  l i terature adapt ion for 
perfomance; performance practice; creative drama from adapted 
literature 
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                             2.1.2  กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ ไมนอยกวา    8 หนวยกิต 
 

121074042 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพและสหกิจศึกษาทางภาษาไทย 

Preparation for Professional  Experiences  and 
Cooperative Education in  Thai Language  

  3(3-0-6) 

          เตรียมความพรอมกอนฝกประสบการณและสหกิจศึกษาในดานความรูทาง
ภาษาไทย ทักษะการสื่อสาร บุคลิกภาพ การสํารวจความตองการ การวิเคราะห
หนวยฝกประสบการณวิชาชีพและสหกิจศึกษาทางภาษาไทย 

           Preparation for professional experiences and cooperative 
education of Thai  language; communication skills; personality; needs 
survey; analysis of workplace for professional experiences and 
cooperative education of Thai  language  

 

121074043 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาไทย              5(450) 
 Field  Experience  in Thai  Language  
          ฝกประสบการณวิชาชีพภาษาไทยในหนวยงาน องคกรตาง ๆ ของรัฐบาล  

รัฐวิสาหกิจ  หรือเอกชน โดยนําความรูทางภาษาไทยท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ท่ีไดศึกษาไปใชในการปฏิบัติงานจริง 

           Full-time internship in government offices, state enterprises, or 
private organizations where theoretical and practical knowledge of 
Thai language can be applied into practice in real situations 

   หรือ 
121074044 สหกิจศึกษาทางภาษาไทย  

Cooperative Education in Thai Language 

           6(600) 

          การปฏิบัติงานตามสาขาวิชาในสถานประกอบการหรือองคกรท่ีใช
ภาษาไทย เปนเวลาไมนอยกวา16 สัปดาหตอเนื่อง หรือ 1 ภาคเรียนโดยบูรณาการ
ความรูท่ีไดจากการศึกษาในหลักสูตรกับการปฏิบัติงานเสมือนหนึ่งเปนพนักงาน 
การจัดทําโครงงาน การรายงานผลการปฏิบัติงาน การนําเสนอโครงงาน ภายใต
การใหคําแนะนําของพนักงานท่ีปรึกษาและอาจารยท่ีปรึกษาสหกิจศึกษา และมีผล
ในการปฏิบัติงานโดยหนวยงานนั้น ๆ 

           Working in  a government or private organizations related to 
the field of Thai language for a minimum of 16 weeks continually or 
semester, where academic knowledge can be applied with working as 
a staff in organization;  working on a project, working performance 
report, and project presentation under the consultation of workplace 
supervisor and cooperative education supervisor and evaluation of 
work performances by organization 
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        3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา                    6         หนวยกิต 
 ใหเลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไมซํ้ากับรายวิชา   

ท่ีเคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการ
สําเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี ้
 

3.2 ช่ือสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย 
 3.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 

 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
 

สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา ป  
พ.ศ. 

ภาระการสอน  
(ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคการศึกษา) 

2565 2566 2567 2568 2569 
1. นางสาวขวัญตา  ทวีสุข 
   อาจารย 
    

ศศ.ม. (ภาษาไทย)                  
ศศ.บ. (ภาษาไทย)  

มหาวิทยาลยัทักษิณ 
มหาวิทยาลยัทักษิณ 

2556 
2551 

15 15 15 15 15 

2. นายพิเภก  เมืองหลวง 
   อาจารย 
    

อ.ม. (ภาษาไทย)  
ศศ.บ. (ภาษาไทย)  
 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
 

2554 
2551 

15 15 15 15 15 

3. นางสาวมัสวิณี  สาและ 
   อาจารย  
    

ศศ.ด. (ภาษาศาสตร)  
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร)  
ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร) 
วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
วิชาโทภาษาไทย 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

2562 
2552 
2548 

15 15 15 15 15 

4 นางสาวสวพร  จันทรสกุล 
   ผูชวยศาสตราจารย 
    

ศศ.ม. (ภาษาไทย)  
ศศ.บ. (การออกแบบ
บรรจภุณัฑ)  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลพระนคร 

2554 
2550 

15 15 15 15 15 

5 นางสาวซูไรดา  เจะนิ 
   อาจารย 
    

กศ.ม. (ภาษาไทย) 
ศศ.บ. (การพัฒนา
ชุมชน)  

มหาวิทยาลยัทักษิณ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 

2556 
2547 

15 15 15 15 15 

 
3.2.2 อาจารยประจําหลักสูตร 

ชื่อ นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 

 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
 

สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา ป  
พ.ศ. 

ภาระการสอน  
(ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคการศึกษา) 

 2565 2566 2567 2568 2569 
1. นางสาวขวัญตา  ทวีสุข 
   อาจารย 

ศศ.ม. (ภาษาไทย)                  
ศศ.บ. (ภาษาไทย)  
 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 
มหาวิทยาลยัทักษิณ 

2556 
2551 

15 15 15 15 15 

2. นายพิเภก  เมืองหลวง 
   อาจารย 

อ.ม. (ภาษาไทย)  
ศศ.บ. (ภาษาไทย) 
 
 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

2554 
2551 

15 15 15 15 15 
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ชื่อ นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 

 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
 

สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา ป  
พ.ศ. 

ภาระการสอน  
(ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคการศึกษา) 

 2565 2566 2567 2568 2569 
3. นางสาวมัสวิณี  สาและ 
   อาจารย  
    

ศศ.ด. (ภาษาศาสตร)  
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร)  
ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร) 
วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
วิชาโทภาษาไทย 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2562 
2552 
2548 

15 15 15 15 15 

4 นางสาวสวพร  จันทรสกุล 
    
    

ศศ.ม. (ภาษาไทย)  
ศศ.บ. (การออกแบบ
บรรจภุณัฑ)  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลพระนคร 

2554 
2550 

15 15 15 15 15 

5 นางสาวซูไรดา  เจะนิ 
   อาจารย 
    

กศ.ม. (ภาษาไทย) 
ศศ.บ. (การพัฒนา
ชุมชน)  

มหาวิทยาลยัทักษิณ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 

2556 
2547 

15 15 15 15 15 

 3.2.3 อาจารยพิเศษ 
        ไมมี   

 
4. องคประกอบเกี่ยวกับการฝกภาคสนาม  
 จากผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย นักศึกษาและบัณฑิตมี
ความตองการฝกประสบการณในวิชาชีพและสหกิจศึกษาทางภาษาไทยในระหวางเรียนกอนเขาสูการ
ทํางานจริง ดังนั้นในหลักสูตรจึงเพ่ิมรายวิชาการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาไทยและเตรียม
สหกิจศึกษาทางภาษาไทย การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาไทย  และสหกิจศึกษาภาษาไทยซ่ึงจัดอยู
ในกลุมวิชาเอกบังคับ โดยนักศึกษาตองฝกประสบการณวิชาชีพภาษาไทยไมนอยกวา 450 ชั่วโมง 
หรือสหกิจศึกษาภาษาไทย ไมนอยกวา 600 ชั่วโมง 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม  

4.1.1  ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเขาใจใน
หลักการ ความจําเปนในการเรียนรูทฤษฎีมากยิ่งข้ึน 

4.1.2 บูรณาการความรูท่ีเรียนมาเพ่ือนําไปพัฒนาการใชภาษาไทยของตน และนํา
ความรูพ้ืนฐานทางภาษาท่ีศึกษามาไปพัฒนางานในองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.1.3  มีคุณธรรม จริยธรรม มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี 
4.1.4  มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเขาใจวัฒนธรรมขององคกร ตลอดจนสามารถ

ปรับตัวใหเขากับสถานประกอบการได 
4.1.5  มีความกลาในการแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได 

 4.2 ชวงเวลา 
     ภาคเรียนท่ี 2 ชั้นปท่ี 4   

 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
     จัดเต็มเวลาใน  1  ภาคเรยีน 
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5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําวิจัย 
 5.1 คําอธิบายโดยยอ 

นักศึกษาชั้นปท่ี 4 ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ป) สาขาวิชาภาษาไทย 
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2565 ตองจัดทํางานวิจัยทางภาษาไทย โดยใชทฤษฎีทางภาษาไทยและ
กระบวนการศึกษาคนควา ระเบียบวิธีวิจัย การรายงานผลการวิจัย และสามารถสรุปขอมูลท่ีศึกษา
โดยจัดทําเปนรูปเลมรายงานวิจัย 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู  

มีความเชี่ยวชาญในการนําความรูทางภาษาไทย วรรณกรรมและวรรณคดีไทย ไปปรับ
ใชในการดําเนินงานวิจัย และเปนแนวทางในการพัฒนางานวิจัยท่ีเก่ียวของกับศาสตรสาขาวิชาตอไป 
 5.3 ชวงเวลา  

     ภาคเรียนท่ี 1 ชั้นปการศึกษาท่ี 4 
 5.4 จํานวนหนวยกิต  

      3(2-2-5) 
 5.5 การเตรียมการ   

5.5.1 จัดทํารายงานวิจัยทางภาษาไทย 
5.5.2 อาจารยท่ีปรึกษารายวิชาใหคําปรึกษาในการเลือกหัวขอวิจัยทางภาษาไทยท่ี

นักศึกษาสนใจ กระบวนการศึกษาคนควา  การวิเคราะหผล และการอภิปรายผล 
5.5.3 อาจารยท่ีปรึกษาจัดตารางเวลาการใหคําปรึกษา และติดตามการทํางานของ

นักศึกษา โดยใหนักศึกษาจดบันทึกการขอคําปรึกษาจากอาจารยท่ีปรึกษา (สมุดรายงานความ
คืบหนา) 

5.5.4  นักศึกษานําเสนอวิจัยทางภาษาไทย เพ่ือรับขอเสนอแนะและประเมินผล 
 5.6 กระบวนการประเมินผล  

5.6.1  อาจารยท่ีปรึกษาวิจัยทางภาษาไทย และนักศึกษากําหนดหัวขอและเกณฑ            
การประเมินผลทบทวนมาตรฐานโดยกําหนดเกณฑ/มาตรฐานการประเมินผลของรายวิชา  

5.6.2  อาจารยท่ีปรึกษาวิจัยทางภาษาไทย ประเมินผลวิจัยของนักศึกษาในภาพรวม
จาก    การติดตามการทํางาน และผลงานท่ีเกิดในแตละข้ันตอน  

5.6.3  นักศึกษานําเสนอผลวิจัยทางภาษาไทย และรับการประเมินโดยอาจารยผูสอนใน
หลักสูตรท่ีเขารวมฟงการนําเสนอผลการศึกษา  

5.6.4  อาจารยท่ีปรึกษาวิจัยทางภาษาไทย นําคะแนนทุกสวนจากอาจารยท่ีประเมิน
นักศึกษาจากการนําเสนอผลการศึกษามาประเมินผลการวิจัยทางภาษาไทย 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 1.1 คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา กลยุทธการประเมินผล 
มีจิตอาสา  
 
 

จั ด ป ร ะ ส บ ก า ร ณ ก า ร เ รี ย น รู
ภาคปฏิบัติในชุมชน  เพ่ือใหผูเรียน
มีปฏิสัมพันธกับสมาชิกในชุมชน 
เรียนรูการทํางานรวมกันเปนทีม 

มีจิตอาสา  
 
 

มี ทักษะการสื่ อสาร และใช
เทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

1. จัดกระบวนการเรียนการสอนท่ี
เนนการใชภาษาในการสื่อสาร
ระหวางบุคคล 

2. จัดประสบการณการเรียนรู ท่ี
ส ง เสริม ใหนั ก ศึกษา เลื อกใช
เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ ท่ี
หลากหลายและเหมาะสม 

3 .  มอบหมายงาน ในลั กษณะ
โครงงาน ศึกษาคนคว าด วย
ตนเอง และนําเสนอผลงาน  

มีทักษะการสื่อสาร และใช
เทคโนโลยีสารสนเทศไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 
 
 

มีความรูความเขาใจปรัชญา   
ไทยท่ีปรากฏอยูในภาษาและ   
วรรณคดีไทย อีกท้ังตระหนัก
และซาบซ้ึงในคุณคาของภาษา
และวรรณคดีไทย 

    มอบหมายงานจั ด โครงการ ท่ี
เ ก่ี ยวข อ ง กับการสืบทอดและ
พัฒนาภาษาและวรรณคดีไทย  
 

นํ า เ ส น อ กิ จ ก ร ร ม ท่ี ไ ด
ดํ า เ นิ นก า รมา ใน รู ป แบบ
นิ ท ร ร ศ ก า ร โ ด ย ใ ห
คณะกรรมการในหลักสูตร
เปนผูประเมิน 

มีความรูพ้ืนฐานในดานการใช
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและ
ดานความรู พ้ืนฐานเ ก่ียวกับ
ภ า ษ า ท้ั ง ภ า ค ท ฤ ษ ฎี แ ล ะ
ภ า ค ป ฏิ บั ติ อ ยู ใ น เ ก ณ ฑ ดี 
ส ามา รถประยุ ก ต ไ ด อย า ง
เหมาะสม ในการประกอบ    
วิ ช า ชี พ แ ล ะ ศึ ก ษ า ต อ ใ น
ระดับสูง 

    การมอบหมายงานในวิชาท่ีตอง
อาศัยความรูทางทฤษฎีท่ีเก่ียวของ
มาประกอบการดําเนินงาน 
 
 
 
 

1) การสอบวดัผล 
2) การประเมินผลการเขารวม 
   กิจกรรม 

คิด เป น  ทํ า เป น  และ เลื อก    
วิธีการแกปญหาไดอยางเปน    
ระบบและเหมาะสม 

การมอบหมายงานท่ีเปนโครงการ 
เปนระบบครบวงจรการทําจกรรม
ท่ีตองมีการจัดสรรงาน คน และ
เวลา 

1) ประเมินโครงการ 
2) การประเมินผลการเขารวม 
   กิจกรรม 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน  
        2.1  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 2.1.1  ดานคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 
1) มีความรบัผิดชอบตอตนเองและ  
     สังคม 
2) มีความซื่อสัตยสุจริต ขยัน อดทน  

มีระเบียบวินัย  
3) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็น 

ของผูอ่ืน 
4) มีจิตอาสา หรือมีจิตสํานึกสาธารณะ 
5) มีความรัก ภูมิใจในความเปนไทย 

ศิลปวัฒนธรรมไทย  และเห็น
คุณคาภูมิปญญาทองถ่ิน 

1) กําหนดกฎเกณฑและขอปฏิบัติตาง ๆ ใน
การเรียนการสอนรวมกัน  เชน  การเขา
หองเรียน การสงงาน และการอยูรวมกัน 
ในหมูคณะตลอดจนการ 
แตงกายตามระเบียบของ  
มหาวิทยาลัย 

2) เนนถึงความสําคัญของความ 
ซื่ อสัตย ในงานคนคว า  และตัก เตือน
นักศึกษาใหเห็นขอเสียของการลอกเลียน
ผลงานของผู อ่ืน รวมถึงสอนวิธีการ ท่ี
ถูกตอง ในการอางอิงผลงานของผูอ่ืน 

3) สงเสริมใหนักศึกษาทํางานเพ่ือสาธารณะเปน
กลุม จัดกิจกรรมรวมกับชุมชน/องคกร
ภายนอก 

4) ปลูกฝงเรื่องศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 

1)  ประเมินจากพฤติกรรมการเขา
ช้ันเรียนและ สงงานท่ีไดรับ
มอบหมายใหตรงเวลา การ
แต งกายตามระเ บียบของ
มหาวิทยาลัย 

2)  ประเมินจากความซื่อสัตยใน

การปฏ ิบ ัต ิงาน หร ือสร าง

ผ ล ง า น ที ่เ ป น ค ว า ม รู

ความสามารถของตนเองโดย

ไมแอบอางหรือลอกเลียนแบบ

ผลงานบุคคล อ่ืนตลอดท้ัง

ความซื่อสัตยในการสอบ 

3)  ประเมินจากการมีสวนรวม

และการใหความรวมมือใน

การทํากิจกรรมตาง ๆ 

4) ประเมินจากพฤติกรรมท่ี

แสดงออกถึงจิตอาสา  หรือ

จิตสํานึกสาธารณะ  เชน   

     การจัดเตรียมความพรอม

อุปกรณการสอนในหองเรียน  

ก า ร เ ป ด -ป ด ส วิ ท ซ ไ ฟ  

เครื่ องปรับอากาศ พัดลม 

ฯลฯ 

5)  ประเมินจากกิจกรรม/โครงการ 

6) ประเมินจากพฤติกรรมท่ี   

แสดงออกถึงความรักและ

ความภูมิใจในความเปนไทย 
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 2.1.2  ดานความรู 
 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 
1) มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับ

หลักการและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
2) สามารถวิเคราะหความรูอยางเปน

ระบบ 
3) สามารถนําความรู ไปประยุกตใชได

อยางเหมาะสม 
4) สามารถบูรณาการความรูกับศาสตร

ตาง ๆ ไปใชไดอยางเหมาะสม 

1)   ใชเทคนิคการสอนท่ีหลากหลายโดยให 
     ความรูดานหลักการ/ทฤษฎี และเนนการ 
     ปฏิบัติ ตลอดจนการประยุกตในสถานการณ  
     ตาง ๆ 
2)  สงเสริมใหนักศึกษาคนควาหาความรูดวย 
     ตนเอง และนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ 
     เพ่ือน ๆ ในช้ันเรียน 
3)   ฝกทักษะการคดิวิเคราะห สังเคราะหและ  
     แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นในประเด็น 
     ตาง ๆ ภายในช้ันเรียนโดยใชหลักการและ  
     ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
4)  จัดใหมีการเรยีนรูจากสถานการณจริงโดย 
     การเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ หรือศึกษา 
     ดูงาน 
5)  ใหนักศึกษามีโอกาสลงมือปฏบัิติจริงโดย    
 การจัดทําโครงการ 

1) ประเมินผลจากการทํา 
แบบฝกหัด การสอบ การทํา 

     รายงาน  และการปฏิบัติงาน 
2) ประเมินจากการแสดงความ 

คิดเห็นในการอภิปราย 
ในช้ันเรียน 

3) ประเมินจากการนําเสนอ 
ผลงานหรือโครงการ 

4) ประเมินจากผลการจัด  
กิจกรรมเสริมหลักสตูรตาง ๆ  

 
 
 
 
 
 
 

  

 2.1.3  ดานทักษะทางปญญา 
 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 
1) วิเคราะหปญหา ประเมินทางเลือก   

 เสนอวิธีแกปญหาและตดัสินใจได  
 อยางเหมาะสม 

2) มีความคิดริเริ่มสรางสรรค เพ่ือสราง  
ประโยชนตอตนเองและสังคมได 

3) มีความสามารถในการประเมิน
ความรู ความสามารถของตนเอง
และกําหนด เปาหมายในการพัฒนา
ตนเองได 

1) กระตุนใหนักศึกษาคดิวิเคราะหอยางเปน  
ระบบจากสถานการณตาง ๆ หรือการทํา 
กรณีศึกษา 

2) ใหนักศึกษาฝกใชความคิดสรางสรรค 
นําเสนอเปนงานเขียน และฝกพูดใน 
โอกาสตาง ๆ 

3) ใหนักศึกษามีโอกาสลงมือปฏิบัติจริงโดย 
การจัดทําโครงการ 

 

1) ประเมินจากผลงานท่ีมอบหมาย  
    ใหศึกษา  คนควา การเขียน 
    รายงาน  และแฟมสะสมงาน 
2) ประเมินจากความชัดเจนของ

ข้ันตอนในการคิดวิเคราะหหรือ 
    รายงานการวิเคราะหวิจารณ 

กรณีศึกษา  หรือการทดสอบ 
โดยใชการสอบกลางภาคและ 
ปลายภาค โดยขอสอบมีการ 
วิเคราะหแนวคิด 

3) ประเมินจากผลงาน 
ในเชิงแนวคิดสรางสรรค 
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 2.1.4  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 
1)  มีความเปนผูนํา ผูตามและกลาคิด  
    กลาแสดงออกในสิ่งท่ีถูกตอง 
2)  มีความสามารถในการปรับตัว  
    ควบคุมอารมณตนเองไดอยาง 
    เหมาะสม 
3)  ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาท่ีในการ 
    เปนพลเมืองท่ีดี และสามารถเปนท่ี 
    พ่ึงของตนเองและสังคมได 

1)  จัดกิจกรรมการเรยีนการสอนท่ีสงเสรมิให   
     เกิดบรรยากาศการทํางานเปนกลุม 
2)  จัดกิจกรรมการเรยีนการสอนท่ีเนนให   
     นักศึกษามีปฏิสัมพันธระหวางกันในช้ันเรียน 
3)  ความสําคัญของความสัมพันธระหวางบุคคล  
     และความรับผดิชอบ 
4)  ใหนักศึกษามีโอกาสทําโครงการท่ีมีประโยชน  
     ตอสังคม 

1)  ประเมินผลงานจากการทํางาน   
     กลุม การนําเสนองานตามกลุมท่ี 
     ไดรับมอบหมาย 
2)  การสังเกตพฤติกรรมจากการม ี
     สวนรวมในการเรียนรูในช้ันเรยีน  
3)  สังเกตการทํางานรวมกันของ  
     นักศึกษาในหองเรียนในการ 
     รวมกลุม 
4)  ประเมินจากการทํากิจกรรมของ  
     โครงการ 

 

2.1.5  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 
1) มีทักษะการใชภาษาในการสื่อสาร

อยางมีประสิทธิภาพ 
2) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศไดอยางเหมาะสม 
3) มีทักษะในการคิดวิเคราะหเชิง

คณิตศาสตรและสถิติ เก็บรวบรวม
ขอมูลและนําเสนอขอมูล 

1)  จัดประสบการณใหผู เรียนไดใชการ 

    สื่อสารท้ังการพูด การฟง การเขียน 

     ระหวางผูเรียนกับผูสอน และบุคคลอ่ืน 

2)  จัดประสบการณการเรียนรูท่ีสงเสริมให 

     ผูเรียนเลือกและใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

     การสื่อสารไดหลากหลายรูปแบบ 

3)  จัดประสบการณใหนักศึกษาไดเรียนรู ใน  

     สถานการณท่ีตองใชการคนควา  วิเคราะห 

     ขอมูล  และนําเสนอไดอยางเหมาะสม 

1)  ประเมินจากการนําเสนอ   
     ความคิด การรายงาน 
2)  ประเมินผลงานตามกิจกรรม 

     การเรียนการสอนท่ีจัด 

3)  ประเมินจากการวิเคราะหขอมลู 

     การทํารายงานและกิจกรรมใน  

     หองเรียน 
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        2.2  หมวดวิชาเฉพาะดาน   
 2.2.1  ดานคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 
1) มีทัศนคติท่ีดีตอการงานและมี

ความรับผิดชอบตอหนาท่ี 
2 )  ซ่ื อ สั ต ย  สุ จ ริ ต แ ล ะ มี วิ นั ย    

เ ค า ร พ แ ล ะ ป ฏิ บั ติ ต า ม    
กฎระเบียบและขอบัง คับของ
องคกรและสังคม 

3 )  มี จิ ต สํ านึ กและพฤ ติกร รม ท่ี
คํานึงถึงประโยชน สวนรวมและ
สั ง ค ม ท่ี มี คุ ณ ธ ร ร ม ม า ก ก ว า    
ประโยชนสวนตน 

4) ภูมิใจในภาษาไทย ความเปนไทย 
และเจตคติท่ีดีตอวัฒนธรรมไทย 

 

1) กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพ่ือ
เปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบ
วินัยโดยเนนการเขาชั้นเรียนใหตรง
ตลอดจนการแตงกายท่ีเปนไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัยนักศึกษา
ตองมีความรับผิดชอบตอตนเอง 
สถาบัน และสังคมเคารพสิทธิและรับ
ฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน มีจิตอาสา 
และมีจิตสํานึกสาธารณะ 

2 ) ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห แ บ บ วิ ภ า ษ วิ ธี    
(Dialectics)ใ นป ร ะ เ ด็ น วิ กฤตด า น
คุณธรรมจริยธรรมของสังคมและ
วิชาการ   

3)  การเรียนรูโดยการปฏิสัมพันธเชิง
ปฏิบัติการ(Interactive action 
learning) 

4)  การใชกรณีศึกษา (Case  study)  
5) การเขารวมกิจกรรมสําหรับพัฒนา     
   การเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม 

1) วัดและประเมินจากผลการ    
วิเคราะหและสังเคราะห     
องคความรู 

2) วัดและประเมินจากผลการ    
ทบทวนวรรณกรรมและ    
สรุปสถานะขององคความรู 

3)  วัดและประเมินจากผล   
การวิเคราะหแบบวิภาษวิธ ี

4)  วดัและประเมินจากการ 

    เรียนรูรวมมือ 

  

 2.2.2  ดานความรู 
 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 
1 )  มี ค ว า ม รอ บ รู ใ น ภ า ษ าแ ล ะ   

วัฒนธรรมไทย 
2)  มีความรูท่ีเกิดจากการบูรณาการ

ความรูในศาสตรตางๆท่ีเก่ียวของ 
3)  มีความรูและความสามารถ     
    พัฒนาความรูดานภาษาและ 
    วัฒนธรรมไทยใหเพ่ิมพูนยิ่งข้ึน 

1) การวิเคราะหและสังเคราะหองค
ความรูและการเรียนรูแบบสืบสวน
สอบสวน (Inquiry method) 

2) การทบทวนวรรณกรรมและสรุป
สถานะขององคความรู 

3 )  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห แ บ บ วิ ภ า ษ วิ ธี     
เ ก่ียว กับประเ ด็นวิกฤตขององค    
ความรู  และทฤษฎ ี

4)  การเรียนรูรวมมือ  (Collaborative 
learning) เพ่ือประยุกตและประเมิน
คาองคความรูในสถานการณจริง 

1) วัดและประเมินจากผลการ    
วิเคราะหและสังเคราะห
องคความรู 

2) วัดและประเมินจากผลการ    
ทบทวนวรรณกรรมและ
สรุปสถานะขององคความรู 

3) วัดและประเมินจากผลการ      
วิเคราะหแบบวิภาษวิธ ี

4) วัดและประเมินจากการ     
เรียนรูรวมมือ 
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 2.2.3  ดานทักษะทางปญญา 
 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 
1 )  ส า ม า ร ถ คิ ด วิ เ ค ร า ะ ห แ ล ะ    

ประเมินคาได 
2)  สามารถประยุกตใชความรูใหเปน

หลักในการดําเนินชีวิตและการ
ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ ไ ด อ ย า ง มี
ประสิทธิผล 

3)  แสดงออกถึงความสามารถ      
ในการคิดแกปญหาไดอยาง
สรางสรรค 

1) การเรียนรู ผ านกระบวนการคิด    
เพ่ือสงเสริมการการคิดวิเคราะห คิด
สั ง เ ค ร า ะ ห  แ ล ะ คิ ด อ ย า ง มี
วิจารณญาณ โดยจัดใหมีกิจกรรมใน
ลักษณะตาง ๆ เชนการวิเคราะห แบบ
วิภาษวิธีเก่ียวกับประเด็นวิกฤตทาง
วิ ช าก าร  วิ ช าชี พแล ะทา งสั ง คม 
(Problem-based   learning) 

2) การทําวิจัยเพ่ือสรางองค   ความรูใหม 
(Research-Based learning) 

1) วัดและประเมินจากผลการ
วิ เคราะหแบบวิภาษวิธ ี     
เก่ียวกับประเด็นวิกฤตทาง    
วิชาการวิชาชีพ และทาง
สังคม 

2) วัดและประเมินจากผลการ    
ทํ า วิ จั ย เ พ่ื อ ส ร า ง อ ง ค
ความรูใหม 

 

 

 2.2.4  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 
1 )  มี มนุ ษยสั ม พั นธ ดี  ส า มา ร ถ    

ทํางานรวมกับผูอ่ืนและปรับตัว
เขากับวัฒนธรรมองคกรไดเปน
อยางด ี

2) มีความรับผิดชอบตอบทบาท
หนาท่ีของตนเองท้ังตอตนเอง 
ตอผูอ่ืนและตอสังคม 

 

1) การเรียนแบบมีสวนร วมปฏิบัติการ 
(Participative learning through action) 

2)  การเปนผูนําแบบมีสวนรวม (Shared 
leadership) ในการนําเสนองานวิชาการ 

3)  การคิดใหความเห็นและการรับฟ ง
ความเห็นแบบสะทอนกลับ (Reflective 
thinking) 

1) วัดและประเมินจากผลการ    
เรียนแบบรวมมือ 

2) วัดและประเมินจากผล    
การศึกษาคนควา/แกโจทย 

3) วัดและประเมินจากผล    
นําเสนอผลงานกลุมและ      
ก า ร เ ป น ผู นํ า ใ น ก า ร
อภิปรายซักถาม 
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      2.2.5  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 
1)  สามารถใชภาษาไทยในการฟง 

การพูด การอาน การเขียน และสรุป    
ประเด็นไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2) สามารถสื่อสารขามวัฒนธรรมได
อยางเหมาะสมตามสถานการณ 

3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน  
การติดตอสื่อสาร 

4)  สามารถใชเทคนิคพ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตรและสถิติในการศึกษา
คนควาวิจัยท้ังเชิงคุณภาพและ
เชิงปริมาณ 

 

1) การติดตามวิเคราะห และนําเสนอ
ร า ย ง า น ป ร ะ เ ด็ น สํ า คั ญ ด า น
การศึกษาจากขาวหนังสือพิมพ 

2)  การสืบคนและนํา เสนอรายงาน    
ประเด็นสําคัญดานการศึกษาโดยใช
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

1) วัดและประเมินจากผลการ    
ติ ดตามวิ เ ค ราะห  และ    
นําเสนอรายงานประเด็น    
สําคัญดานการศึกษา 

2) วัดและประเมินจากผลการ    
สืบคนและนําเสนอรายงาน    
ป ร ะ เ ด็ น สํ า คั ญ ด า น
การศึกษาโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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3.  การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 
   (Curriculum Mapping)   
 3.1  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสู
รายวิชา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้ 
     3.1.1  ดานคุณธรรม จริยธรรม  

(1) มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
(2) มีความซ่ือสัตยสุจรติ ขยัน อดทน มีระเบียบวนิัย  
(3) คารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
(4) มีจิตอาสาหรือมีจิตสํานึกสาธารณะ 
(5) มีความรัก ภูมิใจในความเปนไทยศิลปวัฒนธรรมไทย และเห็นคุณคาภูมิปญญา

ทองถ่ิน 
3.1.2  ดานความรู 

(1) มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
(2) สามารถวิเคราะหความรูอยางเปนระบบ 
(3) สามารถนําความรูไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม  
(4) สามารถบูรณาการความรูกับศาสตรตาง ๆ ไปใชไดอยางเหมาะสม 

3.1.3  ดานทักษะทางปญญา 
(1) วิเคราะหปญหา ประเมินทางเลือก เสนอวิธีแกปญหาและตัดสินใจไดอยาง

เหมาะสม 
(2) มีความคิดริเริ่มสรางสรรค เพ่ือสรางประโยชนตอตนเองและสังคมได 
(3) มีความสามารถในการประเมินความรู ความสามารถของตนเองและกําหนด

เปาหมายในการพัฒนาตนเองได 
     3.1.4  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
   (1) มีความเปนผูนํา ผูตามและกลาคิด กลาแสดงออกในสิ่งท่ีถูกตอง 
   (2) มีความสามารถในการปรับตัว ควบคุมอารมณตนเองไดอยางเหมาะสม 
   (3) ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาท่ีในการเปนพลเมืองท่ีดี และสามารถเปนท่ีพ่ึงของ
ตนเองและสังคมได 
      3.1.5  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
   (1) การใชภาษาในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 
   (2) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม 

(3) มีทักษะในการคิดวิเคราะหเชิงคณิตศาสตรและสถิติ เก็บรวบรวมขอมูลและ
นําเสนอขอมูล 
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กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   
 

 
รายวิชา 

 

 
 

1. ดานคุณธรรม
จริยธรรม 

 

 
 

2. ดานความรู 

 

3. ดานทักษะทาง
ปญญา 

4. ดานทักษะ 
ความสัมพันธ 
ระหวางบุคคล 
และความ 
รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะ 
การวิเคราะห 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช 
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

ขอ  
1 

ขอ 
2 

ขอ  
3 

ขอ  
4 

ขอ  
5 

ขอ 
 1 

ขอ 
 2 

ขอ 
 3 

ขอ  
4 

ขอ  
.1 

ขอ  
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ  
2 

ขอ 
3 

151001001 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร                   
151001002 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                   

151001003 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ                   
151001005 ภาษาอังกฤษหรรษา                   
151001006 การใชภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน                   
151001007 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและ 
           พัฒนาการเรียนรู 

                  

151001008 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1                   
151001009 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2                   
151001013 กาวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ                          
151001004 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 
                     ภาษาไทย 

                  

 

 ความรับผดิชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ตอ)  
 

 
รายวิชา 

 

 
 

1. ดานคุณธรรม
จริยธรรม 

 

 
 

2. ดานความรู 

 

3. ดานทักษะทาง
ปญญา 

4. ดานทักษะ 
ความสัมพันธ 
ระหวางบุคคล 
และความ 
รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะ 
การวิเคราะห 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช 
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

ขอ  
1 

ขอ 
2 

ขอ  
3 

ขอ  
4 

ขอ  
5 

ขอ 
 1 

ขอ 
 2 

ขอ 
 3 

ขอ  
4 

ขอ  
1 

ขอ  
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ  
2 

ขอ 
 3 

151001010          การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ                   
151001011 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร                   
151001012 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร                   
151001016 อยูดี กินดี มีสุข                   
151001017 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน                   
151001014 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการนําเสนอ                   

151001015 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน                   

151001018 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน                   
151001019 การบริหารรางกาย                   
151001020 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต                   
151001021 ศาสตรพระราชากับการพัฒนาทองถ่ิน                   
151001022 ช้ีชองทางดี ช้ีชองทางรวย                   
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ตอ) 
 

 
รายวิชา 

 

 
 

1. ดานคุณธรรม
จริยธรรม 

 

 
 

2. ดานความรู 

 

3. ดานทักษะทาง
ปญญา 

4. ดานทักษะ 
ความสัมพันธ 
ระหวางบุคคล 
และความ 
รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะ 
การวิเคราะห 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช 
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

ขอ  
1 

ขอ 
2 

ขอ  
3 

ขอ  
4 

ขอ  
5 

ขอ 
 1 

ขอ 
 2 

ขอ 
 3 

ขอ  
4 

ขอ  
1 

ขอ  
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ  
2 

ขอ 
 3 

151001023 ความงดงามแหงตน                   

151001024 กาวสูโลกกวาง                   
151001025 ความจริงของชีวิต                   
151001026 การพัฒนาตน                   
151001027 สุนทรียภาพของชีวิต                   
151001028 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย                   
151001029 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ                   

151001030 ทักษะชีวิตเพ่ือสังคม                   
151001031 สังคมภิวัตน                   
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ตอ) 
 

 
รายวิชา 

 

 
 

1. ดานคุณธรรม
จริยธรรม 

 

 
 

2. ดานความรู 

 

3. ดานทักษะทาง
ปญญา 

4. ดานทักษะ 
ความสัมพันธ 
ระหวางบุคคล 
และความ 
รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะ 
การวิเคราะห 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช 
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

ขอ  
1 

ขอ 
2 

ขอ  
3 

ขอ  
4 

ขอ  
5 

ขอ 
 1 

ขอ 
 2 

ขอ 
 3 

ขอ  
4 

ขอ  
1 

ขอ  
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ  
2 

ขอ 
 3 

151001032 ครูแหงแผนดิน                   
151001033 วิถีไทย วิถีถ่ิน                   
151001034 ผูประกอบการรุนเยาว                   
151001035 วิทยาศาสตรเพ่ือทองถ่ิน                   
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 3.2  การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  หมวด
วิชาเฉพาะดาน ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้ 

3.2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
1)  มีทัศนคติท่ีดีตอการงานและมีความรับผิดชอบตอหนาท่ี 
2)  ซ่ือสัตย สุจริตและมีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับของ

องคกรและสังคม 
3)  มีจิตสํานึกและพฤติกรรมท่ีคํานึงถึงประโยชนสวนรวมและสังคมท่ีมีคุณธรรม

มากกวาประโยชนสวนตน 
4)  ภูมิใจในภาษาไทย ความเปนไทย และเจตคติท่ีดีตอวัฒนธรรมไทย 

     3.2.2  ความรู 
1)  มีความรอบรูในภาษาและวัฒนธรรมไทย 
2)  มีความรูท่ีเกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตรตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 
3)  มีความรูและความสามารถพัฒนาความรูดานภาษาและวัฒนธรรมไทยใหเพ่ิมพูน

ยิ่งข้ึน 
    3.2.3 ทักษะทางปญญา 

1)  สามารถคิดวิเคราะหและประเมินคาได 
2)  สามารถประยุกตใชความรูใหเปนหลักในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ

ไดอยางมีประสิทธิผล 
3)  แสดงออกถึงความสามารถในการคิดแกปญหาไดอยางสรางสรรค 

    3.2.4  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
1)  มีมนุษยสัมพันธดี สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนและปรับตัวเขากับวัฒนธรรม

องคกรไดเปนอยางดี 
2)  มีความรับผิดชอบตอบทบาทหนาท่ีของตนเอง ท้ังตอตนเอง ตอผูอ่ืน และตอ

สังคม 
     3.2.5  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

1)  สามารถใชภาษาไทยในการฟง การพูด การอาน การเขียน และสรุปประเด็นได
อยางมีประสิทธิภาพ 

2)  สามารถสื่อสารขามวัฒนธรรมไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ 
3)  สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสาร 
4)  สามารถใชเทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาคนควาวิจัยท้ัง

เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
 

 



 

 

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะดาน  
 

รายวิชา 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 
 

 
2. ดานความรู 

 
 
 
 

3. ดานทักษะทาง
ปญญา 

 
 
 

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 
 

ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 1 ขอ 2 ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 
121071001   หลักภาษาไทย                 

121071006   ภาษาศาสตรภาษาไทย                 

121071007   เทคนิคการเขียน                 

121071008   การพูดเพ่ือสัมฤทธิผล                 

321072014   การนําเสนอภาษาไทยดวย 
                  เทคโนโลยีอยางสรางสรรค 

                

121072023   การคิดและการใชเหตุผล                 

121073025   การอานเพ่ือพัฒนาชีวิตและสังคม                 

121074038   การวิจัยทางภาษาไทย                  

121072012   วรรณกรรมเอกของไทย                 

121072013   วรรณกรรมไทยรวมสมัย                 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะดาน (ตอ) 
 

รายวิชา 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 
 

 
2. ดานความรู 

 
 
 
 

3. ดานทักษะทาง
ปญญา 

 
 
 

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

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

ขอ 
2 

ขอ 3 ขอ 4 

121073027   วรรณกรรมวิจารณ                 

121071005   ภาษากับวัฒนธรรม                 

121072015   ภาษากับสังคม                 

121073024   วรรณกรรมสังคมและการเมือง                 

121071002   สัทศาสตรภาษาไทย                 

121071010   หนังสือแบบเรียนภาษาไทย                 

121072016   พัฒนาการของภาษาไทย                  

121072019   ภาษาตางประเทศในภาษาไทย                 

121072020   ภาษาไทยถ่ิน                 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะดาน (ตอ) 
 

รายวิชา 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 
 

 
2. ดานความรู 

 
 
 
 

3. ดานทักษะทาง
ปญญา 

 
 
 

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

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

ขอ 2 ขอ 
3 

ขอ 4 

121071003   ศิลปะการอาน                 

121071011   การยอความและสรุปความ                 

121072017   การเขียนบันเทิงคดี                 

121072021   การอานเพ่ือจุดประสงคเฉพาะ                 

121072022   การเขียนอยางมีประสิทธิภาพ                 

321073028   ภาษาไทยในงานสือ่สารมวลชน                 

121073029   การเขียนสารคด ี                 

121073030   ภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ                 

121073031   การสมัภาษณ                 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะดาน (ตอ) 
 

รายวิชา 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 
 

 
2. ดานความรู 

 
 
 
 

3. ดานทักษะทาง
ปญญา 

 
 
 

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

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

ขอ 
2 

ขอ 3 ขอ 4 

121073032   การแปล                 

121073033   สัมมนาภาษาไทย                 

121074039   การพูดทางวิทยุกระจายเสียงและ 
                  วิทยุโทรทัศน 

                

121074040   การเขียนหนังสือราชการ                 

121074041   การใชภาษาไทยเชิงธุรกิจ                 

121071004   พัฒนาการของวรรณกรรมไทย                 

121073034   วรรณกรรมทองถ่ิน                 

121073035   คีตวรรณกรรมศึกษา                 

121073036   การเขียนรอยกรอง                 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะดาน (ตอ) 
 

รายวิชา 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 
 

 
2. ดานความรู 

 
 
 
 

3. ดานทักษะทาง
ปญญา 

 
 
 

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 1 ขอ 2 ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 
121071009   คําและสํานวนไทย                 

121072018   คติชนวิทยา                  

121073026   ความสัมพันธระหวางภาษามลาย-ู 
                  ถ่ินกับภาษาไทย 

                

121073037   วรรณคดเีพ่ือการแสดง                 

121074042   การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ   
                  และสหกิจศึกษาทางภาษาไทย 

                

121074043   การฝกประสบการณวิชาชีพ 
                  ภาษาไทย   

                

121074044   สหกิจศึกษาทางภาษาไทย                  
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หมวดที ่5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
 ใหเปนไปตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัย วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา   
 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 

       2.1.1 การทวนสอบระดับรายวิชา 
    2.1.1.1  อาจารยประจําวิชาสุมสัมภาษณนักศึกษาเพ่ือตรวจสอบความรูและการ

มีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู 
    2.1.1.2  อาจารยประจําวิชาเจาะจงสัมภาษณนักศึกษาเปนรายบุคคลเพ่ือ

ตรวจสอบความรูและการมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู กรณีนักศึกษามีผลการเรียนผิดปกติเปนท่ี
นาสังเกต 

       2.1.2 การทวนสอบระดับหลักสตูร 
          2.1.2.1  ตั้งคณะกรรมการภายในหรือภายนอกหลักสูตร ตรวจสอบความถูกตอง
เหมาะสมของขอสอบ 

     2.1.2.2  ต้ังคณะกรรมการภายในหลักสูตร ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม
ของการประเมินผลการเรียนนักศึกษา 
 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
       หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา  จะมีการประเมินคุณภาพของหลักสูตร  โดย
สอบถามความพรอมและความรูจากสาขาท่ีเรียน รวมท้ังสาขาอ่ืน ๆ ท่ีกําหนดในหลักสูตร ท่ี
เก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมท้ังเปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับปรุง
หลักสูตรใหดียิ่งข้ึน นอกจากนั้นประเมินจากความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิท่ีมาประเมินหลักสูตร หรือ
อาจารยพิเศษ ตอความพรอมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติ อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับ
กระบวนการเรียนรู และการพัฒนาองคความรูของนักศึกษา 
 
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

ใหเปนไปตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัย วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 
ขอ 34 ดังนี้ 

1.  มีความประพฤติดี 
2.  สอบไดในรายวิชาตาง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมท้ังรายวิชาท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนดให

มีการเรียนเพ่ิมเติมเปนกรณีพิเศษ 
3. ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00 
4. หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน 6 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการ

ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมกอน 14 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 
หลักสูตรปริญญาตรี (5 ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน 8 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียน
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เรียนเต็มเวลา และไมกอน 17 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา หลักสูตร
ปริญญาตรี (ไมนอยกวา 6 ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน 10 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมกอน 20 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

5.  หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป) ใชเวลาศึกษาไมเกิน 8 ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียน
เรียนเต็มเวลา และไมเกิน 12 ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา หลักสูตรปริญญา
ตรี (5 ป) ใชเวลาศึกษาไมเกิน 10 ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน 15 ป
การศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา หลักสูตรปริญญาตรีใชเวลาศึกษาไมเกิน 12 ป
การศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน 18 ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียน
เรียนไมเต็มเวลา 

 

หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย 
 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม  
1.1 การปฐมนิเทศอาจารยใหมใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักสูตร คุณธรรม จริยธรรม    

ความรับผิดชอบ การสรางผลงานวิชาการ การทําหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษา  
1.2 สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพ่ือสงเสริมการสอนและ

ความเปนครู 
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย  
 2.1  การพัฒนาความรูและทักษะการจัดการเรียนรู  การวัดและการประเมินผล 
 2.1.1  สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพ่ือสงเสริมการ
สอนและการวิจัยอยางตอเนื่องโดยผานการทําวิจัย การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงาน
ทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือตางประเทศ 
หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ 
 2.1.2  จัดโครงการประชุมสัมมนาอาจารยผูสอนเพ่ือกํากับติดตามกระบวนการทํางาน 
ตลอดจนพัฒนาองคความรู และแนวคิดดานวิชาการ 
 2.1.3  เพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลใหทันสมัย 
 2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืน ๆ  

2.2.1 การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาความรู 
และคุณธรรม 

2.2.2 มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการในสาขาท่ีเก่ียวของ  
2.2.3 สงเสริมการทําวิจัย การสรางนวัตกรรม และองคความรูใหมเพ่ือพัฒนาการเรียน

การสอนและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การกํากับมาตรฐาน  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย กําหนดการกํากับมาตรฐานคุณภาพ

การศึกษาดวยเกณฑการดําเนินการบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ี
สาขาวิชาภาษาไทย 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทําหนาท่ี
บริหารหลักสูตร ซ่ึงมีการจัดประชุมเปนประจําทุก 2 เดือน เพ่ือกํากับดูแลการบริหารหลักสูตรใน
ภาพรวม มีติดตามประเมินผลการดําเนินการเปนประจําทุกภาคการศึกษา และพิจารณาปรับปรุง
แกไขการดําเนินการหรือพัฒนาหลักสูตร 
 
2. บัณฑิต 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู หรือ ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร โดยพิจารณาจากขอมูลผลลัพธ
การเรียนรู ผลงานของนักศึกษาและการมีงานทํา นอกจากนั้นยังติดตามความตองการของ
ตลาดแรงงานและสังคมท้ังจํานวนและคุณภาพจากผูใชบัณฑิตและผูประกอบการ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ทําการสํารวจความพึงพอใจและความ
คาดหวังของผูใชบัณฑิตเปนประจําทุกป และแจงผลการสํารวจใหกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ไดรับทราบเพ่ือเปนขอมูลสําหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร
กําหนดวาผูใชบัณฑิตจะตองมีคะแนนความพึงพอใจมากกวา 3.5 (จากระดับ 5) 
 
3. นักศึกษา 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ใหความสําคัญกับการรับนักศึกษาเขาศึกษา      
ในหลักสูตร การสงเสริมพัฒนานักศึกษา และผลลัพธท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษา 

3.1  หลักสูตรกําหนดคุณสมบัติของนักศึกษาในการคัดเลือกจากผลคะแนนการสอบ เพ่ือ
แสดงความพรอมดานปญญา และสอบสัมภาษณเพ่ือประเมินความพรอมทางสุขภาพกายและจิต  

3.2  หลักสูตรสงเสริมพัฒนานักศึกษา 
(1) กําหนดใหมีการจัดประสบการณการเรียนรูดวยกิจกรรมท่ีสามารถใหเกิด

การเรียนรูและพัฒนาศักยภาพท่ีจําเปนใหกับนักศึกษา โดยเนนทักษะแหงศตวรรษท่ี 21  
(2) มีระบบสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา โดยการแตงตั้งอาจารยท่ี

ปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษาทุกคน โดยอาจารยจะแจงวันและเวลาท่ีนักศึกษาจะขอรับ
คําปรึกษาไวหรือผานชองทางอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสม เพ่ือใหนักศึกษาท่ีมีปญหาในการเรียนหรือปญหาอ่ืน ๆ 
สามารถขอรับคําปรึกษาจากอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการได  
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(3) มีระบบการอุทธรณของนักศึกษา นักศึกษาท่ีตองการอุทธรณหรือมีเรื่อง
รองเรียนท้ังเรื่องท่ัวไปหรือผลการประเมิน สามารถติดตออาจารยท่ีปรึกษา อาจารยท่ีทําหนาท่ีดูแล
การจัดการเรียนการสอนรายวิชานั้น ๆ 

3.3  หลักสูตรมีการติดตามขอมูลท่ีแสดงผลลัพธท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษา ไดแก อัตราการคงอยู
ของนักศึกษา อัตราการสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจตอหลักสูตร 
 
4. อาจารย 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยใหความสําคัญกับคุณภาพของอาจารย            
จึงมีนโยบายและแผนระยะยาวในการรับอาจารยใหม การแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร การมีสวน
รวม    ของอาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร การบริหาร การสงเสริมและการ
พัฒนาอาจารย 

4.1 การรับอาจารยใหม 
      มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย โดยอาจารยใหม
จะตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไปในสาขาวิชาภาษาไทยหรือสาขาท่ีเก่ียวของ 
 4.2 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ 
       มหาวิทยาลัยจะอํานวยความสะดวกในการติดตอและเชิญอาจารยพิเศษตามความจําเปน
และขอเสนอของผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 4.3 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 

      คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการ
เรียนการสอน ประเมินผล และใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือ
เตรียมไวสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมายตาม
หลักสูตรและไดบัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ใหความสําคัญกับกระบวนการออกแบบ
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผูเรียน ดังนี้ 

5.1 หลักสูตร 
     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ใหความสําคัญกับกระบวนการ

ออกแบบหลักสูตรเพ่ือใหตอบสนองตอความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียและกําหนดเปนมาตรฐาน
ผลการเรียนรูหรือผลการเรียนรูท่ีคาดหวังซ่ึงสอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
คณะและประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย ท่ีมีกระบวนการกําหนดสาระสําคัญของ
หลักสูตรดวยการวิเคราะหงาน (task analysis) และแสดงถึงความเชื่อมโยงกับผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง ท่ี
มีกระบวนการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยเม่ือครบวงรอบการศึกษา หรือไมเกิน 5 ป 

5.2 การเรียนการสอน 
     หลักสูตรใหความสําคัญกับการออกแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีมุงเนนใหผูเรียนมี

สวนรวม และไดลงมือทํา ซ่ึงถือเปนการสงเสริมการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง และจัดอาจารยผูสอนใน
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รายวิชา โดยคํานึงความรูความสามารถและประสบการณในวิชาท่ีสอน ความสามารถในการออกแบบ
การสอนท่ีสงเสริมใหเกิดผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง และมีศักยภาพในการพัฒนาทักษะใหกับนักศึกษา 

5.3 การประเมินผูเรียน 
     หลักสูตรกําหนดใหมีการประเมินผูเรียนดวยจุดมุงหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผล

การเรียนรูของนักศึกษาท่ีแสดงผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร การประเมินเพ่ือนําไปสูการ
พัฒนาวิธีการเรียนรูของตัวนักศึกษาเอง และการประเมินเพ่ือเปนขอมูลปรับปรุงการเรียนการสอน 
 
6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
 ระบบการดําเนินงานของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยดําเนินการให
อาจารย  ทุกทานมีสวนรวมในการเสนอแนะความตองการและสํารวจทรัพยากรท่ีตนเองตองการให
สอดคลองกับรายวิชาท่ีตนเองรับผิดชอบโดยดําเนินการตามข้ันตอนดังตอไปนี้  
 1) มหาวิทยาลัยมีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศโดยมีหนาท่ีรับผิดชอบ
ในการใหคําปรึกษา การกํากับดูแลการดําเนินงานและในการพิจารณาดําเนินการในการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ สิ่งสนับสนุนทางดานการศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากําหนดแนวทางในการรวบรวมตรวจสอบคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ สิ่ง
สนับสนุนดานการศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานสากลและประเมินผลการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
สิ่งสนับสนุนดานการศึกษา   ซ่ึงมีหนวยงานหลักในการใหบริการ คืองานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
ศูนยบรรณสารสนเทศสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2) ประกาศกําหนดการจัดหาทรัพยากร โดยทางมหาวิทยาลัยแจงใหคณะทราบแลวใหทาง
คณะแจงทางหลักสูตรเพ่ือดําเนินการสํารวจความตองการจัดหาทรัพยากรโดยประธานหลักสูตรทํา
การสํารวจความตองการของทรัพยากรสารสนเทศโดยขอความรวมมือจากอาจารยประจําหลักสูตรใน
การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ สิ่งสนับสนุนดานการศึกษาของรายวิชาท่ีตนเองตองการ 

3) หลักสูตรไดเสนอรายการหนังสือและอุปกรณท่ีใชในการเรียนการสอนโดยเรียงลําดับตาม
ความสําคัญของทรัพยากรกอนและรวบรวมตรวจสอบ 

4) มหาวิทยาลัยดําเนินการคัดเลือกตามความสําคัญและงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร เม่ือ
คัดเลือกเสร็จแจงผลการเลือกมายังคณะ และคณะแจงหลักสูตรใหทราบ 
          5) มหาวิทยาลัยดําเนินการจัดซ้ือ หลังจากนั้น ดําเนินการลงทะเบียนทรัพยากร แจงรายการ
ทรัพยากรไปยังคณะและคณะแจงมายังหลักสูตร 
 6.1 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
       1)  การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  
    บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีและมีความรูตรงตามตําแหนงงาน 
        2)  การเพ่ิมทักษะความรูเพ่ือการปฏิบัติงาน  
    จัดการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานตามตําแหนงงาน 
 6.2 การบริหารงบประมาณ 

     มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณผานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรท้ังงบประมาณ
แผนดินและงบประมาณบํารุงการศึกษาเพ่ือจัดซ้ือหนังสือ ตํารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ 
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และวัสดุครุภัณฑอยางเพียงพอ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสรางสภาพแวดลอม
ใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา 
  6.3 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม  
  6.3.1 สถานท่ี 
 

ลําดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จํานวนท่ีมีอยูแลว หมายเหตุ 
1 หองเรียนขนาดจุ 50 คน 

หองเรียนขนาดจุ 50 คน 
หองเรียนขนาดจุ 80 คน 
หองเรียนขนาดจุ 50 คน 
หองเรียนขนาดจุ 20 คน 
หองเรียนขนาดจุ 50 คน 
หองเรียนขนาดจุ 50 คน 
หองเรียนขนาดจุ 50 คน 
หองเรียนขนาดจุ 45 คน 
หองเรียนขนาดจุ 200 คน 
หองเรียนขนาดจุ 50 คน 
หองเรียนขนาดจุ 50 คน 
หองเรียนขนาดจุ 50 คน 
Sound lab 

9 หอง 
5 หอง 
1 หอง 
3 หอง 
1 หอง 
3 หอง 
3 หอง 
2 หอง 
1 หอง 
6 หอง 
44 หอง 
17 หอง 
20 หอง 
6 หอง 

อาคาร 1 
อาคาร 4 
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตรฯ 
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตรฯ 
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตรฯ 
อาคาร 9 ศูนยวิทยาศาสตรฯ 
อาคาร 10 ภาควิชาศิลปกรรม 
อาคาร 15 ภาควิชาเกษตรศาสตร 
อาคาร 15 ภาควิชาเกษตรศาสตร 
อาคาร 18  
อาคาร 20 สํานักงานอธิการบดี 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร 
อาคาร 24 สังคมศาสตร 

2 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

5 หอง 
7 หอง 
1 หอง 

อาคาร 6 
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร 

3 หองประชุม 1    ขนาดจุ 180 คน 
หองประชุม 2    ขนาดจุ 180 คน 
หองประชุม 3    ขนาดจุ 400 คน 
หองประชุมมังกีส      ขนาดจุ 200 คน 
หองประชุมนานัส      ขนาดจุ 200 คน 
หองประชุมซาลัค      ขนาดจุ 400 คน 

1 หอง 
1 หอง 
1 หอง 
1 หอง 
1 หอง 
1 หอง 

อาคาร 24 สังคมศาสตร 
อาคาร 24 สังคมศาสตร 
อาคาร 24 สังคมศาสตร 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 

 
6.3.2 อุปกรณการสอน 

  1) อุปกรณการเรียนการสอนของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
ลําดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จํานวน 

1 เครื่องเลนแผนซีดี 3 
2 ชุดเครื่องขยายเสียงไรสายพรอมไมโครโฟน 3 
3 ตูแอมปอเนกประสงค 3 
4 เครื่องโปรเจคเตอร 2 
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ลําดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จํานวน 

5 โทรทัศน 1 
6 ชุดเครื่องเสียง 1 
7 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 2 
8 เครื่องคอมพิวเตอร 4 
9 เครื่องพิมพ (Printer) 4 
10 เครื่องฉายขามศีรษะ 1 
11 เครื่องถายเอกสาร 1 
12 เครื่องขยายเสียงประจําหอง 1 
13 โตะเกาอ้ีเรียน 45 
14 ตูเก็บเอกสาร 5 
15 โตะวางอุปกรณและเกาอ้ี 5 
16  โตะเกาอ้ีสําหรับอาจารย 7 

  
  2) อุปกรณการเรียนการสอนและโสตทัศนูปกรณของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
   
ลําดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จํานวน 
1 เครื่องคอมพิวเตอร 3 
2 เครื่องพิมพ 1 
3 เครื่องถายเอกสาร 1 
4 เครื่องขยายเสียงประจําหอง 1 
5 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 2 
6 กลองถายภาพดิจิตอล 1 
7 กลองถายภาพวีดิทัศน 1 
8 เครื่องบันทึกเสียง 8 
9 เครื่องโปรเจ็คเตอร 1 
10 โทรทัศนส ี 2 

 
6.3.3 หองสมุดและแหลงคนควาทางวิชาการ 
     สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีเครื่อง

คอมพิวเตอรเพียงพอท่ีจะใหบริการการสืบคนสารสนเทศระบบหองสมุดอัตโนมัติผานเครือขาย
อินเทอรเน็ตจาก http://aritc.yru.ac.th/ 

 
 
 

http://aritc.yru.ac.th/
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     6.3.3.1 เอกสารและตํารา 

     1) หนังสือ 
1.1 ภาษาไทย   จํานวน  6,813 ชื่อเรื่อง 

1.2 ภาษาอังกฤษ   จํานวน    270 ชื่อเรื่อง 

รวม 7,083 ช่ือเรื่อง 

2) เอกสารวิชาการ (วิจัย/วิทยานิพนธ/ปริญญานิพนธ) 

2.1 ภาษาไทย            จํานวน 174 ชื่อเรื่อง 

2.2 ภาษาอังกฤษ                 จํานวน    - ชื่อเรื่อง 

รวม 174 ช่ือเรื่อง 

3) วารสาร/นิตยาสาร 

3.1  ภาษาไทย            จํานวน    230 ชื่อเรื่อง 

3.2 ภาษาอังกฤษ                 จํานวน      - ชื่อเรื่อง 

รวม    230 ช่ือเรื่อง 
 

               6.3.3.2  ฐานขอมูลสําเร็จรูป 
                  ระบบฐานขอมูลสําเร็จรูปเพ่ือการคนควาและฐานขอมูลOnline มี 3 ระบบฐานขอมูล 
ประกอบดวย 
 1) ระบบฐานขอมูล E-Book ประกอบดวย 3 ฐานขอมูล ดังนี้ 

1.1) iGLibrary (iG Publishing) เปนฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกสออนไลน   
       1.2) Gale Virtual Reference Library (eBook) เปนฐานขอมูลท่ีรวบรวม 
หนังสืออิเล็กทรอนิกสสาขาวิชาตางๆ ไดแก Business, Environment, History, Information and 
Publishing, Law, Medicine, Nation and World, Religion, Science, Social Science และ 
Technology 

1.3) 2eBook เปนฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกสออนไลน   
 2) ระบบฐานขอมูล E-Journal ประกอบดวย 6 ฐานขอมูล ดังนี้ 
       2.1) Springer Link เปนฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส  วิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและวิทยาศาสตรสุขภาพ ครอบคลุมวารสาร จํานวนเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ ขอมูลป 
1997-ปจจุบัน 
      2.2) ฐานขอมูล Web of Science เปนฐานขอมูลอางอิง(Citation Database) 
ท่ีใหขอมูลบรรณานุกรม พรอมดวยบทคัดยอ รายการอางอิง (Cited Reference)และรายการอางอิง
(Cite Article) ซ่ึงครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร เชน เคี ฟสิกส วิศวกรรม เปนตน สาขาสังคมศาสตร 
เชน จิตวิทยา บริหารธุรกิจ  เปนตน สาขาศิลปศาสตรและมนุษยศาสตร เชน เอเชียศึกษา ศาสนา 
ปรัชญา ศิลปะ ดนตรี เปนตน จากวารสารไมนอยกวา 10,000 รายชื่อ ใหขอมูลตั้งแตป2001-ปจจุบัน 
    2.3) ฐานขอมูล Academic Search Complete เปนฐานขอมูลท่ีมีเนื้อหา
ครอบคลุมสหสาขาวิชามากท่ีสุดท่ัวโลก   
    2.4) ฐานขอมูล EBSCO Discovery Service Plus Full Textเปนนวัตกรรมท่ีใช
ในการจัดการและการสืบคนฐานขอมูลจํานวน 13 ฐานขอมูล ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการ

http://web.ebscohost.com/ehost/search?vid=1&hid=113&sid=d657cd0b-7373-48b5-be39-43c96e5011a2@sessionmgr113
http://web.ebscohost.com/ehost/search?vid=1&hid=113&sid=d657cd0b-7373-48b5-be39-43c96e5011a2@sessionmgr113
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อุดมศึกษาไดดําเนินการบอกรับ เพ่ือใหบริการกับมหาวิทยาลัย / สถาบันท้ัง 78 แหง อาทิเชน 
ฐานขอมูล ScienceDirect ฐานขอมูล Proquest Dissertation ฐานขอมูล ISI Web of Science 
ท้ังนี้ยังรวมถึงฐานขอมูล EBSCO eBooks (NetLibrary) ผานชองทางการสืบคนเดียว (Single 
Search) 
       2.5) ฐานขอมูล Education Research Complete เปนฐานขอมูลวารสารฉบับ
เต็มกวา 1,060 ชื่อเรื่อง ซ่ึงรวบรวมวารสารหลัก (Core Journals) ตั้งแตระดับอนุบาลไปจนถึงระดับ
การศึกษาข้ันสูง รวมถึงหนังสือ (Books and Monographs) และงานวิจัยเฉพาะทางตางๆ ทางดาน
การศึกษาท้ังในประเทศและตางประเทศ 
    2.6) ฐานขอมูลบทความวารสาร 3 4สารสนเทศ  H.W. Wilson เปนฐานขอมูล
ดรรชนี สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมทุกสาขาวิชา ดังนี้ Applied Science & 
Technology, Art, Business, Education, General Science, Humanities, Library and 
Information Science, Social Sciences, Law, General Interest, Biological & Agricultural 
Science 
 3) ระบบฐานขอมูล E-Thesis ประกอบดวย 2 ฐานขอมูล ดังนี้  
    3.1) ProQuest Dissertations and Theses Global วิทยานิพนธระดับ
ปริญญาโท และปริญญาเอก ของสถาบันการศึกษาท่ีไดรับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และ
แคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเซีย และแอฟริกา มากกวา 
1,000  แหง ประกอบไปดวยขอมูลมากกวา 2.4 ลานระเบียน (สกอ.บอกรับ)  (http://search. 
ProQuest.com/ 
autologin) 
    3.2) ฐานขอมูลงานวิจัยไทย Digital Collection (ThaiLIS) วิทยานิพนธ 
งานวิจัย บทความวารสาร และหนังสือหายากฉบับเต็ม รวบรวมจากมหาวิทยาลัยตางๆ ท่ัวประเทศ
ไทย (http://tdc.thailid.or.th/tdc/) 
 6.4 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
  ประสานงานกับสํานักวิทยบริการในการจัดซ้ือหนังสือ และตําราท่ีเก่ียวของ เพ่ือบริการให
อาจารยและนักศึกษาไดคนควา และใชประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซ้ือหนังสือ
นั้นอาจารยผูสอนแตละรายวิชาจะมีสวนรวมในการเสนอรายชื่อหนังสือ และสื่ออ่ืนๆ ท่ีจําเปน 
     6.5 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
 1) สํารวจความตองการทรัพยากร การเรียนการสอนเปนประจําทุกปการศึกษาจากผูสอน
และผูเรียน 
 2) ประเมินความเพียงพอของทรัพยากรท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาใน
หลักสูตร 
 3) สรุปแหลงทรัพยากรท่ีใชเพ่ือการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยท่ีผูสอนและผูเรียนสามารถ
ใชบริการได โดยมีรายละเอียดดังตารางตอไปนี้ 
 
 
 
 
 

http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/advancedsearch/advanced_search.jhtml;hwwilsonid=TXHDKNN2FKCHJQA3DILSFGOADUNGIIV0?prod=
http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/advancedsearch/advanced_search.jhtml;hwwilsonid=TXHDKNN2FKCHJQA3DILSFGOADUNGIIV0?prod=
http://search.proquest.com/autologin
http://tdc.thailis.or.th/tdc/
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เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 
จัดใหมีหองเรียน หองปฏิบัติการ
สื่ อ แ ล ะ ช อ งท า งก า ร เ รี ย น รู     
เ พ่ื อ ส นั บ ส นุ น ก า ร ศึ ก ษ า ใ น
หองเรียนนอกหองเรียนและเพ่ือ
การเรียนรูดวยตนเองอยาง มี
ประสิทธิภาพ 
 
 

1. จั ด ใ ห มี ห อ ง เ รี ย น ท่ี มี สื่ อ
อุปกรณ พรอมใชงานอยางมี
ประสิทธิภาพ ท้ังในการเรียน
การสอน การทํากิจกรรมใน
หองเรียน 

2. จัดเตรียมหองปฏิบัติการเพ่ือให
นักศึกษาสามารถฝกปฏิบัติ
ส ร า ง ค ว ามพร อม ในกา ร
ปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

3. จัดให มีหองการเรียนรูดวย
ต น เ อ ง เ พ่ื อ ใ ห นั ก ศึ ก ษ า
สามารถศึกษา คนควา หา
ความรูเพ่ิมเติมไดดวยตนเอง 

4. จัดใหมีหองสมุดใหบริการท้ัง
หนังสือตํารา และสื่อดิจิทัล
เพ่ือการเรียนรู 

1. ผลสํารวจความพรอมของสื่อ
อุ ป ก ร ณ ท่ี จํ า เ ป น ป ร ะ จํ า
หองเรียนและหองปฏิบัติการ
จากอาจารยและนักศึกษา 

2. จํานวนหนังสือตํารา และสื่อ
ดิจิ ทัลท่ีมีใหบริการและสถิติ
การใชงานหนังสือ ตํารา สื่อ
ดิจิทัล 

3. ผลสํารวจความพึงพอใจของ
นัก ศึกษาต อการ ใหบริ การ
ทรัพยากรเพ่ือการเรียนรูและ
การฝกปฏิบัติ 

 
7. ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน  

ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวม 
    ในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ 
    ดําเนินงาน หลักสูตร 

x x x x x 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลอง 
    กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานสาขา/ 
    สาขาวิชา 

x x x x x 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ 
    ประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ  
     มคอ.4  อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาค 
     การศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงาน 
    ผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม  
    ตามแบบ  มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด 
    ภาคเรียนใหครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ  
    มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

x x x x x 
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ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

6.  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน 
     ผลการเรียนรูท่ีกําหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4  
     อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละป 
      การศึกษา 

x x x x x 

7.  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ 
     การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรูจากผลการ 
    ประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว 

 x x x x 

8. อาจารยใหมทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือ 
    คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 

x x x x x 

9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/ 
    หรือวิชาชีพอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

x x x x x 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  
      ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไมนอยกวา 
      รอยละ 50 ตอป 

x x x x x 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิต 
      ใหมท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จาก 
      คะแนนเต็ม 5.0 

   x x 

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม  
       เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5  จากคะแนนเต็ม 5.0 

    x 

 

เกณฑประเมิน หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ตองผานเกณฑประเมินดังนี้ ตัว
บงชี้บังคับ (ตัวบงชี้ท่ี 1-5) มีผลดําเนินการบรรลุตามเปาหมาย และมีจํานวนตัวบงชี้ท่ีมีผลดําเนินการ
บรรลุเปาหมาย  ไมนอยกวา 80% ของตัวบงชี้รวม โดยพิจารณาจากตัวบงชี้บังคับและตัวบงชี้รวมใน
แตละป 

 
หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1  การประเมินกลยุทธการสอน  
  กําหนดใหคณาจารยเขียนรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)  ซ่ึงมีรายละเอียดของ
กลยุทธการประเมินการสอน  และรายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) หลังการสอนของ
แตละภาคการศึกษา  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอนนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงและ
รายงานผลตอไป 
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 1.2  การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน  
  การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน ดําเนินการ ดังนี้ 
  1.2.1  นักศึกษาประเมินการสอนในแตละรายวิชาผานระบบออนไลน จํานวน 2 ครั้ง 
คือ กอนการสอบระหวางภาค และกอนการสอบปลายภาค 
  1.2.2  คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสังเกต      
การสอนของอาจารย 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
 2.1  โดยนักศึกษาและบัณฑิต 
  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสํารวจขอมูลจาก นักศึกษาปจจุบัน นักศึกษาป
สุดทาย และบัณฑิตใหม 
 2.2  โดยผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือ จากผูประเมินภายนอก 
  การประเมินคุณภาพการศึกษาโดยผูทรงคุณวุฒิท้ังภายในและภายนอก ท่ีเก่ียวของ
ทางการศึกษา 
 2.3  โดยผูใชบัณฑิต และ/หรือผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืน ๆ 
  การประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตโดยวิธีการวิจัย   
 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
 ประเมินตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี 7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
 4.1  รวบรวมขอเสนอแนะ/ขอมูล  จากการประเมินของนักศึกษา  ผูรับผิดชอบ  ผูใชบัณฑิต 
ผูทรงคุณวุฒิ 
 4.2  วิเคราะหทบทวนขอมูลขางตน  โดยผูรับผิดชอบหลักสูตร / คณะกรรมการบริหาร      
วิชาการคณะ 
 4.3  ดําเนินการปรับปรุง 
  4.3.1  รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 
(มคอ.4) ทุกภาคการศึกษาหรือทุกปการศึกษา 
  4.3.2  ดําเนินการประเมินผลหลักสูตร (มคอ.2) เพ่ือนําไปปรับปรุงหลักสูตรภายใน 
5 ป 
   (1)   ประเมินปญหาอุปสรรคการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทุกป
การศึกษา (มคอ.7) 
   (2)  ประเมินผลคุณลักษณะและคุณภาพของบัณฑิตภายหลังจบการศึกษา
อยางตอเนื่อง 
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ภาคผนวก ก 
สรุปการปรับปรุงหลักสูตร 
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สรุปการปรับปรุงหลักสูตร 
 

การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
เปนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  มหาวิทยาลัยราช
ภัฎยะลา สรุปการปรับปรุงได  ดังนี้ 

 
หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2565) หมายเหตุ 

1. ช่ือหลักสูตร 
ช่ือภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
ช่ือภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Arts Program in Thai 

 

1. ช่ือหลักสูตร 
ช่ือภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
ช่ือภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Arts Program in 
Thai 
   

 
คงเดิม 

 

2. ช่ือปริญญา  
ภาษาไทย       ช่ือเต็ม:  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) 
                   ช่ือยอ:   ศศ.บ.(ภาษาไทย) 
ภาษาอังกฤษ   ช่ือเต็ม:  Bachelor of Arts (Thai)  
           ช่ือยอ:   B.A. (Thai) 

 2. ช่ือปริญญา  
ภาษาไทย       ช่ือเต็ม:  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) 
                   ช่ือยอ:   ศศ.บ.(ภาษาไทย) 
ภาษาอังกฤษ   ช่ือเต็ม:  Bachelor of Arts (Thai)  
           ช่ือยอ:   B.A. (Thai)     

คงเดิม 
 

3. ปรัชญาของหลักสูตร 
     3.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
            ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ท่ี มี ค ว า ม รู ท า ง ภ า ษ า ไ ท ย 
วรรณกรรมและวรรณคดีไทย มีคุณธรรมและจริยธรรม 
และสามารถนําความรูไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต
และการประกอบอาชีพในบริบทสังคมพหุวัฒนธรรมได   
     3.2  ความสําคัญของหลักสูตร 
            การใชภาษาไทยในปจจุบันยังพบเห็นปญหา   
ตาง ๆ มากมายในดานการสื่อสาร เชน ทักษะการฟง การพูด 
การอาน การเขียน และปญหาการใชภาษาไทยในการ
สื่อสาร การผลิตบุคคลท่ีมีความสามารถดานภาษาไทย
และสามารถใช ภาษา ไทยในการสื่ อส าร ได อย า ง             
มีประสิทธิภาพจึงเปนการตอบสนองความตองการ       
ของสังคมไทย โดยเฉพาะในสามจังหวัดชายแดนภาคใต  
ไดแก ยะลา ปตตานี และนราธิวาส ซึ่งเปนสังคมพหุ
วัฒนธรรมท่ีกําลังประสบปญหาการขาดแคลนบุคลากรท่ีมี
ความชํานาญในสาขาวิชาภาษาไทยท้ังในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ดังน้ัน การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพมี ความรูทาง
วิชาการและมี ทักษะการ ใชภาษาไทยเปนอย างดี           
จึงตอบสนองความตองการของสังคมพหุวัฒนธรรมไดเปน
อยางดี และถือเปนการธํารงไวซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมของ
ชาติ     

3. ปรัชญาของหลักสูตร 
    3.1 ปรัชญาของหลักสูตร  
          ผ ลิ ต บัณฑิ ต ท่ี มี ค ว าม รู แ ล ะมี ทั กษะทา ง
ภาษาไทย วรรณกรรมไทย ใชภาษาไทยสื่อสารอยาง
เหมาะสมและสรางสรรค มีคุณธรรมและจริยธรรม 
สามารถนําความรูไปประยุกตใช และบูรณาการกับ
ศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ เชน ศาสตรดานสารสนเทศ 
ศาสตรดานการสอน ศาสตรดานนิเทศศาสตร ศาสตร
ดานการพัฒนาชุมชน เปนตน ในการดําเนินชีวิตและ
การประกอบอาชีพในบริบทสังคมพหุวัฒนธรรมได 
     3.2 ความสําคัญของหลักสูตร  
           หลั กสู ตรศิ ลปศาสตร บัณฑิต  ส าขา วิชา
ภาษาไทย ผลิตบัณฑิตใหมีความพรอมในการเขาสูสังคม
ยุคใหม บัณฑิตสามารถนําความรูในศาสตรสาขาไป
ประยุกตใชและบูรณาการรวมกับศาสตร อ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวของ เชน ศาสตรดานสารสนเทศ ศาสตรดานการ
สอน ศาสตรดานนิเทศศาสตร ศาสตรดานการพัฒนา
ชุมชน เปนตน เพ่ือใหสอดรับกับความตองการของ
ทองถ่ินและสังคม โดยเฉพาะในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต ไดแก ยะลา ปตตานี และนราธิวาส ซึ่งเปนสังคม
พหุวัฒนธรรม มีความตองการบุคลากรท่ีมีความรู ความ
เช่ียวชาญดานภาษาไทยและการสื่อสารภาษาไทย  
ดังน้ันการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ มีความรูและทักษะ

ปรับปรุง 
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ทางภาษาไทย สามารถปรับใชความรูในการแกปญหา
หรือพัฒนาทองถ่ินได จึงตอบสนองความตองการของ
สังคมพหุวัฒนธรรมไดเปนอยางดี 
     

4. วัตถุประสงคของหลักสูตร 
       หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย    
มีวัตถุประสงคในการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติครอบคลุม
ท้ัง 3 ดาน ดังน้ี     
      4.1  มีความรูความเขาใจอยางลึกซึ้งทางภาษาไทย 
ทักษะการสื่อสาร วรรณกรรมและวรรณคดีไทย และ
สามารถใชภาษาไทยในการสื่อสารและการประกอบอาชีพ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
      4.2 มีความใฝรู มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และมี
วิจารณญาณ สามารถใชเทคโนโลยีทันสมัยในการแสวงหา
ความรู  ถายทอดและเผยแพรไดอยางมีประสิทธิภาพ  
      4.3  มีความภาคภูมิใจและตระหนักถึงความสําคัญ
ของภาษาและวรรณกรรมไทยในฐานะท่ีเปนมรดกทาง
วัฒนธรรมของคนไทย     

4. วัตถุประสงคของหลักสูตร 
     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มี
วัตถุประสงคในการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติครอบคลุม
ท้ัง 5 ดาน ดังน้ี     
     1.  มีคุณธรรม จริยธรรม ความภาคภูมิใจในภาษา
และวรรณกรรมไทย 
     2.  มีความรูความเขาใจอยางลึกซึ้งทางภาษาไทย 
ทักษะการสื่อสาร วรรณคดีและ วรรณกรรมไทย และ
ส าม า รถ ใช ภ าษ า ไทย ในกา รสื่ อ ส า ร ไ ด อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพ  
     3.  มีความใฝรู มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และมี
วิจารณญาณ สามารถใช เทคโนโลยีทันสมัยในการ
แสวงหาความรู  ถ ายทอดและเผยแพร ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
     4.  มีความสามารถในการประยุกตใชองคความรูเชิง
บูรณาการกับการประกอบอาชีพท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน 
อาชีพอิสระ และการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 
     5 .   มี ทั ก ษ ะ ชี วิ ต  เ ข า ใ จ แ ล ะ รู เ ท า ทั น ก า ร
เปลี่ยนแปลงทางบริบทสังคม ท่ีมีผลตอองคความรูทาง
ภาษาไทยและการสื่อสาร     

ปรับปรุง 

5. ระบบการจัดการศึกษา 
      ระบบทวิภาค     

5. ระบบการจัดการศึกษา 
      ระบบทวิภาค         

คงเดิม 

6. จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
     ไมนอยกวา 126 หนวยกิต  

6. จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
      ไมนอยกวา 120 หนวยกิต  

ปรับปรุง 

7. โครงสรางหลักสูตร 
    7.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30    หนวยกิต 
    7.2 หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 90    หนวยกิต 
แบงเปนกลุมวิชาเฉพาะดาน   ไมนอยกวา  83   หนวยกิต 
         1) วิชาเฉพาะดานบังคับ             40   หนวยกิต 
         2) วิชาเฉพาะดานเลือก ไมนอยกวา 43   หนวยกิต 
         3)กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ  7    หนวยกิต 
    7.3  หมวดวิชาเลือกเสร ี   ไมนอยกวา  6  หนวยกิต       

7. โครงสรางหลักสูตร 
    7.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30   หนวยกิต 
    7.2 หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 84  หนวยกิต 
แบงเปนกลุมวิชาเฉพาะดาน   ไมนอยกวา  76 หนวยกิต 
         1) วิชาเฉพาะดานบังคับ              40 หนวยกิต 
         2) วิชาเฉพาะดานเลือก ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 
และกลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ ไมนอยกวา  
                                                     8 หนวยกิต 
    7.3  หมวดวิชาเลือกเสร ี   ไมนอยกวา  6 หนวยกิต           

ปรับปรุง 
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8. รายวิชา 

8.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปไมนอยกวา 30  หนวยกิต 
8.1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร ไมนอยกวา 

                                             12     หนวยกิต 
1) บังคับเรียน               10     หนวยกิต 
 

2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร   2(1-2-3) 
2100102 การพัฒนาทักษะการพูด 
 และการเขียน   2(1-2-3) 
2100104  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 และพัฒนาการเรียนรู   2(1-2-3) 
2100107 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร   2(1-2-3) 
2100108 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 
 และพัฒนาการเรียนรู   2(1-2-3) 
*2100115 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1   2(1-2-3) 
*2100117 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ   2(1-2-3) 
หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือ
เทียบเทา (โดยไมตองเรียนวิชา 2100101 ภาษาไทยเพ่ือ
การสื่อสาร และ 2100104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
และพัฒนาการเรียนรู) 

2) เลือกเรียน     2   หนวยกิต 
2100103 หลักการอานและการเขียนคําไทย   2(2-0-4) 
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและ 
 การอานภาษาอังกฤษ   2(1-2-3)                           
2100106 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอาน 
 และการเขียน   2(1-2-3) 
2100109  ภาษามลายูพ้ืนฐาน   2(1-2-3) 
2100110 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร   2(1-2-3) 
2100111 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน   2(1-2-3) 
2100116 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสือ่สาร 2   2(1-2-3) 

 

8.1.2 กลุมวิชามนษุยศาสตรไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
2100112 วิทยาการแหงความสุข   2(1-2-3) 
2100113 สุนทรียวิจักขณ   2(2-0-4) 
2100114 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต2(1-2-3)  
2100118 ความจริงของชีวิต   2(2-0-4) 
2100119 การพัฒนาตน   2(2-0-4) 
2100120 สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต   2(1-2-3) 
 
 

8. รายวิชา 
8.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปไมนอยกวา 30หนวยกิต 

8.1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร ไมนอยกวา 
                                               15 หนวยกิต 

1) บังคับเรียน  ไมนอยกวา 12  หนวยกิต 
151001001 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร 3(3-0-6) 
151001002 ภาษาไทยเพ่ือการสือ่สาร         3(3-0-6) 
151001003 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ 3(3-0-6) 
151001005 ภาษาอังกฤษหรรษา         3(3-0-6) 
151001006 การใชภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน 3(3-0-6) 
151001007 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนา        
                การเรียนรู                          2(1-2-3) 
151001008 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1  2(1-2-3) 
151001009 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2  2(1-2-3) 
151001013 กาวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ    3(3-0-6) 
            2) เลือกเรียน      ไมนอยกวา  3 หนวยกิต         
151001004 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 
                ภาษาไทย                           3(3-0-6) 
151001010 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
         3(3-0-6) 
151001011 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร         3(3-0-6) 
151001012 ภาษามลายเูพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6)          
     8.1.2 กลุมวิชาวิถีแหงชีวิตไมนอยกวา6หนวยกิต 
            1) วิชาบังคับ     ไมนอยกวา   3 หนวยกิต                                                             
151001016  อยูดี กินดี มีสุข         3(3-0-6) 
151001017 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน    3(3-0-6) 

 2) วิชาเลือก     ไมนอยกวา  3 หนวยกิต 
151001014 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการนําเสนอ 
                                                       3(3-0-6) 
151001015 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน          

         3(3-0-6) 
151001018 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน    3(3-0-6) 
151001019 การบริหารรางกาย                1(0-2-2) 
151001020 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  2(1-2-3) 
151001021 ศาสตรพระราชากับการพัฒนาทองถ่ิน 

                                           3(3-0-6) 
151001022 ช้ีชองทางดี ช้ีชองทางรวย         3(3-0-6) 
151001023 ความงดงามแหงตน               3(3-0-6) 
151001024 กาวสูโลกกวาง                     2(1-2-3) 
151001025 ความจริงของชีวิต                 3(3-0-6) 

1. ปรับปรุง
จํานวน นก. 
2. ปรับปรุง
ช่ือวิชา 
3. ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา 
4. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
5. เพ่ิม
รายวิชาใหม 
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8.1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตรไมนอยกวา 6  หนวยกิต 

2150101 สังคมภิวัตน   2(2-0-4) 
2150102 การจัดการทางสังคม   2(2-0-4) 
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ   2(1-2-3) 
2150108 ทักษะในการดําเนินชีวิต   2(1-2-3)  
2150109  ชีวิตและวัฒนธรรมไทย              2(1-2-3) 
 

        8.1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และ 
เทคโนโลยี ไมนอยกวา        6   หนวยกิต 
4100101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน   2(1-2-3) 
4100102 วิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 2(1-2-3) 
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน 2(1-2-3)  
4100108 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน   2(1-2-3) 
4100109 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคณุภาพชีวิต      2(1-2-3) 
 

8.2 หมวดวิชาเฉพาะดาน  
  8.2.1 กลุมวิชาเฉพาะดาน             90  หนวยกิต   
 1) เฉพาะดานบังคับ             40  หนวยกิต 
2107138  หลักภาษาไทย                           3(3-0-6) 
2107141  ภาษาศาสตรภาษาไทย                 3(3-0-6) 
2107102  วาทการ                                  2(1-2-3) 
2107107  การอานตีความ                          2(2-0-4)                                                                                           
2107213  การอานเพ่ือพัฒนาชีวิตและสังคม    2(2-0-4) 
2107353  การเขียนสารคดี                        2(1-2-3) 
2107266  ภาษากับสังคม                          3(3-0-6) 
2107355  การศึกษางานวิจัยทางภาษาและ 
              วรรณกรรมไทย                         3(2-2-5) 
2107463  การวิจัยทางภาษาไทย                  3(2-2-5) 
2107367  การคิดและการใชเหตผุล               2(2-0-4) 
2107247  วรรณกรรมเอกของไทย                3(3-0-6) 
2107248  วรรณกรรมไทยรวมสมัย               3(3-0-6) 
2107429  วรรณกรรมวิจารณ                      3(2-2-5) 
2107140  ภาษากับวัฒนธรรม                     3(3-0-6) 
2107332  วรรณกรรมสังคมและการเมือง        3(3-0-6) 
 

           2) เฉพาะดานเลือก ไมนอยกวา  43 หนวยกติ     
2107104  พัฒนาการของวรรณกรรมไทย        3(3-0-6) 
2107139  สัทศาสตรภาษาไทย                    2(2-0-4) 
2107212  พัฒนาการของภาษาไทย               2(2-0-4) 
2107318  ภาษาตางประเทศในภาษาไทย        3(3-0-6) 
2107326  ภาษาไทยถ่ิน                            2(1-2-3) 

151001026 การพัฒนาตน                      2(2-0-4) 
151001027 สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต              3(3-0-6) 
151001028 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย           2(1-2-3) 
     8.1.3 กลุมวิชาพลเมืองโลกไมนอยกวา6หนวยกิต 

1) วิชาบังคับ                        3 หนวยกิต 
151001029  พหุวัฒนธรรมกับสนัติภาพ          

2) วิชาเลือก          ไมนอยกวา  3 หนวยกิต 
151001030 ทักษะชีวิตเพ่ือสังคม               3(3-0-6)  
151001031 สังคมภิวัตน                    3(3-0-6) 
      8.1.4  กลุมวิชาอัตลักษณของคณะ  3 หนวยกิต 
คณะครุศาสตร  
151001032  ครูแหงแผนดิน         3(3-0-6) 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร          
151001033  วิถีไทย วิถีถ่ิน                     3(3-0-6) 
คณะวิทยาการจัดการ 
151001034  ผูประกอบการรุนเยาว         3(3-0-6) 
คณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร 
151001035  วิทยาศาสตรเพ่ือทองถ่ิน         3(3-0-6) 
 

8.2 หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา   84 หนวยกิต 
 8.2.1กลุมวิชาเฉพาะดาน  ไมนอยกวา 76 หนวยกิต   
 1) เฉพาะดานบังคับ             40  หนวยกิต 
121071001 หลักภาษาไทย         3(3-0-6) 
121071006 ภาษาศาสตรภาษาไทย         3(3-0-6) 
121071007 เทคนิคการเขียน         2(2-0-4) 
121071008 การพูดเพ่ือสัมฤทธิผล         3(2-2-5) 
321072014 การนําเสนอภาษาไทยดวยเทคโนโลย ี
                อยางสรางสรรค                    5(3-4-8) 
121072023 การคิดและการใชเหตุผล         2(2-0-4) 
121073025 การอานเพ่ือพัฒนาชีวิตและสังคม 2(2-0-4) 
121074038 การวิจัยทางภาษาไทย            3(2-2-5) 
121072012 วรรณกรรมเอกของไทย         2(2-0-4) 
121072013 วรรณกรรมไทยรวมสมัย         2(2-0-4)  
121073027 วรรณกรรมวิจารณ                3(2-2-5) 
121071005 ภาษากับวัฒนธรรม        3(3-0-6) 
121072015 ภาษากับสังคม                     3(3-0-6) 
121073024 วรรณกรรมสังคมและการเมือง  3(3-0-6) 
 

         2) เฉพาะดานเลือก ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 
121071002 สัทศาสตรภาษาไทย         2(1-2-3) 
121072016 พัฒนาการของภาษาไทย         2(2-0-4) 
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2107103  การอานเพ่ือจุดประสงคเฉพาะ        3(3-0-6)                                                                                
2107142  เทคนิคการอาน                          2(2-0-4) 
2107143  เทคนิคการเขียน                        2(2-0-4) 
2107144  การพูดเพ่ือสมัฤทธิผล                  3(2-2-5) 
2107145  การยอความและสรุปความ            2(2-0-4) 
2107208  ความสัมพันธระหวางภาษามลายู   
              ถ่ินกับภาษาไทย                        3(3-0-6) 
2107249  การเขียนอยางมีประสทิธิภาพ         2(1-2-3) 
2107250  ความคิดสรางสรรคทางภาษาไทย    2(2-0-4)                          
2107252  การเขียนบันเทิงคด ี                    2(1-2-3) 
2107354  บรรณาธิการกิจ                         2(1-2-3) 
2107317  การนําเสนอสารภาษาไทยดวย          
              คอมพิวเตอร                            2(1-2-3) 
2107321  ภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ    2(1-2-3)                 
2107356  การเขียนเพ่ือการสื่อสารมวลชน      2(1-2-3) 
2107357  การเขียนเพ่ือการโฆษณาและ     
              ประชาสัมพันธ                          2(1-2-3) 
2107358  การเลขานุการ                           2(1-2-3) 
2107359  เทคนิคการสัมภาษณ                   3(2-2-5) 
2107435  สัมมนาภาษาไทย                       3(1-4-4) 
2107464  การพูดทางวิทยุกระจายเสียง                        
              และวิทยุโทรทัศน                       3(2-2-5) 
2107465  การเขียนหนังสือราชการ               2(1-2-3) 
2107466  การใชภาษาไทยเชิงธุรกิจ              3(2-2-5) 
2107106  ศิลปะการอานออกเสยีง                2(1-2-3)                                             
2107327  วรรณกรรมทองถ่ิน                     3(2-2-5) 
2107360  คีตวรรณกรรมศึกษา                    2(2-0-4)                                  
2107362  การเขียนรอยกรอง                     2(1-2-3) 
2107146  คําและสํานวนไทย                      2(2-0-4) 
2107251  ทฤษฎีคติชนและวิธีการศึกษา         3(2-2-5) 
2107361  วรรณคดีการแสดง                      3(2-2-5) 
2107165  หนังสือแบบเรียนภาษาไทย            2(2-0-4) 
2107368  การแปล                                  2(1-2-3) 
                 

 8.2.2 กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ 7 หนวยกิต 
2107467  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาไทย 
              และเตรียมสหกิจศึกษาทางภาษาไทย  
                                                2(180ช่ัวโมง )                         
2107464  การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาไทย                                 
                                                5(450ช่ัวโมง) 
หรือ 

121071010 หนังสือแบบเรียนภาษาไทย      2(2-0-4) 
121072019 ภาษาตางประเทศในภาษาไทย  3(3-0-6) 
121072020 ภาษาไทยถ่ิน                       2(1-2-3) 
121071003 ศิลปะการอาน         3(3-0-6) 
121071011 การยอความและสรปุความ       2(2-0-4)  
121072017 การเขียนบันเทิงคด ี         3(2-2-5) 
121072021 การอานเพ่ือจุดประสงคเฉพาะ   3(3-0-6) 
121072022 การเขียนอยางมีประสิทธิภาพ    2(1-2-3) 
121073029 การเขียนสารคด ี         3(3-0-6)  
321073028 ภาษาไทยในงานสื่อสารมวลชน  5(3-4-8) 
121073030 ภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ 2(1-2-3) 
121073031 การสัมภาษณ         3(2-2-5) 
121073032 การแปล                             2(2-0-4) 
121073033 สัมมนาภาษาไทย         3(1-4-4) 
121074039 การพูดทางวิทยุกระจายเสยีงและ 
                วิทยุโทรทัศน          3(2-2-5) 
121074040 การเขียนหนังสือราชการ         3(3-0-6) 
121074041 การใชภาษาไทยเชิงธุรกิจ         3(2-2-5) 
121071004 พัฒนาการของวรรณกรรมไทย   3(3-0-6) 
121073034 วรรณกรรมทองถ่ิน         3(2-2-5) 
121073035 คีตวรรณกรรมศึกษา         2(2-0-4) 
121073036 การเขียนรอยกรอง         2(1-2-3) 
121071009 คําและสาํนวนไทย         3(3-0-6) 
121072018 คติชนวิทยา                         3(2-2-5) 
121073026 ความสัมพันธระหวางภาษามลายูถ่ิน 
                กับภาษาไทย         3(3-0-6) 
121073037 วรรณคดเีพ่ือการแสดง            3(2-2-5) 
 

8.2.2 กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ  
                          ไมนอยกวา          8 หนวยกิต 
121074042  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
ภาษาไทยและเตรียมสหกิจศึกษาทางภาษาไทย  
                                                       3(3-0-6) 
121074043  การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาไทย             
                                                 5(450ช่ัวโมง) 
หรือ   
121074044  สหกิจศึกษาทางภาษาไทย 6(600ช่ัวโมง) 
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2107469  สหกิจศึกษาทางภาษาไทย    6(600ช่ัวโมง) 

 8.3 หมวดวิชาเลือกเสรี                      6  หนวยกิต                                                                                                       
     ใหเลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลกัสูตรมหาวิทยาลัยราช
ภัฏยะลา โดยไมซ้ํากับรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแลว และตอง
ไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมใน
เกณฑการสําเร็จการศึกษาของหลกัสูตรน้ี    

 
8.3 หมวดวิชาเลือกเสรี          6  หนวยกิต                                                                                                       
     ใหเลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา โดยไมซ้ํากับรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแลว 
และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับ
หนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จการศึกษาของหลักสูตร
น้ี  

9. คําอธิบายรายวิชา  
   9.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

9.1.1 กลุมภาษาและการสื่อสารไมนอยกวา  

                                                12  หนวยกิต 
1) บังคับเรียน             10  หนวยกิต 

 

9. คําอธิบายรายวิชา  
9.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

9.1.1 กลุมภาษาและการสื่อสารไมนอยกวา  

                                             15  หนวยกิต 
1) บังคับเรียน          12  หนวยกิต 

151001001 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร  3(3-0-6) 
  Language Thought and  
            Communication  
             ภาษากับการสื่อสาร ความสัมพันธของภาษา
กับ ความคิดและการสื่อสาร ทักษะการฟงและการอาน 
การลําดับความคิด การสรุปความคิด และการถายทอด
ความคิดเพ่ือการสื่อสาร ท้ังการพูดและการเขียน การใช
ภาษาไทยผานบทเพลงหรือการละเลน การเลานิทาน
พ้ืนบาน  
            Language and Communication, relation 
between languages with ideas and 
communication, listening and reading skills, 
idea organization, idea conclusion, expressing 
ideas for communication for both speaking and 
writing, Thai use through songs, plays and folk 
tale 

 
 
 
 
 
 
วิชาใหม 

2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร           2(1-2-3) 
             Thai for Communication 

ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเปน
เครื่องมือในการสื่อสาร ฝกทักษะใชภาษาในชีวิต 
ประจําวัน ท้ังดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน 
การใชภาษาสื่อสารท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ การ
นําเสนอขอมูลในเชิงใหความรูขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ 
และวิจารณอยางมีเหตุผล ศึกษาสภาพปญหาและแนว
ทางการแกไขการใชภาษาในชีวิตประจําวัน ตระหนักถึง
คุณธรรมและมีจิตสํานึกตอสังคมในการใชภาษาไทยใน
การสื่อสาร 

 

151001002  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร    3(3-0-6) 
   Thai for Communication 
               ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเปน
เครื่องมือในการสื่อสาร ฝกทักษะใชภาษาในชีวิต 
ประจําวัน ท้ังดานการฟง การพูด การอาน และการ
เขียน การใชภาษาสื่อสารท่ีเปนทางการและไมเปน
ทางการ การนําเสนอขอมูลในเชิงใหความรูขอคิดเห็น 
ขอเสนอแนะ และวิจารณอยางมีเหตุผล ศึกษาสภาพ
ปญห าแ ละ แน วท า ง ก า รแก ไ ข ก า ร ใ ช ภ าษ า ใ น
ชีวิตประจําวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตสํานึกตอ
สังคมในการใชภาษาไทยในการสื่อสาร 

1.รหัสวิชา 
2.หนวยกิต 
3.ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา 
4.ปรับเปน
รายวิชา
สําหรับ 
การ 
เทียบโอน 
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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 

Significance of Thai language as communication 
tools, practice of language  in daily life use 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 

2100104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนา  
             การเรียนรู 2 ( 1 -2 -3 ) 
 English for Communication  
             and Learning Development 
              พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารท้ัง
การฟง พูด อาน เขียน  ในชีวิตประจําวันในสถานการณ
ตาง ๆ  อาทิ การกลาวทักทาย การกลาวลา  การแนะนํา
ตนเองและผูอ่ืน การรองขอ  การเสนอความชวยเหลือ 
การใหคําแนะนํา การบรรยายลักษณะบุคคลและสิ่งของ
และสถานท่ี  การถามและการใหขอมูล การติดตอสื่อสาร
ทางโทรศัพทและการแสดงความคิดเห็น  พัฒนาทักษะ
การใชเครื่องมือ  แหลงขอมูลเพ่ือศึกษาคนควาในการ
พัฒนาการสื่อสาร เชน การใชพจนานุกรม  บทความ 
หนังสือพิมพ    การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Development of English 
communication skills, listening, speaking, reading 
and writing in daily life of various situations such 
as greeting; c leave-taking, self-introduction and 
others, requesting, offering help, giving 
suggestion, describing people, objects and 
places, inquiring and information giving, talking 
on 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 communication 

151001007 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 และพัฒนาการเรียนรู 2(1-2-3) 
 English for Communication  
             and Learning Development    
 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารท้ังการฟง พูด 
อาน เขียน  ในชีวิตประจําวันในสถานการณตาง ๆ   อาทิ การ
กลาวทักทาย การกลาวลา  การแนะนําตนเองและผูอ่ืน 
การรองขอ  การเสนอความชวยเหลือ การใหคําแนะนํา 
การบรรยายลักษณะบุคคลและสิง่ของและสถานท่ี  การ
ถามและการใหขอมูล การติดตอสื่อสารทางโทรศัพท
และการแสดงความคิดเห็น  พัฒนาทักษะการใช
เครื่องมือ  แหลงขอมูล เ พ่ือศึกษาคนควาในการ
พัฒนาการสื่อสาร เชน การใชพจนานุกรม บทความ 
หนังสือพิมพ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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 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 communication 

1. รหัสวิชา 
2. ป รั บ เ ป น

ร า ย วิ ช า
สําหรับ 
การ 
เทียบโอน 

3. ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 
 

2100108   ภ าษ ามล า ยู เ พ่ื อ ก า รสื่ อ ส า รแล ะ 
               พัฒนาการเรียนรู             2(1-2-3)  

 Melayu  for  Communication  
 and  Learning  Development

 พัฒนาทักษะการใชภาษามลายู ดานการ
ฟง การพูด การอาน และการเขียน ในบรบิทท่ีเก่ียวของกับ
ชีวิตประจาํวัน ฝกการอานออกเสยีงคําภาษามลายูให

 ปรับออก 
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ถูกตอง  ฝกสนทนาภาษามลายเูพ่ือการสื่อสารใน
สถานการณตาง ๆ เชน การแนะนําตนเอง การกลาว
ทักทาย การกลาวลา การใหคําแนะนํา  การติดตอ
สอบถามขอมูลท้ังในและนอกประเทศ และฝกการเขียน
ประโยคท่ีไมซบัซอน 
 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  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1   
   2(1-2-3) 

 English for Communication 1 
             การฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน ถอยคํา
แล ะ สํ า น ว น พ้ืน ฐ า น ท่ี ใ ช ใ นส ถ า นก า ร ณ ต า ง  ๆ  
ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึง
การศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศเจาของภาษา 
และมารยาทสากลท่ีถูกตองเหมาะสม 
 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 
 

151001008  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1   
   2(1-2-3) 

  English for Communication 1 
              การฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจาํวัน ถอยคาํ
และสาํนวนพ้ืนฐานท่ีใชในสถานการณตาง ๆ   
ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึง
การศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศเจาของภาษา 
และมารยาทสากลท่ีถูกตองเหมาะสม 
 Practices 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 

1. รหัสวิชา 
2. ปรับเปน

รายวิชา
สําหรับ 
การเทียบ
โอน 

2100116 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2  2(1-2-3) 
             English for Communication 2 
            การฝกและพัฒนาการฟง พูด อาน และเขียน
ภาษาอังกฤษ โดยใชสถานการณจริงท่ีสอดคลองกับสาขา
วิ ช า ชี พ ท่ี เ ก่ี ย ว ข อ ง ร ว ม ถึ ง ก า ร ฝ ก ทั ก ษ ะ 
การคิดวิเคราะหแกปญหาและตัดสินใจในชีวิตประจําวัน 
และการประกอบอาชีพ 

  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 

151001009 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2   
  2(1-2-3) 
             English for Communication 2 
            การฝกและพัฒนาการฟง พูด อาน และเขียน
ภาษาอังกฤษ โดยใชสถานการณจริงท่ีสอดคลองกับ
สาขาวิชาชีพท่ีเก่ียวของรวมถึงการฝกทักษะการคิด
วิเคราะหแกปญหาและตัดสินใจในชีวิตประจําวัน และ
การประกอบอาชีพ 

  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 

1. รหัสวิชา 
2. ปรับเปน

รายวิชา
สําหรับ 
การ 
เทียบโอน 

3. ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 
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2100117  ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ  
                                                 2(1-2-3) 
              Thai for Careers 
  การฝกทักษะ พัฒนาการใชภาษาไทยดาน
การฟง การพูด การอานและการเขียนเพ่ือใหเกิดการ
สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพถูกตองตามหลักเกณฑ  
ท้ังในชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ  ตลอดจน
การนําเสนอขอมูล  การใหความรู  การ วิ เคราะห
ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะโดยผานกระบวนการคนควาตาม
หลักวิชาการ เพ่ือนําไปใชในสถานการณตาง ๆ ใหเกิด
ประโยชนตอการปฏิ บัติหนา ท่ีการงานและการใช
ชีวิตประจําวัน 

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 

151001003  ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ  
                                              3(3-0-6)               
 Thai for Careers 
  การฝกทักษะ พัฒนาการใชภาษาไทยดาน
การฟง การพูด การอานและการเขียนเพ่ือใหเกิดการ
สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพถูกตองตามหลักเกณฑ ท้ัง
ในชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ  ตลอดจนการ
นําเสนอขอมูล  การใหความรู การวิเคราะหขอคิดเห็น 
ขอเสนอแนะโดยผานกระบวนการคนควาตามหลัก
วิชาการ เพ่ือนําไปใชในสถานการณตาง ๆ ใหเกิด
ประโยชนตอการปฏิบัติหนา ท่ีการงานและการใช
ชีวิตประจําวัน 

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 

1. รหัสวิชา 
2. หนวยกิต 
3. ป รั บ เ ป น

ร า ย วิ ช า
สําหรับ 
การ 
เทียบโอน 

 151001005  ภาษาอังกฤษหรรษา 3(3-0-6) 
 English for Fun 

  การใชภาษาอังกฤษเ พ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน ระบบเสียงภาษาอังกฤษ คําศัพทและ
สํานวนการทักทาย การแนะนําตัวเอง/ผู อ่ืน การ
สอบถามขอมูลเบ้ืองตน การแสดงความคิดเห็น การ
แสดงความรูสึก  การนําเสนอหนาช้ันเรียน 

English usage for daily 
communication, English sound systems, 
vocabularies and greeting expressions, self-
introduction and introducing others, basic 
information inquiries, giving opinions, feeling 
expression, class presentation  

 
 
 
 
 

วิชาใหม 
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 151001006 ก า ร ใ ช ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ใ น สั ง ค ม

 ออนไลน  3(3-0-6) 

English Usage for  

Social Network 

ก า ร เ ขี ย น ป ร ะ โ ย ค ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ 
อยางงายในสื่อสังคมออนไลน  การตั้งและการตอบ
กระทูเปนภาษาอังกฤษ  การสนทนาภาษาอังกฤษ
ออนไลน  การแสดงความคิดเห็นเปนภาษาอังกฤษ  การ
เขียนหรือการตอบอีเมลเปนภาษาอังกฤษ  

 Simple English writing in social 
media, giving queries and answers in English, 
online chatting, giving opinions in English, 
writing and replying email in English, creating 
learning activities 

วิชาใหม 

 151001013  กาวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ                                 
3(3-0-6) 

Technology and Media Literacy
 ก า ร รู เ ท า ทั น ข อ มู ล ข า ว ส า ร  ก า ร รู 
เทาทันสื่อ การรูเทาทันเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร  การเขาถึงและประเมินขอมูล  การใชขอมูลและ
จัดการได การวิเคราะหสื่อ การใชเครื่องมือสื่อสารงาย ๆ 
ในการผลิตสื่อ  การใชสื่อสังคมออนไลนอยางถูกตอง
ตามกฎหมาย และจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Information literacy, media literacy, 
IT and communication literacy, information 
access and evaluation, information use and 
manageability, media analysis, simple tools 
usage for media production, social media use 
under law controls and ethics in technology 

วิชาใหม 

9.1.2 เลือกเรียน ไมนอยกวา 2 หนวยกิต 
2100102  การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 
                                                  2 ( 1 -2 -3)           
 Speaking and Writing Skills  
              Development 
 หลกัเกณฑและพัฒนาทักษะการพูดและการ
เขียน เพ่ือใหพูดและเขียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ฝกการ
พูดท้ังรายบุคคลและเปนกลุม และรวมวิจารณเพ่ือแกไข
ปรับปรุง ฝกการเขียน การวางโครงเรื่อง การเขียน
เรียงความ ความเรียงและบทความ โดยเนนการใชภาษา
ตามมาตรฐานของงานเขียนประเภทน้ัน และฝกวิจารณ 

9.1.2 วิชาเลือก ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
151001004  การพัฒนาทักษะการพูด 
 และการเขียนภาษาไทย 3(3-0-6) 

Developments of Thai 
 Speaking and Writing Skills 

การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน การ
พูดและการเขียนในโอกาสตาง ๆ ท้ังท่ีเปนทางการและ
ไมเปนทางการ ศึกษาคนควา ความรูจากการฟงและการ
อานจากสื่อตาง ๆ และนําเสนอดวยการพูดและการ
เขียนโดยคํานึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม และมารยาท
ในการสื่อสาร การวิจารณการพูดและการเขียน 

1. รหัสวิชา 
2. จํานวน 
   หนวยกิต 
3. คําอธิบาย 
   รายวิชา 
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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 

 Developments of speaking and 
writing skills, speaking and writing for both 
formal and informal occasion, research, 
knowledge from listening and reading from 
various media, presenting with presentation 
and writing with ethics and moral realization, 
communication manners, criticizing speaking 
and writing 

2100103  หลักการอานและการเขียนคําไทย  
                                                  2(2-0-4) 
              Principles of Reading and  
              Writing Thai Words 
               หลักเกณฑตาง ๆ ในการอานและเขียนคํา
ไทย  ศึกษาปจจัยท่ีทําใหการอานและการเขียนคําไทยผิด
ไปจากกฎเกณฑ  เก็บรวบรวม  วิเคราะห  เปรียบเทียบ
คําท่ีมักเขียนหรืออานผิดจากกฎเกณฑ  อภิปราย สรุปผล  
แนวทางการแกไขและเผยแพรการอานและการเขียนคํา
ไทยใหถูกตอง 

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 

 ปรับออก 

 151001010  การพัฒนาทักษะการสื่อสาร 
              ภาษาอังกฤษ                 3(3-0-6) 
  English Communication Skills  
  Development  

การฟ งและ พูด โต ตอบในสถานการณ 
ท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจําวัน การอานและเขียนขอความ
ขนาดสั้น  และประโยคท่ีมีโครงสราง      ไมซับซอน  
โดยจัดกิจกรรม การเรียนการสอน  ไดแก  การจัดบอรด
นิทรรศการอยางงาย ปฏิบัติภาคสนาม  ปฏิบัติการทาง
ภาษาในสถานการณจริง 

Listening and speaking in daily-life 
situations, short message reading and writing, 
non-complicated sentence reading and writing 

 
 
 

วิชาใหม 
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2100107   ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร    2(1-2-3) 
   Melayu for Communication 
                การใชภาษามลายู เ พ่ือการสื่ อสาร ใน
ชีวิตประจําวัน บทสนทนาท่ีใชในชีวิตประจําวัน เชน การ
ทักทาย การถามทุกขสุข การขอบคุณ การแนะนําแบบ  
งาย ๆ 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 
 

 ปรับยายไป
อยูในกลุม
วิชาภาษา
และการ
สื่อสาร 2) 
วิชาเลือก 

2100110  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  2(1-2-3) 
 Chinese for Communication             
 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 
 
 

151001011  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
 Chinese for Communication 

การออกเสียงระบบพินอิน หลักการเขียน
อั ก ษ ร จี น   คํ า ศั พ ท  ไ ว ย า ก ร ณ ข้ั น พ้ื น ฐ า น  
การทักทายและการสนทนาเบ้ืองตนในชีวิตประจําวัน  

Pin-in pronunciation, principles of 
Chinese alphabets, vocabularies, basic Chinese 
grammars, greetings and basic daily-life 
conversation 

1. รหัสวิชา 
2. จํานวน 
   หนวยกิต 
3. คําอธิบาย 
   รายวิชา 

2100107   ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 2(1-2-3) 
 Melayu for Communication 
               การใชภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารในชีวิต 
ประจําวัน บทสนทนาท่ีใชในชีวิตประจําวัน เชน การ
ทักทาย 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 

151001012  ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร    3(3-0-6) 
 Melayu for Communication 

การ ใชภ าษามลายู เ พ่ือการสื่ อส าร ใน
ชีวิตประจําวัน คําศัพท  ไวยากรณข้ันพ้ืนฐาน การ
ทักทายและการสนทนาเบ้ืองตนในชีวิตประจําวัน 

Melayu useage for communication in 
daily life, vocabularies, basic Melayu grammars, 
greetings and basic daily-life conversation 

1. รหัสวิชา 
2. จํานวน 
   หนวยกิต 
3. คําอธิบาย 
   รายวิชา 

2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอาน 
 ภาษาอังกฤษ 2(1-2-3) 
 Development of Speaking and 
 Reading Skills in English 
 ก า ร พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ก า ร พู ด แ ล ะ อ า น
ภาษาอังกฤษอย างมีประสิท ธิภาพ ฝกการพูด ท้ัง
รายบุคคลและเปนกลุม การนําเสนองานหนาช้ัน และฝก
การอานอยางมีประสิทธิภาพ การอานจับใจความ การ
อานหนังสือพิมพ โฆษณา เว็บไซต 
 Effective development of speaking 
and reading skills in English , practice of 
speaking both individuals and groups,  efficient 
class presentation and reading practice; reading 

 ปรับออก 
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for comprehension; reading newspapers, 
advertisements, and websites 
2100106  ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอาน 
 และการเขียน                2(1-2-3) 
 English for Reading and Writing  
 Development 
 พัฒนาการอานภาษาอังกฤษเพ่ือใหสามารถ
อ านจับ ใจความงานหลากหลายสาขา ได อย า งมี
ประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการเขียนโดยเนนการ
เขียนภาษาอังกฤษท่ีถูกรูปแบบและหนาท่ีเพ่ือนําไปใช
ประโยชนท้ังดานการศึกษาและอาชีพ เชน การเขียน
จดหมาย 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. 

 ปรับออก 

2100109   ภาษามลายูพ้ืนฐาน            2(1-2-3) 
 Basic Melayu 
             ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน ศึกษา
รูปประโยคพ้ืนฐาน การเช่ือมประโยคพ้ืนฐานเขาดวยกัน
และศึกษาสํานวนภาษามลายูฝกนําเสนอขอมูลในเชิงให
ความรู ขอคิดเห็น เพ่ือประยุกตใชใหสอดคลองกับบริบท
ทางสังคม 
 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 

 ปรับออก 

2100111 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน  2(1-2-3) 
 Basic Arabic 
             อักษรภาษาอาหรับ หลักการสรางคํา ประโยค
พ้ืนฐาน ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน เพ่ือความ
เขาใจเรื่องท่ัว ๆ ไปในชีวิตประจํา วัน ใหสามารถ
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 
 

 ปรับออก 
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9.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร   

ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 

9.1.2 กลุมวิชาวิถีแหงชีวิต    
ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 
1) วิชาบังคับ 3 หนวยกิต 

151001016  อยูดี กินดี มีสุข                 3(3-0-6) 
 Well-being 

ก า ร ใ ช วิ ท ย า ศ า ส ต ร เ ท ค โ น โ ล ย ี
ในชีวิตประจําวัน ผลกระทบจากการใชวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีตอสิ่ งแวดลอม  อาหารและคุณคาทาง
โ ภ ช น า ก า ร  อ า ห า ร เ ฉ พ า ะ โ ร ค  
การอานฉลากโภชนาการ ความรู เรื่องยาเ บ้ืองตน 
สมุนไพรไทย สมุนไพรกับการดูแลสุขภาพ กฎหมาย
คุมครองผูบริ โภค การสรางเสริมสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต   

Science and technology use in daily 
life, effects of using science and technology on 
environment, foods and nutrition, dietetics, 
nutrition information reading, basic drug 
information, Thai herbs, herbs with health, 
consumer protection laws, promoting physical 
and mental health 

 
 
วิชาใหม 

       2) วิชาเลือก ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
151001014  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการนําเสนอ 

        3(3-0-6) 
Information Technology          
ค ว า ม รู เ บ้ื อ ง ต น เ ก่ี ย ว กั บ เ ท ค โ น โ ล ยี

สารสนเทศ  การเขาถึงและการใชขอมูล วิธีการเขาถึง
สารสนเทศ กลยุทธการสืบคน การวิเคราะหและ
สังเคราะหสารสนเทศ และการนําเสนอสารสนเทศใน
รูปแบบตาง ๆ 

Introduction to information 
technology, data access and use, accessing 
information methods, searching strategies, 
analyzing and synthesizing information, 
presenting information in various forms 

 
วิชาใหม 

 151001019 การบริหารรางกาย        1(0-2-2) 
Body Exercise  

หลักการบริหารรางกาย การฝกทักษะ และ
เทคนิคเ บ้ืองตนของการบริหารร างกายเ พ่ือการ
เสริมสรางกลามเน้ือแตละสวน ความแข็งแกรง ความ
ยืดหยุนของรางกาย และการทดสอบสมรรถภาพดวย

วิชาใหม 



94 
 

 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2565) หมายเหตุ 
ตนเอง การเลือกการออกกําลังกายและการเลือกเลน
กีฬาเพ่ือสุขภาพ การมีนํ้าใจนักกีฬา 

Principles of body management, skill 
practice and basic technique of body 
management to gaining muscle, body flexibility 
and physical fitness self-check, exercise 
selection and playing sports for healthiness, 
sportsmanship 

 151001021  ศาสตรพระราชาในการพัฒนาทองถิ่น 
                   3(3-0-6) 
 King’s Philosophy for Local  
 Development   

ศาสตรพระราชากับการจัดการดานการ
เกษตรกรรม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และสถานศึกษา 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการพระราชดําริ
เพ่ือความกินดีอยูดีของประชาชน การพัฒนาท่ียั่งยืน 
และการประยุกตใชศาสตรพระราชาในการพัฒนา
ทองถ่ิน 

King’s philosophy for agricultural 
management, economies, environment and 
education; sufficiency economy philosophy, 
royal projects for the better living of people, 
sustainable development, applying the King’s 
philosophy for community development 

วิชาใหม 

 151001022 ชี้ชองทางดี ชี้ชองทางรวย  3(3-0-6)  
Introduction of Ethics and 

 Wealth    
 การพัฒนาทักษะการเรียนรูเขาใจเห็น

คุณคาของชีวิต สังคม และสิ่งแวดลอม มีการพัฒนา
ตนเองเพ่ือดํารงตนอยางมีความสขุและ 
อยูรวมกันผูอ่ืนได การเสริมสรางคณุธรรม 
และจริยธรรม การไมเบียดเบียนผูอ่ืน การบริหารจัดการ
และภาวะผูนํา การบริหารทรัพยากรมนุษย ทางเลือก
การลงทุน หลักการประกอบธุรกิจเบ้ืองตน การ
วิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจ การบัญชีและการเงิน 
ธุรกิจออนไลน การตลาดและการสื่อสาร 

Development of learning, understanding and valuing 
lives, society and environment; self-development for happy 
living and getting along well with people, promoting ethics 
and moral; care for others, leadership management, human 

วิชาใหม 



95 
 

 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2565) หมายเหตุ 
resource management, investment channel, principles of 
basic business, analyzing business environment, accounting 
and financing, online business, marketing and communication  

 151001023 ความงดงามแหงตน        3(3-0-6)  
 Beauty of Life    

 ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับมนุษยสัมพันธ การ
เขาใจตนเองและเขาใจผูอ่ืน ธรรมชาติของมนุษย การ
พัฒนาบุคลิกภาพ มารยาทสังคม หลักการพูดเบ้ืองตน 
หลักการพูดนําเสนอตอท่ีประชุม ภาวะผูนําและผูตามท่ี
ดี การพัฒนาตนในการทํางานกลุมและทํางานทีม และ
ทักษะการใชชีวิต 

Introductions to human relation, self-
understanding and understanding others, 
human nature, personality developments, 
social etiquette, principles of basic speaking, 
principles of oral presentation in front of 
meeting, status of good leadership and 
followership, self-developments for groups 
work and teamwork, living skills 

วิชาใหม 

 151001024 กาวสูโลกกวาง         2(1-2-3) 
 Step to the World 

การคนหาแหลงงาน  การอานประกาศรับ
สมัครงาน การกรอกแบบฟอรมใบสมัครงาน การเขียน
จดหมายสมัครงานหรืออีเมลเพ่ือสมัครงาน และการ
เขียนประวัติสวนตัว การนัดหมายเพ่ือสัมภาษณงาน 
การสัมภาษณงาน การตอบรับและการปฏิเสธการ
สัมภาษณ การสนทนาทางโทรศัพท ทักษะในการใช
กริยามารยาทและนํ้าเสียงในการพูด คําศัพทและสํานวน
เพ่ือการปฏิบัติงานและการสื่อสารในสํานักงาน การ
บันทึกการปฏิบัติงาน การบันทึกการประชุม และการ
นําเสนอ  การปรับตัวเขาสูสังคม การปฏิบัติตนในการ
ทํางาน การทํางานเปนทีม และการมีจิตสาธารณะ 

Job seeking sources, reading jobs 
announcement, filling out application form, 
writing letters or email for job application, 
writing resume, appointment for job interview, 
interviewing, interview acceptance and rejection, 
telephone conversation, etiquette in tone of speaking, 
vocabularies and expressions for work practice and 

 

วิชาใหม 
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2100112 วิทยาการแหงความสุข 2(1-2-3) 
             Happiness Study 
 ความหมายและขอบขายของความสุขท้ังกาย
และใจ การมองโลกเชิงบวกเห็นคุณคาในตนเอง ผูอ่ืน 
และสรรพสิ่งท้ังปวง การปรับตัวเขากับสภาพ แวดลอมใน
สังคมพหุวัฒนธรรม ความฉลาดทางอารมณ เพ่ือการ
ดําเนินชีวิตและการอยูรวมกัน การนําหลักคําสอนของ
ศาสนามาปฏิบัติ การมีคุณธรรม จริยธรรม กฎ กติกาทาง
สังคม เพ่ือการอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข  

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 

 ปรับออก 

2100113  สุนทรียวิจักขณ 2(2-0-4) 
             Aesthetics Approach 
              ปรัชญาวาดวยความงาม  ธรรมชาติและ
ศิลปะ ทัศนะท่ีเก่ียวของกับกระบวนทัศน การรับรูความ
งาม  ผานภาพ  เสียงและการเคลื่อนไหว ประสบการณ
ทางสุนทรียภาพ  และศึกษารูปแบบศิลปะจากระดับ
ทองถ่ินสูสากลท้ังในดานแนวคิด เทคนิค วิธีการในการ
สรางสรรคและการนําไปประยุกตใชกับชีวิต 
 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 

 ปรับออก 

2100114  สารสนเทศเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต 
                                                 2(1-2-3) 
 Information For Life Long  
              Learning 
   ความหมาย บทบาท และความสําคัญของ
สารสนเทศเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต แหลงสารสนเทศ
และการเขาถึงแหลงสารสนเทศ วิธีการแสวงหาและ
รวบรวมสารสนเทศมาใชเพ่ือการศึกษา คนควาดวย
ตนเอง วิธีการนําเสนอผลการศึกษาคนควาตามรูปแบบ
และข้ันตอนท่ีเปนมาตรฐาน 
 Meanings, roles, and importance of 
information for life-long learning, information 

 ปรับออก 
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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 การดํารงชีวิตในสังคม ป
จจุบันกับโลกวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
นําเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกตใชในการ
แกปญหาและพัฒนาปญญา  ชีวิตและสังคม  การพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนธรรม ชีวิตท่ีมีสันติสุข
และสังคมท่ีมีสันติภาพ การเรียนรู  โลกทัศนแบบตาง ๆ 
การวิเคราะหขอดีและขอเสียของโลกทัศนแตละอยางเพ่ือ
จะไดรู จักแสวงหาความจริงและความหมายของชีวิตท่ี
ถูกตองดีงามเพ่ือความเปน มนุษยท่ีสมบูรณ อันนําไปสู
ความสงบสุขของชีวิตและสังคม 
 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 
 

151001025  ความจริงของชีวิต             3(3-0-6) 
             Truth of Life 
  ความหมายของชีวิต การดํารงชีวิต 
ในสังคม ปจจุบันกับโลกวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ การนําเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไป
ประยุกตในการแกปญหาและพัฒนาปญญา  ชีวิตและ
สังคม  การพัฒนาคณุธรรมจรยิธรรมตามหลักศาสน
ธรรม ชีวิตท่ีมสีันตสิุขและสังคมท่ีมีสันตภิาพ การเรียนรู  
โลกทัศนแบบตาง ๆ การวิเคราะหขอดีและขอเสียของ
โลกทัศนแตละอยางเพ่ือจะไดรูจักแสวงหาความจริงและ
ความหมายของชีวิตท่ีถูกตองดีงามเพ่ือความเปน มนุษย
ท่ีสมบูรณ 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 

1. รหัสวิชา 
2. หนวยกิต 
3. ปรับเปน

รายวิชา
สําหรับ 
การ 
เทียบโอน 

2100119  การพัฒนาตน   2(2-0-4) 
 Self Development 
 หลักการและองคประกอบตลอดจนปจจัย 
ของพฤติกรรมของมนุษย  ตน กระบวนการเกิดและ
พัฒนาตน การพัฒนาสติปญญา ความฉลาดทางอารมณ
และจริยธรรม การปองกันและการจัดการความเครียด 
การสรางมนุษยสัมพันธ การทํางานเปนทีม และการ
บริหารความขัดแยง 
 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 
 

151001026  การพัฒนาตน         2(2-0-4) 
 Self Development 
 หลักการและองคประกอบตลอดจนปจจัย 
ของพฤติกรรมของมนุษย  ตน กระบวนการเกิดและ
พัฒนาตน การพัฒนาสติปญญา ความฉลาดทางอารมณ
และจริยธรรม การปองกันและการจัดการความเครียด 
การสรางมนุษยสัมพันธ การทํางานเปนทีม และการ
บริหารความขัดแยง 
 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 
 

1. รหัสวิชา 
2. ปรับเปน

รายวิชา
สําหรับ 
การ 
เทียบโอน 
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2100120  สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต 2 ( 1 -2 -3 )                
 Aesthetics for Life 
 ความหมายของสุนทรียศาสตรเชิงความ คิด
กับสุนทรียศาสตรเชิงพฤติกรรมโดยสังเขป การจําแนกขอ
แตกตางในศาสตรทางความงาม ความ สําคัญของการ
รับรูกับความเปนมาของศาสตรทาง การเห็น การไดยิน 
และการเคลื่อนไหว สูทัศนศิลป ศิลปะ คีตศิลปและการ
แสดง ผานข้ันตอนการเรียนรูเชิงคุณคาจากการรําลึก 
ความคุนเคยและนําเขาสูความซาบซึ้ง เพ่ือใหไดมาซึ่ง
ประสบการณของความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ 
 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 
 

151001027  สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต 3(3-0-6) 
              Aesthetics for Life 
 ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง สุ น ท รี ย ศ า ส ต ร 
เชิงความคิดกับสุนทรียศาสตรเชิงพฤติกรรมโดยสังเขป 
ก า ร จํ า แ น ก ข อ แ ต ก ต า ง ใ น ศ า ส ต ร 
ทางความงาม ความสําคัญของการรับรูกับความเปนมา
ข อ ง ศ า ส ต ร ท า ง  ก า ร เ ห็ น  ก า ร ไ ด ยิ น  
และการเคลื่อนไหว สูทัศนศิลป ศิลปะ คีตศิลปและการ
แสดง ผานข้ันตอนการเรียนรูเชิงคุณคาจากการรําลึก 
ความคุนเคยและนําเขาสูความซาบซึ้ง เพ่ือใหไดมาซึ่ง
ประสบการณของความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ 
 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. รหัสวิชา 
2. หนวยกิต 
3. ปรับเปน

รายวิชา
สําหรับ 
การ 
เทียบโอน 

9.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 

9.1.3 กลุมวิชาพลเมืองโลก  
ไมนอยกวา 6  หนวยกิต 

     1) วิชาบังคับ 3  หนวยกิต 
151001029  พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ 3(3-0-6) 

Multiculture  and Peace 
 ความหมาย ความสําคัญ ประเภทของ
วัฒนธรรม กระบวนการในการสรางความเขาใจ ความ
แตกตางทางวัฒนธรรมและการยอมรับความแตกตางทาง
วัฒนธรรม แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับสันติภาพและความ
สมานฉันท ปญหา ความขัดแยงในสังคมไทยและสังคม
โลก การแกปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธี และกิจกรรม
ทางสังคมเพ่ือสงเสริมสันตภิาพ มจีิตสาธารณะและ
รับผิดชอบตอสังคมพหุวัฒนธรรม การอยูรวมกันในสังคม
แบบประชาธิปไตย แนวทางการพิทักษสิทธิ  

Meanings, significance and types of 
culture, process of building understanding, 
cultural difference and its acceptance, basic 
concepts of peace and reconciliation, problems 
and conflict of Thai and World society, 
resolving conflict with peace, social activity for 
peace promotion, public consciousness and 
responsibility towards Multiculture society, 

 
 
 
วิชาใหม 
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living together in democratic society, right 
prevention guidelines 

 
 

     2) วิชาเลือก ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
151001030  ทักษะชีวิตเพ่ือสังคม        3(3-0-6)  
 Life Skill for Society         

ทั ก ษ ะ ด า น ก า ร คิ ด แ ก ป ญ ห า แ บ บ 
องครวม  การคิดสรางสรรค การปรับตัวในศตวรรษท่ี 21 
ความเขาใจในสังคมพหุวัฒนธรรม การสื่อสารสารสนเทศ 
ก า ร เ รี ย น รู อ า ชี พ  ก า ร เ รี ย น รู สั ง ค ม 
ผูสู ง วัย การสรางคุณคา ในตนเองและการพัฒนา 
จิตสาธารณะ และการเรียนรูตลอดชีวิตเพ่ือการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน 

Holistic problem-solving skills, creative 

thinking, adaptation in the 21st century, 

multiculture understanding, information 

communication, career learning, elder society 

learning, building self-valued and public 

conscious development, life-long learning for 

sustainable development 

 
วิชาใหม 

2150101  สังคมภิวัตน 2(2-0-4) 
 Socialization 
 ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมใน
สังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก กระแส โลกาภิ
วัตน ปรากฏการณธรรมชาติ ท่ีสงผลตอการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมในดานตาง ๆ ท้ังทางประเพณี วัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ และการเมือง 

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 affairs 

 
 

151001031  สังคมภิวัตน 3(3-0-6) 
 Socialization 
 ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม
ในสังคมไทย สังคมอาเซยีน และสงัคมโลก กระแส โลกา
ภิวัตน ปรากฏการณธรรมชาติ  
ท่ีสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมในดานตาง ๆ ท้ัง
ทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ  
และการเมือง 

Relationships between human beings 
and environment in Thai society, ASEAN and 
world societies, globalization and natural 
phenomenon impacting on the changing of 
society in various dimensions including 
tradition, culture, economics and political 
affairs 

1. รหัสวิชา 
2. หนวยกิต 
3. ปรับเปน

รายวิชา
สําหรับ 
การ 
เทียบโอน 

4. ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 

2150102  การจัดการทางสังคม  2(2-0-4) 
 Social Management  
 วิเคราะหความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
เพ่ือนําไปสูกระบวนการจัดการดานทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวของกับชุมชน แนวคิดปรัชญา
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง  ก า ร ใ ช เ ท ค โ น โ ล ยี 
ท่ีเหมาะสมในการดํารงชีวิตในทองถ่ิน 

Analysis of multi-cultural diversity 

 ปรับออก 
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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 
ร ว ม ถึ ง อ ง ค ป ร ะ ก อ บ ท่ี สํ า คั ญ ข อ ง ทั ก ษ ะ ชี วิ ต 
โลกาภิวัตน ทักษะการคิด การตัดสินใจ การคิดสรางสรรค 
การคิดเชิงบวก การคิดวิเคราะห และความฉลาดทาง
อารมณ การพัฒนาทักษะความสัมพันธ ระหวางบุคคล 
การติดตอสื่อสาร ทักษะการจัดการตนเอง และการบริหาร
จัดการความเครียด รวมท้ังการใหความสําคัญของการมีจติ
สาธารณะและการสรางจิตสํานึกสาธารณะ เพ่ือนําไปสู
การอยูรวมกับเพ่ือนมนุษยอยางสันติ 
 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 

 ปรับออก 

2150108  ทักษะในการดําเนนิชวิีต        2(1-2-3) 
 Skills for Life  
 ความสําคัญ องคประกอบของทักษะในการ
ดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหมเก่ียวกับการวิเคราะห การ
ประเมินสถานการณ ความคิดสรางสรรค     ความเห็นใจ
ผูอ่ืน ความรับผิดชอบตอสังคม การสรางมนุษยสัมพันธ 
การสื่อสาร การตัดสินใจและแกไขปญหาในชีวิตประจาํวัน 
การจัดการอารมณและความเครียด และการเลือก
กิจกรรมเพ่ือผอนคลายความตึงเครียด 
 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 
 

 ปรับออก 
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2150109  ชีวิตและวัฒนธรรมไทย        2(1-2-3)         
 Life and Thai Culture 
 เอกลักษณทางสังคม วัฒนธรรมทองถ่ิน และ
วัฒนธรรมไทย ความสําคัญของมนุษยสัมพันธ ธรรมชาติ
ของมนุษย กระบวนการทางจิตวิทยา การสรางจิต
สาธารณะเพ่ือสรางความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ชุมชน การพัฒนาตนเพ่ือความกาวหนาในชีวิตและการ
ทํางาน การนําหลักธรรมมาใชในการดําเนินชีวิตและการ
ประกอบอาชีพ 
 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  

151001028  ชีวิตและวัฒนธรรมไทย     2(1-2-3)         
 Life and Thai Culture 
 เอกลักษณทางสังคม วัฒนธรรมทองถ่ิน 
แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม ไ ท ย  ค ว า ม สํ า คั ญ ข อ ง 
มนุษยสัมพันธ ธรรมชาติของมนุษย กระบวนการทาง
จิตวิทยา การสรางจิตสาธารณะเพ่ือสรางความสัมพันธ
ร ะหว า ง บุ คค ลและ ชุมชน  ก า ร พัฒนา ตน เ พ่ื อ
ค ว า ม ก า ว ห น า ใ น ชี วิ ต แ ล ะ ก า ร ทํ า ง า น  
การนําหลักธรรมมาใชในการดําเนินชีวิตและการ
ประกอบอาชีพ 
 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. รหัสวิชา 
2. ปรับเปน

รายวิชา
สําหรับ 
การ 
เทียบโอน 

3. ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 

 

9.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ  
 เทคโนโลยี     ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 

 

9.1.4  กลุมวิชาอัตลกัษณะของคณะ   3 หนวยกิต 
    9.1.4.1  คณะครุศาสตร 3 หนวยกิต 
151001032 ครูแหงแผนดิน              3(3-0-6) 
 Teachings of King Rama 9 

คําพอสอนเก่ียวกับวิชาชีพครูการยกยองครู   

การเรียนรูสูการเปลี่ยนแปลง สี่เสา-หลักของการเรียนรู 

การศึกษาตลอดชีวิต ครูยุคใหม จิตอาสา  หนา ท่ี

พลเมอืง   

Teachings of King Rama 9 for teachers 

profession, praising teachers, learning to 

changes, four pillars of learning, life-long 

learning, modern teachers, volunteering, civil 

duties 

หรือ 

 
 
วิชาใหม 

  9.1.4.2 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
  3 หนวยกิต 
151001033  วิถีไทย วิถีถิ่น    3(3-0-6) 

Thai and Local Ways 
พ้ืนฐานวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตชุมชนชายแดน

ใต วัฒนธรรมชุมชนทองถ่ิน อัตลักษณชายแดนใต  เชน  
วัฒนธรรมอาหาร  วัฒนธรรมการแตงกาย  ผาประจําถ่ิน 
วัฒนธรรมดานภาษา วิถีชีวิตประเพณี และความเช่ือ 
และสิ่งสรางสรรคท่ีเกิดจากภูมิปญญาทองถ่ินชายแดนใต  

วิชาใหม 
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วิถีชีวิตของผูคนในชายแดนใต   และจัดใหมีกรณีศึกษา
เรียนรูทรัพยากรในชุมชนทองถ่ิน 

 Fundamentals of culture with 
lifestyle of southern border, local community 
culture and southern border identity: food , 
dress, local textiles and language, traditions 
and belief, created things from southern-
border folk wisdom, people lifestyle in 
southern border, case studies of learning 
resores in local community 
หรือ 

  9.1.4.3  คณะวิทยาการจัดการ 3 หนวยกิต 
151001034  ผูประกอบการรุนเยาว 3(3-0-6) 

Young Enterpreneurs 

ความเปนมาและลักษณะความสําคัญของ

เขตเศรษฐกิจพิเศษ นโยบายภาครฐัและเอกชนในเขต

เศรษฐกิจพิเศษ วิเคราะหแนวทางการเปน

ผูประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ แนวคิดและทฤษฎี

การเปนผูประกอบการ การมองหาโอกาสในการเปน

ผูประกอบการ  การประเมินความเปนไปไดทางธุรกิจ  

แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ การวางแผนทางการเงินสวน

บุคคล การบริหารรายได รายจาย การออม และภาระ

หน้ี การใชเงินอยางมีทางเลือกในการลงทุนประเภทตาง 

ๆ แนวคิดและการเตรยีมความพรอมสําหรบัการเปน

ผูประกอบการในยุค-ดิจิทัล ผลประโยชนทางภาษี  

จริยธรรมและความรับผดิชอบตอสังคม และกฎหมายท่ี

เก่ียวของ  

Background and significance of 
special economic zone, government and 
private policy special economic zone, analysis 
of guidelines for becoming entrepreneurship in 
special economic zone, concepts and theory 
of entrepreneurship, seeking for opportunity to 
become entrepreneurship, evaluation of 
business probability, forming business 
guideline, personal financial planning, income 
management; expenses, savings and debts, 
spending money for investment, concept and 

 
วิชาใหม 
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preparation for becoming entrepreneurship in 
digital era, tax benefit, ethics and social 
responsibility, and related laws 
หรือ 

  9.1.4.4  คณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและ 
          การเกษตร 3 หนวยกิต 

151001035 วิทยาศาสตรเพ่ือทองถิ่น    3(3-0-6) 
Science for Community   
ความรู ความสําคญั ทางวิทยาศาสตร และ

เทคโนโลยี ทักษะทางวิทยาศาสตร เจตคติทาง
วิทยาศาสตร วิธีการทางวิทยาศาสตร และการ
ประยุกตใชวิทยาศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน  
 Knowledge, scientific and 
technological significance, scientific skills, 
aptitude to science, scientific process, scientific 
application for community development  

 
 
วิชาใหม 

4100101  คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 2(1-2-3) 
 Mathematics in Daily Life 
 หลักการและกระบวนการคิด การใหเหตุผล 
คณิตศาสตรการเงินเก่ียวกับดอกเบ้ีย การเชาซื้อ บัญชี
รับ-จาย ภาษี และสถิติเบ้ืองตน เพ่ือการประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน  
 Principle and thinking process; giving 
reasons; financial mathematics and interest, 
hire-purchase; accounting, tax and fundamental 
statistics to apply in daily life 

151001018  คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน  
 3(3-0-6) 
 Mathematics in Daily Life 
 หลักการและกระบวนการคดิ การใหเหตุผล 
คณิตศาสตรการเงินเก่ียวกับดอกเบ้ีย การเชาซื้อ บัญชี
รับ-จาย ภาษี และสถิติเบ้ืองตน เพ่ือการประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน  
 Principle and thinking process; giving 
reasons; financial mathematics and interest, 
hire-purchase; accounting, tax and 
fundamental statistics to apply in daily life 

1. รหัสวิชา 
2. หนวยกิต 
3. ปรับเปน

รายวิชา
สําหรับ 
การ 
เทียบโอน 

4100102  วิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  
 2(1-2-3) 
 Science for the Quality of Life  
 Development  
 วิธีการทางวิทยาศาสตร กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร และเจตคติทางวิทยาศาสตร ความสําคัญ 
และผลกระทบของวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สิ่งแวดลอม 
และการสงเสริมสุขภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 Scientific approach, scientific process 
and scientific attitude; importance and impact 
of science, technology and environment; health 
promotion for life quality development 
 
 
 
 

 ปรับออก 
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4100103  เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน                  
                                      2(1-2-3) 
 Information Technology in  
 Daily Life 
 ความรู เ บ้ื องตน เ ก่ี ยว กับคอมพิว เตอร 
เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกตใชคอมพิวเตอรใน
ชีวิตประจําวัน การประยุกตใชคลังความรู กฎหมายและ
จรรยาบรรณในการใชระบบสารสนเทศ ความปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศ 
 Introduction to computers, 
information technology; computer application in 
daily life, data warehouse application; laws with 
ethics in using information system and its 
security system 

151001015  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ในชีวิตประจําวัน            3(3-0-6) 
 Information Technology in  
 Daily Life 

ความรู เ บ้ืองตนเ ก่ียวกับคอมพิวเตอร 
เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกตคอมพิวเตอรใน
ชีวิตประจําวัน การประยุกตคลังความรู กฎหมายและ
จรรยาบรรณในการใชระบบสารสนเทศ ความปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศ 

Introduction to computer, 
information technology, computer application 
in daily life, data warehouse application, laws 
and ethics in using information system and 
security system 

1. รหัสวิชา 
2. หนวยกิต 
3. ปรับเปน

รายวิชา
สําหรับ 
การ 
เทียบโอน 

4. ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
และภาษา 
อังกฤษ 

4100108  วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน  
 2(1-2-3) 
 Science in Daily Life 
 พลังงาน แหลงพลังงาน พลังงานไฟฟา การ
ผลิตกระแสไฟฟา วงจรไฟฟาในบาน อุปกรณไฟฟา 
หลักการทํางานของเครื่องใชไฟฟาประเภทตาง ๆ พลังงาน
ในการดํารงชีวิต ระบบการทํางานของอวัยวะตาง ๆ ของ
มนุษย พันธุกรรม สารเคมี ท่ีใชในชีวิต ประจําวัน การใช
ประโยชนจากจุลินทรียในอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการ
ผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑอุตสาหกรรมโดยใช
ความรอน ความเย็น สารเคมีรังสี บรรจุภัณฑและการเก็บ
รักษา 
 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 managementwith heat, cold, 
radiochemical, packaging and storage 

151001017  วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน  
 3(3-0-6) 
 Science in Daily Life 
 พลงังาน แหลงพลังงาน พลังงานไฟฟา การ
ผลิตกระแสไฟฟา วงจรไฟฟาในบาน อุปกรณไฟฟา 
หลักการทํางานของเครื่องใชไฟฟาประเภทตาง ๆ 
พลังงานในการดํารงชีวิต ระบบการทํางานของอวัยวะ
ต า ง  ๆ  ข อ ง ม นุ ษ ย  พั น ธุ ก ร ร ม  ส า ร เ ค มี  
ท่ีใชในชีวิต ประจําวัน การใชประโยชนจากจุลินทรียใน
อุตสาหกรรมอาหาร การจัดการผลผลิตทางการเกษตร
และผลิตภัณฑอุตสาหกรรมโดยใชความรอน 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 use in daily life, 
using microorganism in food industries, agricultural and 
industrial production management with heat, cold, 
radiochemical, packaging and storage 

1. รหัสวิชา 
2. หนวยกิต 
3. ปรับเปน

รายวิชา
สําหรับ 
การ 
เทียบโอน 

4. ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 

 

4100109  การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
                                                  2(1-2-3) 
 Sports for the Quality of Life 
 Development 

กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการจัดการ
แขงขันกีฬาประเภทตาง ๆ หลักและวิธีการเลือกกีฬาให
เหมาะสมกับศักยภาพของแตละบุคคล หลักปฏิบัติในการ
เลนกีฬาเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอรางกาย อารมณ 
และสังคม การปองกันการบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและ
การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน การนําทักษะดานกีฬา การ

151001020  การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
                                              2(1-2-3) 
 Sports for the Quality of Life 
 Development 

กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการ
จัดการแขงขันกีฬาประเภทตาง ๆ หลักและวิธีการเลือก
กีฬาใหเหมาะสมกับศักยภาพของแตละบุคคล หลัก
ปฏิบัติในการเลนกีฬาเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
รางกาย อารมณ และสังคม การปองกันการบาดเจ็บจาก
การเลนกีฬาและการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน การนําทักษะ

1. รหัสวิชา 
2. ปรับเปน

รายวิชา
สําหรับ 
การ 
เทียบโอน 

3. ปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา
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พัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการเลนกีฬาและการละเลน
พ้ืนเมืองในทองถ่ิน พัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสรางภาวะ 
การเปนผูนํา 
 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 

ดานกีฬา การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการเลนกีฬาและ
การละเลนพ้ืนเมืองในทองถ่ิน พัฒนาบุคลิกภาพและ
เสริมสรางภาวะ การเปนผูนํา 

Rules, regulations, etiquette, format and model of 
sports competition, principles and how to choose sports for  
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 

ภาษา 
อังกฤษ 
 

 

   9.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
9.2.1 กลุมวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา   83  หนวยกิต 
          1) วิชาเฉพาะดานบังคับ         40  หนวยกิต                         
2107138  หลักภาษาไทย                      3(3-0-6)                                                
              Principles of Thai Language         
               ความหมายและขอบขายของหลักภาษาไทย 
ลักษณะภาษาไทยในดานเสียง พยางค  คํา  วลี  ประโยค  
ลักษณะของประโยค  คําราชาศัพท  และคําสุภาพ การใช
ในบริบทตาง ๆ ใหถูกตองตามหลักเกณฑและความนิยม
ของสังคมไทย 
               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     

9.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
9.2.1 กลุมวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 76 หนวยกิต 
       1) วิชาเฉพาะดานบังคับ          40  หนวยกิต 
121071001 หลักภาษาไทย                   3(3-0-6) 
      Principles of Thai Language  
                 ความรูท่ัวไปเก่ียวกับภาษา ระบบเสียง 
ระบบคํา ระบบประโยค ขอความและความหมายใน
ภาษาไทย การใชภาษาไทยใหถูกตองตามหลักเกณฑ 
และตามสถานการณตาง ๆ 
                Basic concepts of language; sound 
system; word system ; sentence system ; 
discourse and meaning of Thai language; using 
Thai language in accordance with its principles 
and contexts  
 

 
1. ปรับรหัส
วิชา 
2. ปรับ
หนวยกิต 
3. ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
และ
ภาษาอังกฤษ 

 

2107141  ภาษาศาสตรภาษาไทย          3(3-0-6) 
              Thai Linguistics   
               ความหมาย ความเปนมาและขอบขายของ
วิชาภาษาศาสตร ลักษณะของภาษา สัญลักษณของเสียง
ตามระบบสากล   ระบบ เสี ย ง  ร ะบบคํ า   ร ะบบ
วากยสัมพันธและระบบความหมายในภาษาไทย โดยใช
ระเบียบวิธีทางภาษาศาสตร 
               Defination, development, and areas 
of Linguistics,characteristics of language, 
international phonetic symbols; sound systems, 
word systems, syntactic systems and semantic 
systems under scientific method 
 
 
 

121071006  ภาษาศาสตรภาษาไทย        3(3-0-6) 
       Thai Linguistics  
        ความหมายของวิชาภาษาศาสตร  สาขา
ของภาษาศาสตร  สัญลักษณสากลในการแทนเสียง  
ตาง ๆ  ระบบเสียง  คํา  ประโยค และความหมายใน
ภาษาไทยตามทฤษฎีภาษาศาสตร 
        Definition of linguistics; branches 
of linguistics; international phonetics alphabets; 
words, sentence, and meaning in Thai language 
according to linguistics theory 

1. ปรับรหัส
วิชา 
2. ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
และ
ภาษาอังกฤษ 
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2107102  วาทการ         2(1-2-3) 
              Speech 
              ความมุงหมายของการพูดในชีวิตประจําวัน 
หลักการพูด   การสรางบุคลิกภาพในการพูด  การใช
นํ้าเสียง  กิริยาทาทาง การสรางความมั่นใจในการพูด   
การใชภาษาและกลวิธีการพูด   ฝกการพูดอธิบาย  การ
พูดเลาเรื่อง  การพูดช้ีแจงแสดงเหตุผล  การตั้งและตอบ
คําถาม 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 

ไมมี ปรับออก
และเพ่ิม
รายละเอียด
เน้ือหาใน
รายวิชาการ
พูดเพ่ือ
สัมฤทธิผล 

2107107  การอานตีความ                    2(2-0-4) 
              Reading  for Interpretation 
               ความหมาย หลักการ และกระบวนการอาน
เพ่ือการตีความ อานตีความวรรณกรรมท้ังรอยแกวและ
รอยกรอง 
                  Defination, principles and processes of 
reading for interpretation; reading and interpretation 
of literary works both in prose and poetry 

ไมมี ปรับออก
และเพ่ิม
รายละเอียด
เน้ือหาใน
รายวิชาการ
อานเพ่ือ
จุดประสงค
เฉพาะ 

2107213 การอานเพ่ือพัฒนาชีวิตและสังคม  
                                                      2(2-0-4)  
             Reading for  Life  and  Society    
             Development 
              หลักและวิธีการอานเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
การอานงานเขียนท่ีสงเสริมความคิดและอุดมคติในการ
เปนพลเมืองท่ีดี  มีมโนทัศนและจิตสํานึกท่ีสรางสรรค
คุณคาของชีวิตเพ่ือพัฒนาสังคม อานงานเขียนประเภท
ตาง  ๆ  ท้ังรอยแกวและรอยกรอง 
             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 

121073025 การอานเพ่ือพัฒนาชีวิตและสังคม               
                                                    2(2-0-4) 
     Reading for  Life  and  Social   
               Development  
     หลักและวิธีการอานเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต การอานงานเขียนท่ีสงเสริมความคิดและอุดมคติ มี
มโนทัศนและจิตสํานึกท่ีสรางสรรคคุณคาของชีวิตเพ่ือ
พัฒนาสังคม อานงานเขียนประเภทตาง  ๆ  ท้ังรอยแกว
และรอยกรอง 
     Principles and reading strategies for 
life development; literary reading for 
promoting ideas and ideals; concepts and 
realization of life value for social development; 
variuos genres of literary including prose and 
poetry  
 
 
 

1. ปรับรหัส
วิชา 
2. ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
และ
ภาษาอังกฤษ 
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2107353  การเขียนสารคดี                     2(1-2-3) 
              Documentary  Writing 
              ความหมาย ความสําคัญของสารคดี ลักษณะ
และประเภทของสารคดี รูปแบบ หลักเกณฑและกลวิธี
การเขียนสารคดี การรวบรวมขอมูลเพ่ือเขียนสารคดี 
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 

121073029  การเขียนสารคดี        3(3-0-6) 
       Documentary  Writing  
       ความหมาย ความสําคัญของสารคดี 
ลักษณะและประเภทของสารคดี รูปแบบ หลักเกณฑ
และกลวิธีการเขียนสารคดี การรวบรวมขอมูลเพ่ือเขียน
สารคดี การเขียนสารคดีตามความสนใจ 
       Meaning and important of 
documentary; characteristics and genres of 
documentary; forms, principles, and strategies 
of documentary writing; information collection 
for documentary writing; documentary writing 
based on individual’s interests 

1. ปรับรหัส
วิชา 
2. ปรับ
หนวยกิต 
3. ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
และ
ภาษาอังกฤษ 

 

2107266   ภาษากับสังคม                      2(1-2-3) 
              Language and Society 
               การใชภาษาท่ีแตกตางกันตามปจจัยทาง
สังคมของผูพูดและสถานการณการใชภาษา ความสัมพันธ
ระหวางภาษากับสังคม ทําเนียบภาษา การสัมผัสภาษา 
และการเปลี่ยนแปลงของภาษาในสังคมไทย   
              Different language use according to 
social factors of speakers and situations of 
language use, relationship between language 
and society, language directory, language 
contact and   language change in Thai society 

121072015  ภาษากับสังคม                 3(3-0-6) 
                 Language and Society        
       ความสัมพันธระหวางภาษากับสังคม การ
เปลี่ยนแปลงของภาษาในสังคมไทย ลักษณะการแปร
ของภาษาตามปจจัยทางสังคมของผูใชภาษา การสัมผัส
ภาษา และการวิเคราะหการใชภาษาในบริบททางสังคม 
       Relationship between language 
and society; language change in Thai society; 
language variation according to social factors of 
users; language contact; analysis of language 
use in social contexts  

1. ปรับรหัส
วิชา 
2. ปรับ
ช่ัวโมงเรียน 
3. ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
และ
ภาษาอังกฤษ 
 

2107355  การศึกษางานวิจัยทางภาษาและ        
              วรรณกรรมไทย            3(2-2-5) 
              A Study of Research in Thai         
              Language and Literature 
               ผลงานคนควาวิจัยทางภาษาและวรรณกรรม
ไทย เพ่ือปรับประยุกตใชในการกําหนดหัวขอวิจัยและ
พัฒนาองคความรูทางภาษาและวรรณกรรมไทย 
              Their research in Thai language and 
literature, application to define research topics 
and cognitive  development, Thai language and 
literature 

ไมมี ปรับออก 

2107463  การวิจัยทางภาษาไทย          3(2-2-5) 
              Research in Thai Language   
             ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาไทย วิเคราะหเรื่องใด
เรื่องหน่ึงท่ีสนใจในขอบขายวิชาภาษาไทย เรียบเรียงผล
การศึกษาและนําเสนอตามรูปแบบของงานวิจัย 
              Research methodology, existing 
researches on Thai Language and Literature, 

121074039  การวิจัยทางภาษาไทย         3(2-2-5) 
                 Research in Thai language        
       หลักการวิจัยเบ้ืองตน ระเบียบวิธีวิจัย 
ประเด็นปญหาท่ีสําคัญทางภาษาไทย การศึกษาเรื่องใด
เรื่องหน่ึงท่ีสนใจในขอบขายวิชาภาษาไทย เรียบเรียงผล
การศึกษาและนําเสนอตามรูปแบบของงานวิจัย 

1. ปรับรหัส
วิชา 
2. ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
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analyzing and organizing research results on any 
area of Thai language and literature under 
research processes 

        Basic principles of research; 
research methodology; important issues in Thai 
language studies; studying in a particular Thai 
language topic of interests; writing research 
results and presentation 

และ
ภาษาอังกฤษ 

2107367   การคิดและการใชเหตุผล          3(3-0-6) 
               Logical Thinking and Reasoning 
               ความสัมพันธระหวางภาษากับความคิด การ
เสนอความคดิดวยการอางเหตผุล ความจริงกับความ
ถูกตอง ขอมูลกับการอางเหตผุลเชิงสถิติและวิทยาศาสตร 
การอางเหตผุลและการเขียนแบบนิรนัยและอุปนัย การ
โตแยงและการวิพากษวิจารณเชิงเหตุผล และการเขียน
เชิงเหตุผล 
                Relationship between language and 
thought, Proposing ideas by reasoning truth and 
accuracy, information and statistical and 
scientific reasoning,  reasoning and deductive 
and inductive writing, logical debate and 
reasonable criticizing , logical writing 

121072023  การคิดและการใชเหตุผล      2(2-0-4) 
                 Thinking and Reasoning       
       ความสัมพันธระหวางภาษากับความคิด 
การเสนอความคิดดวยการอางเหตุผล ความจริงกับ
ความถูกตอง ขอมูลกับการอางเหตุผลเชิงสถิติและ
วิทยาศาสตร การอางเหตุผลในรูปแบบตาง ๆ และการ
เขียนนิรนัยและอุปนัย การโตแยง การวิพากษวิจารณ 
และการเขียนเชิงเหตุผล 
                 Relationship between language 
and thoughts ; thoughts expression with 
reasoning; truth and correctness; information 
and statistical and scientific justification, 
reasoning in various genres and writing 
deductive and inductive reasoning; 
argumentation; critism and reasoning writing 

1. ปรับรหัส
วิชา 
2. ปรับ
ช่ัวโมงเรียน 
3. ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
และ
ภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 

2107247  วรรณกรรมเอกของไทย         3(3-0-6) 
               Thai Masterpieces 
               วรรณกรรม เอกของไทย ลั กษณะของ
วรรณกรรมสําคัญในแตละสมัย องคประกอบ เน้ือหา 
คุณคา และวรรณศิลป  โดยเนนลักษณะเดนท่ีทําให
วรรณกรรมเรื่องน้ันไดรับการยกยองใหเปนวรรณกรรม
เอก 
                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 

121072012  วรรณกรรมเอกของไทย        2(2-0-4) 
       Thai Masterpieces  
        ลักษณะของวรรณกรรมสําคัญในแตละ
สมัย องคประกอบ เน้ือหา คุณคา และวรรณศิลป โดย
เนนลักษณะเดนท่ีทําใหวรรณกรรมเรื่องน้ันไดรับการยก
ยองใหเปนวรรณกรรมเอก 
        Characteristics of important literature 
in different periods; elements, values, and 
artistics emphasized on dominant features that 
enhance literature masterpieces 

1. ปรับรหัส
วิชา 
2. ปรับ
หนวยกิต
และช่ัวโมง
เรียน 
3. ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
และ
ภาษาอังกฤษ 

2107248   วรรณกรรมไทยรวมสมัย       3(3-0-6) 
               Contemporary Thai Literature 
                วรรณกรรมไทยประเภทสารคดีและบันเทิง
คดี ลักษณะทางวรรณศิลป ความสัมพันธระหวางการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมกับพัฒนาการของวรรณกรรมไทย 
บทบาทของวรรณกรรมในการเสริมสรางวัฒนธรรม การ
วิเคราะหวรรณกรรมไทยเฉพาะเรื่องและการนําเสนอ 
 
 

121072013  วรรณกรรมไทยรวมสมัย       3(3-0-6) 
       Contemporary Thai Literature
       วรรณกรรมไทยประเภทสารคดีและ
บันเทิงคดี ลักษณะทางวรรณศิลป ความสัมพันธระหวาง
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับพัฒนาการของวรรณกรรม
ไทย การวิเคราะหวรรณกรรมไทยเฉพาะเรื่องและการ
นําเสนอ 
 

1. ปรับรหัส
วิชา 
2. ปรับ
หนวยกิต
และช่ัวโมง
เรียน 
3. ปรับปรุง
คําอธิบาย
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                 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 
 

       Thai documentary and fiction 
lterature; artistic characteristics; relationship 
between social change and development of 
Thai literarure; analysis of specific Thai 
literature and presentation 

รายวิชา
ภาษาไทย
และ
ภาษาอังกฤษ 

2107429  วรรณกรรมวิจารณ       3(2-2-5) 
              Literary Criticism 
               ทฤษฎีการวิจารณวรรณกรรม หลักการ
วิจารณวรรณกรรมรอยแกว      รอยกรอง บทวิจารณ
วรรณกรรมในอดีตและปจจุบัน วิจารณวรรณกรรมรอย
แกว 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 

121073027  วรรณกรรมวิจารณ             3(2-2-5) 
                  Literary Criticism        
       ทฤษฎีการวิจารณวรรณกรรมและการ
ประยุกตทฤษฎีวรรณกรรมวิจารณกับการวิจารณ
วรรณกรรมแนวตาง ๆ วิเคราะหสังเคราะหแนวคิดการ
วิจารณจาก   บทวิจารณวรรณกรรม เขียนบทวิจารณ
วรรณกรรม 
        Theory of lierary criticism and its 
applications for criticizing other genres of 
literature; analysis and synthesis of critisim 
concepts from literary criticism; writing literary 
critism 

1. ปรับรหัส
วิชา 
2. ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
และ
ภาษาอังกฤษ 

2107140  ภาษากับวัฒนธรรม                3(3-0-6) 
              Language and Culture 
               ความสัมพันธระหวางภาษากับสังคมและ
วัฒนธรรม การใชภาษาท่ีสัมพันธกับสังคมและวัฒนธรรม  
ตามระดับช้ันของภาษาและสังคม   ตามกาลเทศะและ
สถานการณ  เปรียบเทียบการใชภาษาอยางเปนทางการ
และไมเปนทางการของวัฒนธรรมทองถ่ิน  ตลอดจนการ
เปลี่ยนแปลงของภาษา ตามโอกาสและสถานการณ เชน
ภาษาปาก ภาษาหนังสือภาษาหนังสือพิมพ  ภาษาวัยรุน  
และวัฒนธรรมอ่ืน ๆ ท่ีมีอิทธิพลตอการใชภาษา  ท้ัง
ถอยคํา  สํานวน และการเรียบเรียง     ขอความให
สอดคลองกับวัฒนธรรมไทย 
               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 
 
 
 

121071005  ภาษากับวัฒนธรรม        3(3-0-6) 
       Language and Culture  
                 ความหมายและความสําคัญของภาษา
และวัฒนธรรม  ความสัม พันธ ระหว างภาษากับ
วัฒนธรรมในฐานะท่ีเปนเครื่องมือสืบทอดภูมิปญญาและ
แสดงเอกลักษณของไทย รวมท้ังวัฒนธรรมอ่ืน ๆ ท่ีมี
อิทธิพลตอการใชภาษา 
        Definition and important of 
language and culture; relationship between 
language and culture as a tool for passing on 
wisdom knowledge and Thai identities as well 
as other culture influencing language use 
 

1. ปรับรหัส
วิชา 
2. ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
และ
ภาษาอังกฤษ 
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2107322  วรรณกรรมสงัคมและการเมือง    3(3-0-6) 
              Social  and  Political  Literature 
               วิเคราะหบทบาทและคุณคาท่ีสัมพันธกัน
ระหวางวรรณกรรมสังคม และการเมือง เลือกศึกษา
วรรณกรรมเดนในแตละสมัย 
                Analysis of role and value between 
literature and political society, selected great 
literature  in each period 

121073024  วรรณกรรมสงัคมและการเมือง 3(3-0-6) 
       Social  and  Political  Literature 
       บทบาทและความสัม พันธ ระหว า ง
วรรณกรรมกับบริบททางสังคมและการเมือง การใช
แนวคิดทางสังคม การเมือง และศาสตร อ่ืน ๆ ท่ี
เ ก่ียวของเพ่ือวิจารณวรรณกรรม เขียนบทวิจารณ
วรรณกรรมในบริบทสังคมและการเมือง 
       Roles and relationship between 
literature and social and political context; 
implementing social and political concepts and 
other disciplinary for literature criticism; writng 
social and political literature criticism 

1. ปรับรหัส
วิชา 
2. ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
และ
ภาษาอังกฤษ 

2) วิชาเฉพาะดานเลือก ไมนอยกวา   43  หนวยกิต 
2107104  พัฒนาการของวรรณกรรมไทย   3(3-0-6) 
              Development  of  Thai  Literature 
               พัฒนาการของวรรณคดีไทยตั้งแตสมัยสุโขทัย
ถึงปจจุบัน  รูปแบบ  เน้ือหา แนวคิด  กลวิธีการประพันธ  
ประเภทของวรรณกรรมไทย   ลักษณะเฉพาะของ
วรรณคด ี คุณคา  ความเช่ือ  และคานิยม ตลอดจนสภาพ
สังคมและการเมืองท่ีมีผลตอวรรณกรรมไทย  ศึกษา
วรรณกรรมประเภทสารัตถคดี บันเทิงคดี  โดยเนน
ลักษณะท่ีเปนนวลักษณในทางวรรณศิลป   ความสัมพันธ
ระหวางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับวิวัฒนาการของ
วรรณกรรม 
              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 

2) วิชาเฉพาะดานเลือก  ไมนอยกวา     36 หนวยกิต 
121071004พัฒนาการของวรรณกรรมไทย 3(3-0-6) 
       Development of Thai  Literature
       พัฒนาการของวรรณคดีไทยตั้งแตสมัย
สุโขทัยถึงปจจุบัน  รูปแบบ  เน้ือหา แนวคิด  กลวิธีการ
ป ร ะ พั น ธ   ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง ว ร ร ณ ก ร ร ม ไ ท ย   
ลักษณะเฉพาะของวรรณคดี  คุณคา  ความเช่ือ  และ
คานิยม ตลอดจนสภาพสังคมและการเมืองท่ีมีผลตอ
วรรณกรรมไทย  การวิเคราะหคุณคาทางปญญาและ
คุณคาทางวรรณศิลปท่ีปรากฏในวรรณคดีไทย   การนํา
ความรูทางวรรณคดีไทยไปประยุกตใช 
         Development of Thai literature 
from Sukhothai period to present; forms, 
content, and concept of writing poetry 
strategies; genres of Thai literature; 
characteristics of literature, worth, beliefs, 
values, as well as social and political 
conditions affecting Thai literature; analysis of 
wisdom and language arts values in Thai 
literature; applications of Thai literature  

1. ปรับรหัส
วิชา 
2. ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
และ
ภาษาอังกฤษ 

2107139  สัทศาสตรภาษาไทย               2(2-0-4) 
              Thai  phonology 
               ทฤษฎีภาษาศาสตรเรื่องระบบเสียง การ
วิเคราะหระบบเสียง และระบบเสียงในภาษาไทย 
               Linguistic theory of sound system, 
analysis of sound system, and sound system of 
Thai language 

121071002  สัทศาสตรภาษาไทย       2(1-2-3) 
       Thai Phonology  
        ทฤษฎีภาษาศาสตร เรื่องระบบเสียง 
และการวิเคราะหระบบเสียงในภาษาไทย 
        Linguistics theory; sound system; 
and analysis of Thai sound system 

1. ปรับรหัส
วิชา 
2. ปรับ
ช่ัวโมงเรียน 
3. ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา
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 ภาษาไทย

และ
ภาษาอังกฤษ 

2107212  พัฒนาการของภาษาไทย         2(2-0-4) 
              Development  of  Thai      
              Language 
              พั ฒ น า ก า ร ภ า ษ า ไ ท ย ใ น ส มั ย ต า ง  ๆ 
ความสัมพันธของพัฒนาการทางภาษาไทยกับพัฒนาการ
ของสังคม หลักการและวิธีบัญญัติศัพทของหนวยงานทาง
ภาษาไทย บทบาทของผูใชภาษาไทยตอการทํานุบํารุง
ภาษาไทย 
              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 

121071016  พัฒนาการของภาษาไทย      2(2-0-4) 
       Development of Thai  Language
       พัฒนาการภาษาไทยในสมัยตาง ๆ การ
ปรับเปลี่ยนอักษรไทย และการเปลี่ยนแปลงของ
ภาษาไทยตั้งแตยุคกอนอาณาจักรสุโขทัยจนถึงปจจุบัน  
                  Thai language development in 
different periods; transformation of Thai 
language from before the Sukhothai period to 
present 

1. ปรับรหัส
วิชา 
2. ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
และ
ภาษาอังกฤษ 

2107318  ภาษาตางประเทศในภาษาไทย     3(3-0-6) 
              Borrowing  in Thai  Language             
               ความเปนมาของคํายืมภาษาตางประเทศใน
ประเทศไทย ลักษณะของภาษาตางประเทศท่ีเขามา
ปะปนกับภาษาไทย การสรางคํา การเปลี่ยนแปลง
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 

121072019ภาษาตางประเทศในภาษาไทย 3(3-0-6) 
 Foreign Language in Thai Language
   ความเปนมาของคํายืมภาษาตางประเทศใน
ประเทศไทย ลักษณะการรับภาษาตางประเทศมาใชใน
ภาษาไทย การยืมภาษา การแทรกแซงภาษา การสัมผัส
ภาษา การเปลี่ยนแปลงทางดานเสียง รูปคํา และ
ความหมาย หลักการสังเกตภาษาตางประเทศใน
ภาษาไทย 
   Background of foreign loanwrods in 
Thailand; charateristics of loanwords in Thai 
language; linguistics borrowing; linguistics 
interferences; language contact; language 
change in terms of sounds, words, and 
meanings; observative principles of loanwords 

1. ปรับรหัส
วิชา 
2. ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
และ
ภาษาอังกฤษ 

2107326   ภาษาไทยถิ่น                   2(1-2-3) 
               Thai Dialect 
                ความหมายของภาษาถ่ิน  การจําแนก
ภาษาไทยถ่ินในประเทศไทย ความแตกตางของภาษาไทย
ถ่ินในดานเสียง คํา ประโยค ความหมาย ฝกเก็บขอมูล
และวิเคราะหภาษาไทยถ่ิน 
                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 

121072020  ภาษาไทยถิ่น                   2(1-2-3) 
       Thai Dialect  
        ความหมายของภาษาไทยถ่ิน การแบง
ภาษาไทยถ่ิน ระบบเสียงภาษาไทยถ่ิน การเปรียบเทียบ
คําศัพทภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาไทยถ่ินใต ถ่ินเหนือ 
และถ่ินอีสาน การเก็บขอมูลภาษาไทยถ่ินในทองถ่ิน 
        Meaning of Thai dialect; 
classification of Thai dialect; sound system of 
Thai dialect; comparison of standard Thai 

1. ปรับรหัส
วิชา 
2. ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
และ
ภาษาอังกฤษ 
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vocabulary with Southern, Northern, and 
Northeastern Thai dialect; collecting Thai 
dialect data practice in the local area 

2107103  การอานเพ่ือจุดประสงคเฉพาะ    3(3-0-6) 
              Reading for Specific Purpose 
               การอานเ พ่ือจุดประสงค เฉพาะ การจับ
ใจความสําคัญ การสรุปความ การอานขาว   และคอลัมน
ในหนังสือพิมพรายวัน นิตยสาร  วารสาร  วรรณกรรม   
การอานเพ่ือนําความรู ไปใช  การอานเพ่ือวิเคราะห  
วิจารณและประเมินคา งานประพันธชนิดตาง 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   
 

121072021 การอานเพ่ือจุดประสงคเฉพาะ 3(3-0-6) 
       Reading for Specific Purposes 
       การอานเพ่ือจุดประสงคเฉพาะ การจับ
ใจความสําคัญ การสรุปความ การอานขาวและคอลัมน
ในหนังสือพิมพรายวัน นิตยสาร  วารสาร  วรรณกรรม   
การอานเพ่ือนําความรูไปใช การอานเพ่ือตีความ การ
อานเพ่ือวิเคราะห วิจารณและประเมินคางานประพันธ
ชนิดตาง ๆ  
        Reading for specific purposes; 
reading for main idea; summarizing; reading 
news and newspaper, magazine, journal, and 
literature; reading for applications; reading for 
interpretation; reading for analysis, criticism, 
and evaluation; genres of literary works   

1. ปรับรหัส
วิชา 
2. ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
และ
ภาษาอังกฤษ 

2107142   เทคนิคการอาน                   2(2-0-4) 
               Reading Techniques 
                ความหมายของการอานประเภทตาง ๆ 
เทคนิคการอานประเภทตาง ๆ การอานเพ่ือจุดมุงหมาย
ท่ัวไป และจุดมุงหมายเฉพาะอยาง การอานเร็ว การอาน
เพ่ือจับใจความสําคัญการอานตีความ การอานเพ่ือการ
วิเคราะหและวินิจสาร และฝกทักษะการอานจาก
วรรณกรรมท้ังรอยแกวและรอยกรอง 
                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 

ไมม ี ปรับออก 

2107143   เทคนิคการเขียน                   2(2-0-4) 
               Writing Techniques 
                เทคนิคการเขียนรูปแบบตาง ๆ และฝกเขียน
อยางมีลําดับความคิด  การวางโครงเรื่อง การเขียนยอ
หนา ฝกการเขียนบทความ ความเรียง การเขียนขาว การ
เขียนจดหมายประเภทตางๆ  การเขียนสรุปความจากการ
ฟงและการอาน การเขียนเลาเรื่อง การเขียนแสดง
ความรูสึก ความคิดเห็น การเขียนอภิปราย 
 

121071007  เทคนิคการเขียน                2(2-0-4) 
       Writing Techniques  
       เทคนิคการเขียนรอยแกวและรอยกรอง 
และฝกเขียนอยางมีลําดับความคิด การวางโครงเรื่อง 
การยอหนา ความเรียง การเขียนบทความ การเขียน
สรุปความจากการฟงและการอาน  การเขียนเลาเรื่อง 
การเขียนแสดงความรูสึกและความคิดเห็น การเขียน
รายงานทางวิชาการ และการเขียนรอยกรอง 
 

1. ปรับรหัส
วิชา 
2. ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
และ
ภาษาอังกฤษ 
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                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 

        Writing prose and poetry 
techniques and writing practices in critical 
order; story planning; paragraph writing; article 
writing; summary essay writing from listening 
and reading;  story telling writing; expressing 
feelings and opinions writing; academic reports 
writing; and prose writing 

2107144  การพูดเพ่ือสัมฤทธผิล         3(2-2-5) 
              Speaking for Achievement 

                 ทักษะการพูดในโอกาสและสถานการณตาง 
ๆ เชนการพูดแสดงความคิดเห็น การพูดอภิปราย การพูด
โนมนาวใจ การพูดใหผู อ่ืนเขาใจดวยการพูดอยางมี
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 
 

121071008  การพูดเพ่ือสัมฤทธิผล        3(2-2-5) 
       Speaking for Achievement  
       หลักการและกลวิธีการพูด การวิเคราะห
ผูฟง เตรียมความพรอมและศิลปะการพูด ฝกทักษะการ
พูด เชน การเลาเรื่อง การอธิบาย การอภิปราย การพูด
โนมนาวใจ การพูดในท่ีประชุม เปนตน หลักและ
กระบวนการฟง การจับใจความสําคัญ สรุปความ การใช
วิจารณญานในการฟง 
    Speaking principles and strategies; 
audience analysis; preperation and arts of 
speaking; speaking skill practice such as story 
telling, explaining, discussion, persuasive 
speaking, and public speaking; principles and 
process of listening; finding main ideas; 
sumarizing; listening discretion 

1. ปรับรหัส
วิชา 
2. ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
และ
ภาษาอังกฤษ 

2107145   การยอความและสรุปความ     2(2-0-4) 
               Summary 
                ความหมาย หลักการ และวิธีการของการยอ
ความและการสรุปความ ยอความและสรุปความจากการ
ฟงและการอาน ฝกยอความและสรุปความ 
                Definition, principles and method of 
making summary and conclusion of what has 
been listened and read, and conclution practice 
of summarization and conclution 

121071011  การยอความและสรุปความ   2(2-0-4) 
       Summarizing and Conclusion 
       ความหมาย หลักการ และวิธีการยอ
ความและการสรุปความ การยอความและสรุปความจาก
การฟงและการอาน 
        Meaning, principles, and strategies 
of summarizing and conclusion; summarizing 
and conclusion from listening and reading 

1. ปรับรหัส
วิชา 
2. ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
และ
ภาษาอังกฤษ 

2107208   ความสัมพันธระหวางภาษามลายูถิน่กับ 
               ภาษาไทย                         3(3-0-6) 
               Relationship between the Malayu  
               Dialect and  Thai Language 
                ความสัมพันธระหวางภาษามลายู ถ่ินกับ
ภาษาไทยในดานเสียง คํา ประโยค ความหมาย และ
สถานการณการใชภาษา  ภาษาเชิงสังคมและวัฒนธรรม  
รวมท้ังประเด็นสําคัญอ่ืน ๆ เชน โครงสรางภาษา การสลับ
ภาษา ทัศนคติตอภาษา 
 

121073026 ความสัมพันธระหวางภาษามลายูถิ่นกับ 
                ภาษาไทย                        3(3-0-6) 
      Relationship between the   
                Melayu Dialect and Thai  
      ความสัมพันธระหวางภาษามลายูถ่ินกับ
ภาษาไทยในดานเสียง คํา ประโยค ความหมาย และ
สถานการณการใชภาษา  ภาษาเชิงสังคมและวัฒนธรรม  
รวมท้ังประเด็นสําคัญอ่ืน ๆ เชน โครงสรางภาษา การ
สลับภาษา ทัศนคติตอภาษา 
 

1. ปรับรหัส
วิชา 
2. ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
และ
ภาษาอังกฤษ 
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                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 

      Relationship between Melayu 
dialect and Thai language in terms of sounds, 
words, meaning, and situation of language use; 
social and cultural language as well as other 
important issues such as language structure, 
code switching, language attitudes 

2107249  การเขียนอยางมีประสิทธิภาพ      2(1-2-3) 
              Efficiency Writing 
               รูปแบบการเขียนเพ่ือการสื่อสารประเภทตาง 
ๆ ท่ีใชในชีวิตประจําวัน ท้ังท่ีเปนทางการและไมเปน
ทางการ เชน การเขียนโครงการ การเขียนจดหมาย    
สมัครงาน การเขียนเพ่ือแสดงความคิดเห็น การเขียนเพ่ือ
โนมนาวใจ การเขียนเอกสิทธิสัญญาตาง 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 

121072022 การเขียนอยางมีประสิทธิภาพ 2(1-2-3) 
       Efficiency Writing  
     รูปแบบการเขียนประเภทตาง ๆ ท่ีใชใน
ชีวิตประจําวัน ท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ 
หลักการเขียน เชน การเขียนโครงการ การเขียน
จดหมาย สมัครงาน การเขียนเพ่ือแสดงความคิดเห็น 
การเขียนเพ่ือโนมนาวใจ การเขียนเอกสิทธิสัญญาตาง ๆ 
การฝกปฏิบัติการเขียนประเภทตาง ๆ 
      Forms of writing in daily life both 
formal and informal form; principles of writing 
such as project writing, letter writing, and 
writing for job application; writing for expressing 
idea; pursuasive writing, writing exclusive 
contract; writing pratice in different forms 

1. ปรับรหัส
วิชา 
2. ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
และ
ภาษาอังกฤษ 

2107250  ความคิดสรางสรรคทางภาษาไทย 2(2-0-4)  
              Creative Thinking in Thai Language 
    ความหมาย กระบวนการคิดเชิงสรางสรรค 
ศิลปะการใชถอยคํา สํานวนโวหาร เรื่องราว และรูปแบบ
ท่ีแสดงความคิดสรางสรรคท้ังในการพูดและการเขียนจาก
วรรณกรรมและสื่อมวลชนท่ีแสดงการสรางสรรคทาง
ภาษา 
               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 

ไมม ี ปรับออก 

2107252  การเขียนบันเทิงคดี       2(1-2-3) 
              Fiction Writing 
               หลักการเขียนบันเทิงคดีประเภทตาง ๆ และ
ฝกเขียนงานเขียนบันเทิงคดีประเภทใดประเภทหน่ึง 
               Writing fictions of various types: short 
stories, novels, plays, and writing different types 
of writing fiction category 

121072017  การเขียนบันเทิงคดี        3(2-2-5) 
       Fiction Writing  
       ความคิดเชิงสรางสรรคและการเขียนเชิง
สรางสรรค การศึกษารูปแบบและวิเคราะหงานเขียน
บันเทิงคดีประเภทตาง ๆ   กลวิธีการเขียน และฝกการ
เขียนงานบันเทิงคดี 
       Creative thinking and creative 
writing; forms and analysis of various genres of 

1. ปรับรหัส
วิชา 
2. ปรับ
หนวยกิต
และช่ัวโมง
เรียน 
3. ปรับปรุง
คําอธิบาย
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fictions; writing strategies and fiction writing 
practices 
 
 

รายวิชา
ภาษาไทย
และ
ภาษาอังกฤษ 

2107354   บรรณาธิการกิจ                     2(1-2-3) 
               Editorial Technique 
               ความรู ท่ีเ ก่ียวของกับการบรรณาธิการกิจ  
บทบาทและหนาท่ีของบรรณาธิการ  การบรรณาธิการ
ตนฉบับ และฝกผลิตสรางสรรคสื่อสิ่งพิมพประเภทตาง 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 

ไมมี ปรับออก 

2107317  การนําเสนอสารภาษาไทยดวยคอมพิวเตอร
                                    2(1-2-3)  
              Presentation in  Thai  Language by   
              Computer                                                                                          
              โปรแกรมสําเร็จรูปท่ีใชในการนําเสนอสาร
ภาษาไทย การจัดทําเอกสารภาษาไทย และรูปแบบงาน
เอกสารทางวิชาการ 
               Application of ready-made program in 
producing documents and academic works  in 
Thai,format technical documents 
 

321072014  การนําเสนอภาษาไทยดวย 
                 เทคโนโลยีอยางสรางสรรค   5(3-4-8) 
                 Creative presentation of Thai  
                 language with technology      
       การสรางสรรคผลงานจากโปรแกรม
สําเร็จรูปในการนําเสนอภาษาไทย ฝกการทําสื่อการ
นําเสนอในรูปแบบตาง ๆ เชน เอกสารทางวิชาการ สื่อ
เพ่ือการเรียนรู สื่อประยุกต ดวยเทคโนโลยีเพ่ือนําเสนอ
ในรูปแบบสื่อประสม 
       Creative presentation of Thai 
language through package software; various 
genres of presentation practice such as 
academic document, learning material, and 
applied material through multimedia 
technology 

1. ปรับรหัส
วิชา 
2. ปรับเปน
ชุดวิชา 
3. ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
และ
ภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 

2107321  ภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ 2(1-2-3) 
              Thai  Language  for  Foreigners 
              ปญหาโครงสรางภาษาไทยท่ีมีผลตอความ
เขาใจของชาวตางประเทศ ในเรื่องการออกเสียง  การใช
คํา  การใชประโยคสื่อความหมายและแนวทางการ
แกปญหาการสื่อสารในบริบทของสังคมไทย การผลิตสื่อ
การใชภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ 
               Thai structural problems affecting the 
understanding of foreigners in terms of 
pronunciation, word usage,  use of sentence to 

121073030  ภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ        
                                                    2(1-2-3) 
                 Thai Language for  Foreigners
       การวิเคราะหโครงสรางและลักษณะ
ภาษาไทยดวยวิธีการทางภาษาศาสตร ปญหาโครงสราง
ภาษาไทยท่ีมีผลตอความเขาใจของชาวตางประเทศ ใน
เรื่องการออกเสียง  การใชคํา  การใชประโยคในการ
สื่อสารภาษาไทยและแนวทางการแกปญหา การสื่อสาร
ในบริบทของสงัคมและวัฒนธรรมไทย 
 

1. ปรับรหัส
วิชา 
2. ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
และ
ภาษาอังกฤษ 
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convey meaning, solution of communication 
problems in the context of Thai society, Thai 
material production for  foreigners 

        Analysis of Thai language 
structure and charatersitics by linguistics 
thoery; Thai language structureproblems 
affecting foreigners’understanding in terms of 
pronunciation, word use,  sentence use for 
communication and its problem-solvnig 
guidelines; communication in Thai society and 
culture 

2107356  การเขียนเพ่ือการสื่อสารมวลชน  2(1-2-3)  
               Writing for Mass Media 
               ลักษณะภาษา หลักเกณฑ กลวิธีการเขียน 
เน้ือหา วิธีการนําเสนอ การใชถอยคํารูปประโยคท่ีถูกตอง
และเหมาะสม พรอมท้ังฝกเขียนเพ่ือตีพิมพในหนังสือพิมพ
และนิตยสาร เขียนบทวิทยุกระจายเสียงและบทวิทยุ
โทรทัศน 
                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 
 

321073028 ภาษาไทยในงานสื่อสารมวลชน  
                                                   5(3-4-8) 
     Thai language for Mass  
                Communication  
                บทบาทหนาท่ีของบรรณาธิการ หลักการ
และกลวิธีการเขียน เน้ือหา วิธีการนําเสนอ รูปแบบการ
เขียนท่ีถูกตองท้ังถอยคํา ประโยค ท่ีเหมาะสําหรับงาน
สื่อสารมวลชน จริยธรรม จรรยาบรรณสื่อสารมวลชน 
การผลิตสื่อสิ่งพิมพและสื่อดิจิทัลประเภทตาง ๆ อยาง
ส ร า งส ร รค  เ ช น  แผ น พับ  สื่ อ สิ่ ง พิ มพ  โ ฆษณา
ประชาสัมพันธ วารสาร นิตยสาร เปนตน 
           Roles and responsibilities of editor; 
principles and writing strategies; contents, 
presentation, and foms of writing including 
appropriate words and sentences in mass 
communication, ethics and code of ethics 
media; printed materials production and 
various types of creative digital media such as 
brochure, printed materials, advertisement, 
journal, and magazine 

1. ปรับรหัส
วิชา 
2. ปรับเปน
ชุดวิชา 
3. ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
และ
ภาษาอังกฤษ 

2107357  การเขียนเพ่ือการโฆษณาและ  
              ประชาสัมพันธ           2(1-2-3) 
              Writing for Advertising and Public  
              Relation 
              ห ลั ก ก า ร เ ขี ย น เ พ่ื อ ก า ร โ ฆ ษ ณ า แ ล ะ
ประชาสัมพันธ ฝกเขียนบทโฆษณาและบทประชาสัมพันธ
ในสื่อตาง ๆ 
              Principles and theories of 
advertisements and public relations; principles of 
writing for advertising and public relations 
 
 
 

ไมม ี ปรับออก 
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2107358   การเลขานุการ                     2(1-2-3) 
               Secretarial work  
3 1               พ้ืนฐานของผูประกอบอาชีพเลขานุการ 
บุคลิกภาพจรรยาบรรณเลขานุการ กิจนิสัย  การสราง
มนุษยสัมพันธ  การบริการ การใชบริการติดตอสื่อสาร  
การตอนรับ  การนัดหมาย   
                Basic functions and code of conduct 
of secretary, secretarial work ethic, personality, 
habits, human relations and communication 
services to customers, welcomed and 
appointments 

ไมม ี ปรับออก 

2107359  เทคนิคการสัมภาษณ      3(2-2-5) 
              Interview Techniques 
               หลักการสัมภาษณ การใหสัมภาษณ การ
จัดการสัมภาษณ ลักษณะสื่อท่ีใชประกอบการสัมภาษณ 
ฝกการสัมภาษณในฐานะผูสัมภาษณและผูใหสัมภาษณ 
               Principles of interview, being 
interviewed, organizing interview, media used in 
interview, and practice as interviewer and 
interviewee 

121073031   การสัมภาษณ        3(2-2-5) 
        Interview  
        หลักการสัมภาษณ การใหสัมภาษณ 
การจัดการสัมภาษณ ลักษณะสื่อท่ีใชประกอบการ
สัมภาษณ การสัมภาษณในฐานะผูสัมภาษณและผูให
สัมภาษณ 
        Principles of interview; being 
interviewed; organizing interview; characteristics 
of media used in interview; interview practice 
as interviewer and interviewee 

1. ปรับรหัส
วิชา 
2. ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
และ
ภาษาอังกฤษ 

2107435   สัมมนาภาษาไทย                 3(1-4-4) 
               Seminar on Thai Language 
                วิธีการจัดสัมมนา  วิเคราะหปญหาและ
ปรากฏการณในการใชภาษาไทยจาก  แหลงขอมูลตาง ๆ  
ตลอดจนหัวขอท่ีนาสนใจเก่ียวกับภาษาไทย  ศึกษาศลิปะ
การใชถอยคํา  รูปแบบท่ีแสดงความคิดสรางสรรคท้ังใน
การพูดและการเขียนจากวรรณกรรม ตลอดจนสื่อมวลชน
ท่ีแสดงถึงการสรางสรรคทางภาษาโดยใชแนวคิดท่ีไดจาก
การศึกษา 
                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 

121073033  สัมมนาภาษาไทย       3(1-4-4) 
       Seminar on Thai Language  
       กระบวนการสัมมนา ประเด็นปญหาท่ี
สําคัญทางภาษาไทยในปจุบัน วิเคราะหปญหาและ
ปรากฏการณในการใชภาษาไทยจากแหลงขอมูลตาง ๆ  
ตลอดจนหัวขอท่ีนาสนใจเก่ียวกับภาษาไทย  การเลือก
ประเด็นปญหามาอภิปราย การระดมความคิดเพ่ือ
จัดเตรียมสัมมนา การจัดสัมมนา การรายงานผล และ
การเผยแพร 
       Seminar process; significant 
problem issues of Thai language; problem 
analysis and phenomenon of using Thai 
language in various sources as well as intersting 
topics of Thai language; selected topics for 
discussion; brainstroming for seminar 
preperation; organizing seminar; seminar report 
and disfussion 
 
 
 

1. ปรับรหัส
วิชา 
2. ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
และ
ภาษาอังกฤษ 
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2107464   การพูดทางวิทยุกระจายเสียงและ 
               วิทยุโทรทัศน                     3(2-2-5) 
               Speaking on Broadcasting 
     ห ลั ก ก า ร แ ล ะ วิ ธี ก า ร พู ด ท า ง
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนในฐานะโฆษก พิธีกร 
ผูจัดรายการ และ ฝกพูดทางวิทยุวิทยุกระจายเสียงและ
ทางวิทยุโทรทัศน 
                Principles and styles of speaking on 
radio and television as announcer, master of 
ceremonies, program organizer, writing radio and 
television scripts 
 

121074039  การพูดทางวิทยุกระจายเสียงและ 
                 วิทยุโทรทัศน                    3(2-2-5) 
       Speaking on Broadcasting  
       ห ลั ก ก า ร แ ล ะ วิ ธี ก า ร พู ด ท า ง
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ฝกการพูดในฐานะผู
ประกาศ ผูจัดรายการ พิธีกร โฆษก การพากยเสียง 
รวมถึงการใชเสียงเพลงและเสียงประกอบใหเหมาะสม
กับประเภทรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
        Principles and speaking strategies 
in broadcasting; speaking practice as 
announcer, organizer, master of ceremony, 
dubbing as well as using appropriate sounds 
and songs with types of broadcasting 

1. ปรับรหัส
วิชา 
2. ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
และ
ภาษาอังกฤษ 

2107465    การเขียนหนังสือราชการ      2(1-2-3) 
               Official  Writing 
                หลักการเขียนหนังสือราชการตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงาน     สารบรรณ และฝก
เขียนหนังสือราชการประเภทตาง ๆ เชน หนังสือภายใน 
หนังสือภายนอก รายงานการประชุม 
                 Principles   of   writing   official 
respondence as directed under the regulations 
of the Office of Prime Minister, and practice in 
various type of official writing 

121074040  การเขียนหนังสือราชการ      3(2-2-5) 
       Official Writing  
       ความรูเก่ียวกับเขียนหนังสือราชการตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ และ
ของมหาวิทยาลัย หลักการใชภาษาเขียนหนังสือราชการ 
หนังสือราชการชนิดตางๆ การเขียนหนังสือราชการชนิด
ตาง ๆ 
       Basic writing principles of official 
correspondence as directed under the 
regulations of the Office of Prime Minister and 
university; language principles in official 
correspondence; various genres of official 
correspondence; official correspondence 
writing practice 

1. ปรับรหัส
วิชา 
2. ปรับ
หนวยกิต
และช่ัวโมง
เรียน 
3. ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
และ
ภาษาอังกฤษ 

2107466     การใชภาษาไทยเชิงธุรกิจ    3(2-2-5) 
                 Thai Language for Business 
                  หลักการใชภาษาไทยเพ่ือธุรกิจท้ังการพูด
และการเขียน การเขียนจดหมายประเภทตาง ๆ  การเขียน
บันทึก  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 
 

121074042  การใชภาษาไทยเชิงธุรกิจ     3(2-2-5) 
      Thai Language for Business  
       หลักการใชภาษาไทยเพ่ือธุรกิจท้ังการพูด
และการเขียน การเขียนจดหมายประเภทตาง ๆ  การ
เขียนบันทึก  การเขียนรายงานทางธุรกิจ  การเขียน
รายงานในพิธีการและการพูดติดตอทางธุรกิจ ฝกเขียน
ประเภทตาง ๆ 
       Principles of using Thai language 
speaking and writing skills for business; records 
writing; business report writing; report writing 
and speaking in business dealings; writing 
practice in different genres 
 

1. ปรับรหัส
วิชา 
2. ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
และ
ภาษาอังกฤษ 
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2107106   ศิลปะการอานออกเสียง         2(1-2-3) 
               Arts of Reading  
               ทักษะการอานรอยแกวและรอยกรองอยาง
ถูกตองและมีศิลปะ เชน การอานขาว อานตีความ อานตี
บท อานเพ่ือความบันเทิง อานทํานองเสนาะใหถูกตอง
ตามฉันทลักษณ ลีลา ทวงทํานองอันเปนลักษณะเฉพาะ
ของคาํประพันธแตละชนิด                 
                Skill of correctly prose and poetry 
reading, such as news,   interpreting, and texts 
for the entertainment reading, Thai poetry 
reading  appearing  in  Thai language 

121071003  ศิลปะการอาน                   3(3-0-6) 
       Arts of Reading  
       ศิลปะและเทคนิคการอานประเภทตาง ๆ 
การอานออกเสียงรอยแกวและรอยกรองอยางถูกตอง 
การอานเพ่ือจุดมุงหมายท่ัวไปและจุดมุงหมายเฉพาะ 
การอานเ พ่ือจับใจความสําคัญ การอานเ พ่ือการ
วิเคราะหและวินิจสาร และการฝกทักษะการอาน
วรรณกรรมท้ังรอยแกวและรอยกรอง 
        Arts and techniques of reading in 
dfiferent genres; reading aloud of prose and 
verse; reading for general and specific 
purposes; reading for main ideas; reading for 
analysis and intensive reading; reading practice 
of prose and verse 

1. ปรับรหัส
วิชา 
2. ปรับช่ือ
วิชา 
3. ปรับ
หนวยกิต 
4. ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
และ
ภาษาอังกฤษ 

2107327      วรรณกรรมทองถิน่           3(2-2-5) 
                  Thai Folk Literature 
                  วรรณกรรมมุขปาฐะและวรรณกรรมลาย
ลักษณท่ีสําคัญของทองถ่ิน ประวัติความเปนมา รูปแบบ
การประพันธ เน้ือหา แนวคิด และความสัมพันธ กับสังคม
และวัฒนธรรม 
                   Important Thai  folklore   both oral and 
written, history, form of writing, content, concepts, and 
relationships with society and culture 

121073035  วรรณกรรมทองถิ่น       3(2-2-5) 
       Thai Folk Literature  
       ค ว า ม ห ม า ย  ป ร ะ เ ภ ท  ลั ก ษ ณ ะ 
แนวความคิด คุณคาของวรรณกรรมทอง ถ่ิน กับ
ความสัมพันธทางสังคมและวัฒนธรรม รวบรวมและ
วิเคราะหขอมูลวรรณกรรมทองถ่ิน 
       Meanings, genres, characteristics, 
concepts, and values of Thai folk literature and 
relationship between society and culture; 
collection and analysis of Thai folk literature 

1. ปรับรหัส
วิชา 
2. ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
และ
ภาษาอังกฤษ 

2107360  คีตวรรณกรรมศึกษา             2(2-0-4) 
              Music literature  
             วรรณกรรมเพลงไทยประเภทตาง ๆ ท้ังดาน
เน้ือหา กลวิธีการแตง ความคิดท่ีสะทอนสังคมและ
วัฒนธรรม 
              Different kinds of Thai song literature, 
content, strategies, idea, that society and culture 

121073036  คีตวรรณกรรมศึกษา       2(2-0-4) 
       Lyrics in Literature Studies  
       วรรณกรรมเพลงไทยประเภทตาง ๆ ท้ัง
ดานเน้ือหา กลวิธีการแตง ความคิดท่ีสะทอนสังคมและ
วัฒนธรรม  
       Different genres of Thai song 
literature including contents, writing lyrics 
strategies, ideas reflecting society and culture 

1. ปรับรหัส
วิชา 
2. ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
และ
ภาษาอังกฤษ 

2107362  การเขียนรอยกรอง               2(1-2-3) 
              Thai Verse Composition 
               หลักและศิลปะการเขียนบทรอยกรอง  ฝก
เขียนบทรอยกรองประเภทตาง ๆ เชน กาพย กลอน 
กลอนกลบท  ราย โคลง กลโคลง และฉันท 
 
 
 
 

121073037  การเขียนรอยกรอง        2(1-2-3) 
       Thai Verse Composition  
        หลักและศิลปะการเขียนบทรอยกรอง  
ฝกเขียนบทรอยกรองประเภท   ตาง ๆ เชน กาพย 
กลอน กลอนกลบท  ราย โคลง กลโคลง ฉันท เปนตน 
 
 
 

1. ปรับรหัส
วิชา 
2. ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
และ
ภาษาอังกฤษ 
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               Principles and art of versification; 
practice versifying different types of Thai verse: 
Kap, Klon, Klon Konlabot, Rai, Khlong, Kon 
Khlong and Chan 

        Principles and arts of verse 
composition; verse composition practice in 
various genres such as Kaap, Klon, Klon 
Konlabot, Rai, Khlong, Kon Khlong and Chan 

 

2107146    คําและสํานวนไทย              2(2-0-4) 
                Thai Words and Idioms 
                 ลักษณะท่ีมาและความหมายของถอยคํา 
สํานวน โวหาร คําพังเพย ภาษิต สุภาษิต วิเคราะหสังคม 
วัฒนธรรมจากสํานวนไทย และการใชสํานวนไทยให
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 

121071009  คําและสํานวนไทย        3(3-0-6) 
       Thai Words and Idioms  
       ท่ี ม า  ค วามหมาย  ก าร ใช แ ละกา ร
เปลี่ ยนแปลงความหมายของคําและสํ านวนไทย 
การศึกษาคําและสํานวนจากงานวิจัย การวิเคราะหคํา
และสํานวนท่ีเกิดข้ึนใหมในสังคม 
       Origin, meaning, using and change 
of words and idioms; study of words and 
idioms from research; analysis of recent words 
and idioms in society 

1. ปรับรหัส
วิชา 
2. ปรับ
หนวยกิต
และช่ัวโมง
เรียน 
3. ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
และ
ภาษาอังกฤษ 

2107251  ทฤษฎีคติชนและวิธีการศึกษา   3(2-2-5) 
               Folklore Theory and Method 
                ความรูท่ัวไปเก่ียวกับคติชนวิทยา ทฤษฎีคติ
ชน ความสัมพันธระหวางคติชนวิทยากับภาษาและ
วรรณกรรม วิธีการเก็บขอมูลภาคสนามตามระเบียบวิธี
ทางคติชนวิทยา 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 
 

121072018  คติชนวิทยา                     3(2-2-5) 
                 Folklore  
       ความหมาย ความเปนมา ประเภท และ
คุณคาของคติชนวิทยา ความสัมพันธของคติชนวิทยากับ
ศาสตรแขนงอ่ืน ๆ เชน จิตรกรรม ประติมากรรม 
วรรณกรรม มานุษยวิทยา เปนตน ทฤษฎีและระเบียบ
วิธีการศึกษาคติชนวิทยา แนวโนมการศึกษาคติชนวิทยา
ในปจจุบัน การเก็บขอมูลภาคสนามและทําวิจัยทางคติ
ชนวิทยา 
                  Meaning, origin, types, and values 
of folklore; relationship between folklore and 
other disciplinary such as painting, sculpture, 
literature, anthropology; theory and 
methodology of folklore; current trends of 
folklore studies; fields data collection practice 
and conducting research of folklore 

1. ปรับรหัส
วิชา 
2. ปรับช่ือ
วิชา 
3. ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
และ
ภาษาอังกฤษ 

2107361  วรรณคดีการแสดง               3(2-2-5) 
              Performance Literature 
              วรรณคดีการแสดงและการละครของไทย ใน
ดานพัฒนาการ คุณคาและความสัมพันธระหวางวรรณคดี
การละครกับศิลปะสาขาอ่ืน ๆ ฝกทักษะการแสดง 
สรางสรรคละครในรูปแบบท่ีช่ืนชอบ 
              Thai drama literature, development of 
different forms of Thai plays, values and 
relationship between drama literature and other 

121073038  วรรณคดีเพ่ือการแสดง        3(2-2-5) 
                 Performance Literature        
       วรรณคดีการแสดง พัฒนาการและ
ความสัมพันธระหวางวรรณคดีกับศิลปะสาขาอ่ืน ๆ การ
ดัดแปลงวรรณคดีเพ่ือการแสดง ฝกทักษะการแสดง 
สรางสรรคละครจากการดัดแปลงวรรณคดี 
       Performance literature; development 
and relationship between; literature and other 

1. ปรับรหัส
วิชา 
2. ปรับช่ือ
วิชา 
3. ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
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branches of art, practice acting skills, and 
creation of plays of self-interest 
 

arts; literature adaption for perfomance; 
performance practice; creative drama from 
adapted literature 

และ
ภาษาอังกฤษ 

2107165   หนังสือแบบเรียนภาษาไทย     2(2-0-4) 
               Thai Textbooks 
                ประเภท ลักษณะ และพัฒนาการของ
หนังสือแบบเรียนภาษาไทย ความสอดคลองของหนังสือ
แบบเรียนภาษาไทยกับหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
และความสอดคลองกับสังคมและวัฒนธรรม   
                types, and development of Thai 
textbooks, consistency of Thai textbook with 
basic education courses, society, and culture 

121071010  หนังสือแบบเรียนภาษาไทย   2(2-0-4) 
   Thai Textbooks  
    ประเภท ลักษณะ และพัฒนาการของ
หนังสือแบบเรียนภาษาไทย ความสอดคลองของหนังสือ
แบบเรียนภาษาไทยกับหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
และความสอดคลองกับสังคมและวัฒนธรรม   
     Types, characteristics, and development 
of Thai langauge textbooks; conformity of Thai 
language textbooks with BasicEducation Core 
Curriculum; and conformity of society and 
culture   

1. ปรับรหัส
วิชา 
2. ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
และ
ภาษาอังกฤษ 

2107368    การแปล                   2(2-0-4)
     Translation 
                หลักเกณฑ กลวิธีในการแปลความ และถอด
ความภาษาตางประเทศเปนภาษาไทย ท้ังรอยแกวและ
รอยกรอง กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการแปล การแปลและ
การนําเสนอผลงาน 
                Principles and methods of 
translation, translation of prose and poetry from 
foreign language into Thai, laws concerning 
translation, translation and presentation 

121073033  การแปล                         2(2-0-4) 
                 Translation       
       หลักเกณฑ กลวิธีในการแปลความ และ
ถอดความภาษาตางประเทศเปนภาษาไทย ขอควรคํานึง
ในการแปล กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการแปล การแปล
และการนําเสนอผลงาน   
      Principles, strategies of translation, 
and restatement of foreign language into Thai; 
considerations in translation; laws regarding 
translation; translation and presentation 

1. ปรับรหัส
วิชา 
2. ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
และ
ภาษาอังกฤษ 

9.2.2 กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ 7 หนวยกิต 
2107467   การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ    
               ภาษาไทยและเตรียมสหกจิศึกษา 
               ทางภาษาไทย                2(180 ชั่วโมง) 
               Preparation for Professional    
               Experiences  in  Thai Language and  
               Preparation of Cooperative     
               Education  in Thai Language 
               เตรียมความพรอมกอนฝกประสบการณ
และสหกิจศึกษาในดานความรูทางภาษาไทย ทักษะการ
สื่อสาร บุคลิกภาพ 
                Preparation  for professional 
experiences in Thai  language and cooperative 
education, communicative skills, personalities 

9.2.2กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ 
                                   ไมนอยกวา 8 หนวยกิต 
121074042 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ 
                และสหกิจศึกษาภาษาไทย      3(3-0-6) 
                Preparation for Professional            
                Experiences  and Cooperative  
                Education in  Thai Language  
      เตรียมความพรอมกอนฝกประสบการณ
และสหกิจศึกษาในดานความรูทางภาษาไทย ทักษะการ
สื่อสาร บุคลิกภาพ การสํารวจความตองการ การ
วิเคราะหหนวยฝกประสบการณวิชาชีพและสหกิจศึกษา
ทางภาษาไทย 
                Preparation for professional experiences 
and cooperative education of Thai  language; 
communication skills; personality; needs 
survey; analysis of workplace for professional 

1. ปรับรหัส
วิชา 
2. ปรับ
หนวยกิต
และช่ัวโมง
เรียน 
3. ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
และ
ภาษาอังกฤษ 
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experiences and cooperative education of Thai  
language 

2107468   การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาไทย                 
                                                5(450ชั่วโมง) 
               Field Experience  in  Thai Language 
                ฝกงานในหนวยงานรัฐบาล  รัฐวิสาหกิจ  
หรือธุรกิจเอกชน โดยนําความรูภาษาไทยท้ังภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติท่ีไดศึกษาไปใชในสถานการณจริง 
                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 
 

121074043  การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาไทย                                                
                                                      5(450) 
       Field  Experience  in Thai   
                 Language  
       ฝกประสบการณวิชาชีพภาษาไทยใน
หนวยงาน องคกรตาง ๆ ของรัฐบาล  รัฐวิสาหกิจ  หรือ
เอกชน โดยนําความรูทางภาษาไทยท้ังภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติท่ีไดศึกษาไปใชในการปฏิบัติงานจริง 
       Full-time internship in government 
offices, state enterprises, or private organizations 
where theoretical and practical knowledge of 
Thai language can be applied into practice in 
real situations 

1. ปรับรหัส
วิชา 
2. ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
และ
ภาษาอังกฤษ 

2107469  สหกิจศึกษาทางภาษาไทย    6(600ชั่วโมง) 
              Cooperative Education in Thai           
              Language 
               ก า รป ฏิ บั ติ ง าน ใน ห น ว ย ง าน ร า ชก า ร 
รัฐ วิสาหกิจหรือสถานประกอบการ ท่ีใชภาษาไทย 
ปฏิบัติงานเสมือนเปนบุคลากรในหนวยงานเปนเวลาไม
นอยกวา16 สัปดาหตอเน่ือง หรือ 1 ภาคการศึกษา 
ภายใตการใหคําปรึกษาของคณาจารยท่ีรับผิดชอบ และมี
ผลในการปฏิบัติงานโดยหนวยงานน้ัน ๆ 
               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 
 

121074044 สหกิจศึกษาทางภาษาไทย       6(600) 
                 Cooperative Education in Thai  
                 Language             
       การปฏิบัติงานตามสาขาวิชาในสถาน
ประกอบการหรือองคกรท่ีใชภาษาไทย เปนเวลาไมนอย
กวา16 สัปดาหตอเน่ือง หรือ 1 ภาคเรียนโดยบูรณาการ
ความรูท่ีไดจากการศึกษาในหลักสูตรกับการปฏิบัติงาน
เสมือนหน่ึงเปนพนักงาน การจัดทําโครงงาน การ
รายงานผลการปฏิบัติงาน การนําเสนอโครงงาน ภายใต
การใหคําแนะนําของพนักงานท่ีปรึกษาและอาจารยท่ี
ปรึกษาสหกิจศึกษา และมีผลในการปฏิบัติงานโดย
หนวยงานน้ัน ๆ 
     Working in  a government or private 
organizations related to the field of Thai 
language for a minimum of 16 weeks 
continually or semester, where academic 
knowledge can be applied with working as a 
staff in organization;  working on a project, 
working performance report, and project 
presentation under the consultation of 
workplace supervisor and cooperative 
education supervisor and evaluation of work 
performances by organization 
 
 

1. ปรับรหัส
วิชา 
2. ปรับปรุง
คําอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย
และ
ภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2565) หมายเหตุ 
   9.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 
   หมวดวิชาเลือกเสรี                     6    หนวยกิต                                                                                                       
     ใหเลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลกัสูตรมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏยะลา โดยไมซ้ํากับรายวิชาท่ีเคยเรยีนมาแลว และ
ตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวย
กิตรวมในเกณฑการสําเร็จการศึกษาของหลักสูตรน้ี 

  

  9.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 
   หมวดวิชาเลือกเสรี                     6    หนวยกิต                                                                                                       
     ใหเลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลกัสูตรมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏยะลา โดยไมซ้ํากับรายวิชาท่ีเคยเรยีนมาแลว 
และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวย
กิตรวมในเกณฑการสําเร็จการศึกษาของหลักสูตรน้ี 
  

 
คงเดิม 
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ภาคผนวก ข 
รายวิชาใชแทนกัน 
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รายวิชาใชแทนกัน 
 

ลําดับ
ท่ี 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวย

กิต 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวย

กิต 
1 2107138 หลักภาษาไทย 3(3-0-6) 121071001 หลักภาษาไทย 3(3-0-6) 

2 2107141 ภาษาศาสตรภาษาไทย 3(3-0-6) 121071006 ภาษาศาสตร
ภาษาไทย 

3(3-0-6) 

3 2107102 วาทการ 2(1-2-3) 121071008 การพูดเพ่ือสมัฤทธิผล 3(2-2-5) 

4 2107107 การอานตีความ 2(2-0-4) 121073025 การอานเพ่ือพัฒนา
ชีวิตและสังคม 

2(2-0-4) 

5 2107213 การอานเพ่ือพัฒนาชีวิตและ
สังคม 

2(2-0-4) 121073025 การอานเพ่ือพัฒนา
ชีวิตและสังคม 

2(2-0-4) 

6 2107353 การเขียนสารคด ี 2(1-2-3) 121073029 การเขียนสารคด ี 3(3-0-6) 

7 2107354 บรรณาธิการกิจ 2(1-2-3) 321073028 ภาษาไทยในงาน
สื่อสารมวลชน 

5(3-4-8) 

8 2107355 การศึกษางานวิจัยทางภาษา
และวรรณกรรมไทย 

3(2-2-5) ไมม ี

9 2107463 การวิจัยทางภาษาไทย 3(2-2-5) 121074038 การวิจัยทาง
ภาษาไทย  

3(2-2-5) 

10 2107104 พัฒนาการของวรรณกรรม
ไทย 

3(3-0-6) 121071004 พัฒนาการของ
วรรณกรรมไทย 

3(3-0-6) 

11 2107247 วรรณกรรมเอกของไทย 3(3-0-6) ไมม ี

12 2107248 วรรณกรรมไทยรวมสมัย 3(3-0-6) 121072013 วรรณกรรมไทยรวม
สมัย 

3(3-0-6) 

13 2107367  การคิดและการใชเหตุผล 3(3-0-6) ไมม ี

14 2107429 วรรณกรรมวิจารณ 3(2-2-5) 121073027 วรรณกรรมวิจารณ 3(2-2-5) 

15 2107140 ภาษากับวัฒนธรรม 3(3-0-6) 121071005 ภาษากับวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

16 2107266  ภาษากับสังคม  2(1-2-3) 121072015 ภาษากับสังคม 3(3-0-6) 

17 2107322 วรรณกรรมสังคมและ
การเมือง 

3(3-0-6) 121073024 วรรณกรรมสังคมและ
การเมือง 

3(3-0-6) 

18 2107139 สัทศาสตรภาษาไทย 2(2-0-4) 121071002 สัทศาสตรภาษาไทย 2(1-2-3) 

19 2107212 พัฒนาการของภาษาไทย 2(2-0-4) 121071016 พัฒนาการของ
ภาษาไทย 

2(2-0-4) 

20 2107165  หนังสือแบบเรียนภาษาไทย
   

2(2-0-4) 121071010  หนังสือแบบเรียน
ภาษาไทย 

2(2-0-4) 

21 2107318 ภาษาตางประเทศใน
ภาษาไทย 

3(3-0-6) 121072019 ภาษาตางประเทศใน
ภาษาไทย 

3(3-0-6) 

22 2107326 ภาษาไทยถ่ิน 2(1-2-3) 121072020 ภาษาไทยถ่ิน 2(1-2-3) 
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ลําดับ
ท่ี 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวย

กิต 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวย

กิต 
23 2107103 การอานเพ่ือจุดประสงค

เฉพาะ 
3(3-0-6) 121072021 การอานเพ่ือ

จุดประสงคเฉพาะ 
3(3-0-6) 

24 2107142 เทคนิคการอาน 2(2-0-4) 121071003 ศิลปะการอาน 3(3-0-6) 

25 2107143 เทคนิคการเขียน 2(2-0-4) 121071007 เทคนิคการเขียน 3(3-0-6) 

26 2107144 การพูดเพ่ือสมัฤทธิผล 3(2-2-5) 121071008 การพูดเพ่ือสมัฤทธิผล 3(2-2-5) 

27 2107145 การยอความและสรุปความ 2(2-0-4) 121071011 การยอความและสรุป
ความ 

2(2-0-4) 

28 2107208  ความสัมพันธระหวางภาษา
มลายูถ่ินกับภาษาไทย 

3(3-0-6) 121073026  ความสัมพันธระหวาง
ภาษามลายูถ่ินกับ
ภาษาไทย 

3(3-0-6) 

29 2107249 การเขียนอยางมี
ประสิทธิภาพ 

2(1-2-3) 121072022 การเขียนอยางมี
ประสิทธิภาพ 

2(1-2-3) 

30 2107250 ความคิดสรางสรรคทาง
ภาษาไทย 

2(2-0-4) 321072014 การนําเสนอ
ภาษาไทยดวย
เทคโนโลยีอยาง
สรางสรรค 

5(3-4-8) 

31 2107252 การเขียนบันเทิงคด ี 2(1-2-3) 121072017 การเขียนบันเทิงคด ี 3(2-2-5) 

32 2107317 การนําเสนอสารภาษาไทย
ดวยคอมพิวเตอร 

2(1-2-3) 321072014 การนําเสนอ
ภาษาไทยดวย
เทคโนโลยีอยาง
สรางสรรค 

5(3-4-8) 

33 2107321 ภาษาไทยสําหรบัชาว
ตางประเทศ 

2(1-2-3) 121073030 ภาษาไทยสําหรบัชาว
ตางประเทศ 

2(1-2-3) 

34 2107356 การเขียนเพ่ือการ
สื่อสารมวลชน 

2(1-2-3) 
321073028 
 

ภาษาไทยในงาน
สื่อสารมวลชน 

 

5(3-4-8) 
 35 2107357  การเขียนเพ่ือการโฆษณา

และประชาสัมพันธ 
2(1-2-3) 

36 2107358 การเลขานุการ 2(1-2-3) ไมม ี

37 2107359    เทคนิคการสัมภาษณ 3(2-2-5) 121073031    การสัมภาษณ 3(2-2-5) 

38 2107368  การแปล   2(2-0-4) 121073032  การแปล 2(2-0-4) 

39 2107435 สัมมนาภาษาไทย 3(1-4-4) 121073033 สัมมนาภาษาไทย 3(1-4-4) 

40 2107464 การพูดทาง
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน  

3(2-2-5) 121074039 การพูดทาง
วิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน  

3(2-2-5) 

41 2107465 การเขียนหนังสือราชการ 2(1-2-3) 121074040 การเขียนหนังสือ
ราชการ 

3(3-0-6) 
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ลําดับ
ท่ี 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวย

กิต 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวย

กิต 
42 2107466 การใชภาษาไทยเชิงธุรกิจ 3(2-2-5) 121074041 การใชภาษาไทยเชิง

ธุรกิจ 
3(2-2-5) 

43 2107106 ศิลปะการอานออกเสียง 2(1-2-3) 121071003 ศิลปะการอาน 3(3-0-6) 

44 2107327         วรรณกรรมทองถ่ิน 3(2-2-5) 121073034         วรรณกรรมทองถ่ิน 3(2-2-5) 

45 2107360 คีตวรรณกรรมศึกษา 2(2-0-4) 121073035 คีตวรรณกรรมศึกษา 2(2-0-4) 

46 2107362 การเขียนรอยกรอง 2(1-2-3) 121073036 การเขียนรอยกรอง 2(1-2-3) 

47 2107146 คําและสํานวนไทย 2(2-0-4) 121071009 คําและสํานวนไทย 3(3-0-6) 

48 2107251 ทฤษฎีคติชนและวิธี
การศึกษา 

3(2-2-5) 121072018 คติชนวิทยา  
 

3(2-2-5) 

49 2107361 วรรณคดีการแสดง 3(2-2-5) 121073037 วรรณคดเีพ่ือการ
แสดง 

3(2-2-5) 

50 2107467 การเตรียมฝกประสบการณ
วิชาชีพภาษาไทยและเตรยีม
สหกิจศึกษาทางภาษาไทย 

2(180) 121074042 การเตรียมฝก
ประสบการณวิชาชีพ
และสหกิจศึกษาทาง
ภาษาไทย 

3(3-0-6) 

51 2107468 การฝกประสบการณวิชาชีพ
ภาษาไทย   

5(450) 121074043 การฝกประสบการณ
วิชาชีพภาษาไทย   

5(450) 

52 2107469 สหกิจศึกษาทางภาษาไทย 6(600) 121074044 สหกิจศึกษาทาง
ภาษาไทย 

6(600) 
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ภาคผนวก ค 
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 6642 /2563   

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  
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ภาคผนวก ง 

คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 2568 /2564 
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการวิพากษหลักสูตร 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย )หลักสูตร 4 ป(  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  
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ภาคผนวก จ 
หนังสือเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกวิพากษหลักสูตร 
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ภาคผนวก ฉ 

คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 9 /2564 
เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสตูรมหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา  
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ภาคผนวก ช 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

เรื่อง  แนวปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอน 
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ภาคผนวก ซ 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดรหัสวิชาและรหัสชุดวิชา 
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ภาคผนวก ฌ 
ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

วาดวย การจัดการศึกษาระดับปรญิญาตรี  
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ภาคผนวก ฌ 
ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

ในการวิพากษหลักสตูร 
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ภาคผนวก ญ 
ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

ในการวิพากษหลักสูตร 
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ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒภิายนอกในการวิพากษหลักสูตร 

ชื่อ – สกุล ผูทรงคุณวุฒิ 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. นิพนธ  ทิพยศรีนิมิต  
ลําดับ ขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแกไข 
1 วัตถุประสงคของหลักสูตร ควรพิจารณาให

สอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค
ใ น ม า ต ร ฐ าน คุ ณ วุ ฒิ ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต ร ี
สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ.2554  

หลักสูตรปรับแกวัตถุประสงคใหมีความ
สอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงคในกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ.
2554 โดยปรับเพ่ิมคุณธรรม จริยธรรม 

2 แผนพัฒนาปรับปรุง แผนพัฒนาบุคลากร ควร
เ พ่ิม เรื่ อ งการสร า งผลงานทางวิ ชาการ 
การศึกษาตอระดับปริญญาเอก และการเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการ  

หลักสูตรปรับเพ่ิมเรื่องการสรางผลงาน
ทางวิชาการ และการเขาสูตําแหนงทาง
วิ ช า ก า ร ใ น แ ผ น พั ฒ น า ป รั บ ป รุ ง 
แผนพัฒนาบุคลากร 

3 พิจารณารายวิชาท่ีเก่ียวกับการฟง 
  

หลักสูตรปรับ เ พ่ิม ทักษะการฟ ง ใน
คําอธิบายรายวิชาการพูดเพ่ือสัมฤทธิ์ผล 

4 รายวิชาทฤษฎีคติชนและวิธีการศึกษา ควรใช
ชื่อวา “คติชนวิทยา”   

ปรับชื่อรายวิชาทฤษฎีคติชนและวิธี
การศึกษา เปน “คติชนวิทยา”   

5 การเขียนคําอธิบายรายวิชาบางรายวิชาวิชาไม
กระชับ และไมไดกําหนดขอบขายเนื้อหาให
ชัดเจน 

หลักสูตรดําเนินการทบทวนและปรับแก
คําอธิบายรายวิชาบางรายวิชาวิชาใหมี
ความกระชับ และกําหนดขอบขาย
เนื้อหาใหชัดเจน 

6 ทบทวนคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให
สอดคลองกับรายวิชาและคําอธิบายภาษาไทย 

หลักสูตรดําเนินดําเนินการทบทวนและ
ปรับแกคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ
ใหสอดคลองกับรายวิชาและคําอธิบาย
ภาษาไทย 
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ชื่อ – สกุล ผูทรงคุณวุฒิ 

 2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาโนช  ดินลานสกูล 
ลําดับ ขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแกไข 
1 ขอ 2 แผนพัฒนาปรับปรุง ระบุกลยุทธพัฒนา

บุคลากร เฉพาะการอบรม/สัมมนา ควรจะ
เพ่ิมเติมเรื่องการผลิตผลงานวิชาการรูปแบบ
ตาง ๆดวย เชน บทความ/วิจัย เปนตน เพราะ
เปนสิ่งสําคัญสําหรับหลักสูตรยุคนี่ 

หลักสูตรปรับเพ่ิมการผลิตผลงาน
วิ ช า ก า ร รู ป แ บ บ ต า ง  ๆ  ใ น
แผนพัฒนาปรับปรุง กลยุทธพัฒนา
บุคลากร 

2 ขอ 12.1 การบูรณาการศาสตร อ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวของ ควรระบุใหชัดเจน 

หลักสูตรปรับเพ่ิมการบูรณาการ
ศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ โดยระบุ
ศาสตร ท่ีสามารถบูรณาการ เชน 
เชน ศาสตรดานสารสนเทศ ศาสตร
ดานการสอน ศาสตรดานนิ เทศ
ศาสตร ศาสตรดานการพัฒนาชุมชน 
เปนตน 

3 วิชา 321072014 การนําเสนอสารภาษาไทย
ด ว ย เทค โน โ ลยี อย า งส ร า งส ร รค  มี ชื่ อ
ภาษาอังกฤษไมสัมพันธกับชื่อภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ หนา 13 กับหนา 33 ไม
เหมือนกัน ถายืนยันภาษาไทย ควรปรับ
ภาษาอังกฤษใหระบุ “สาร” ถายืนยัน
ภาษาอังกฤษ ควรตัดคําวา “สาร” ออก และ
ควรทบทวนภาษาอังกฤษอีกครั้ง 

หลักสูตรปรับชื่อรายวิชาเปนการ
นําเสนอภาษาไทยดวยเทคโนโลยี
อ ย า ง ส ร า ง ส ร ร ค  แ ล ะ ชื่ อ
ภาษาอังกฤษ 

4 วิชา 121073036 คีตวรรณกรรมศึกษา เม่ือ
พิจารณาคําอธิบายรายวิชาแลว เห็นวา ให
ความสําคัญกับ “ตัวบท/เนื้อ” ไมใช “ดนตรี” 
จึงไมนาจะใชภาษาอังกฤษวา Music ควรปรับ
ภาษาอังกฤษเปน Lyrics in Literary Works 
หรือ Lyrics in Literature Studies 

ห ลั ก สู ต ร ป รั บ ชื่ อ ร า ย วิ ช า
ภาษาอังกฤษเปน Lyrics in Literature 
Studies 

5 หนวยกิต/ชม.บรรยาย/ชม.ปฏิบัติไมสัมพันธ
กับคําอธิบายรายวิชา 

ห ลั ก สู ต ร ป รั บ ห น ว ย กิ ต / ช ม .
บรรยาย/ชม.ปฏิบัติใหสัมพันธกับ
คําอธิบายรายวิชา เชนรายวิชา
สัทศาสตรภาษาไทยจากเดิม 3(3-0-
6) เปน 2(1-2-3)  รายวิชาการเขียน
หนังสือราชการจากเดิม 2(1-2-3) 
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ลําดับ ขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแกไข 
เปน 3(2-2-5) เปนตน 

6 วิชา 121074043 การเตรียมฝกประสบการณ
วิชาชีพภาษาไทยและเตรียมสหกิจศึกษาทาง
ภาษาไทย ชื่อวิชาภาษาไทยใชภาษาไมกระชับ
และควรปรับชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 

หลักสูตรปรับชื่อวิชาเปน “การ
เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
และสหกิจศึกษาภาษาไทย” และ
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ป รั บ เ ป น 
“Preparation for Professional 
Experiences and Cooperative 
Education in Thai Language” 

7 การเขียนคําอธิบายรายวิชาบางรายวิชาวิชาไม
กระชับ และไมไดกําหนดขอบขายเนื้อหาให
ชัดเจน 

หลักสูตรดําเนินการทบทวนและ
ปรับแก คํ าอธิบายรายวิ ชาบาง
รายวิชาวิชาใหมีความกระชับ และ
กําหนดขอบขายเนื้อหาใหชัดเจน 

8 ทบทวนคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให
สอดคลองกับรายวิชาและคําอธิบายภาษาไทย 

หลักสูตรดําเนินดําเนินการทบทวน
และปรับแก คํ าอธิ บายรายวิ ช า
ภาษา อั งกฤษ ให สอดคล อ ง กั บ
รายวิชาและคําอธิบายภาษาไทย 
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ชื่อ – สกุล ผูทรงคุณวุฒิ 

 3. อาจารย ดร.เฉลิมชัย  มนูเสวต 
ลําดับ ขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแกไข 
1 จํานวนชั่วโมงในวงเล็บกับหนวยกิตบางรายวิชา

ยังไมสอดคลอง ควรปรับจํานวนชั่วโมงใหครบ
ตามหนวยกิตท่ีกําหนดในวิชานั้น ๆ 

หลักสูตรดําเนินการทบทวนและ
ปรับแกจํานวนชั่วโมงในวงเล็บกับ
หนวยกิตรายวิชาท่ียังไมสอดคลอง 
ใหมีจํานวนชั่วโมงครบตามหนวยกิต
ท่ีกําหนดในวิชานั้น ๆ 

2 รายวิชาในกลุมเนื้อหาวิชาภาษาไทย ขาดทักษะ
การฟง หลักสูตรควรปรับเพ่ิมทักษะการฟงใน
รายวิชาท่ีสัมพันธฺ สอดคลองกัน 

หลักสูตรปรับเพ่ิมทักษะการฟงใน
คํ าอธิ บายรายวิ ช าการ พูด เ พ่ื อ
สัมฤทธิ์ผล 

3 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการ
เรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ
ดานควรใหครอบคลุมท้ัง 5 ดาน โดยเฉพาะ
ดานท่ีเปนจุดเนนของการผลิตบัณฑิต เชน 1.3 
มีจิตสํานึกและพฤติกรรมท่ีคํานึงถึงประโยชน
ส วนรวมและสั งคม ท่ี มี คุณธรรมมากกว า
ประโยชนสวนตน 

หลักสูตรดําเนินการทบทวนและ
ป รั บ เ พ่ิ ม ก า ร ก ร ะ จ า ย ค ว า ม
รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู
จากหลักสูตรสูรายวิชาตาง ๆ ให
ครอบคลุมท้ัง 5 ดาน 

4 การเขียนคําอธิบายรายวิชาบางรายวิชาวิชาไม
กระชับ และไมไดกําหนดขอบขายเนื้อหาให
ชัดเจน 

หลักสูตรดําเนินการทบทวนและ
ปรับแก คํ าอธิบายรายวิ ชาบาง
รายวิชาวิชาใหมีความกระชับ และ
กําหนดขอบขายเนื้อหาใหชัดเจน 

5 ทบทวนคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให
สอดคลองกับรายวิชาและคําอธิบายภาษาไทย 

หลักสูตรดําเนินดําเนินการทบทวน
และปรับแก คํ าอธิ บายรายวิ ช า
ภาษา อั งกฤษให สอดคล อ ง กั บ
รายวิชาและคําอธิบายภาษาไทย 
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ภาคผนวก ฎ 

ตารางแสดงขอเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2564  

เม่ือวันที่ 10 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 
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ตารางแสดงขอเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ 
ในคราวประชุมครั้งท่ี 9/2564 เม่ือวันท่ี 10 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 

 
ลําดับ ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การปรับปรุงแกไข 
1 ทบทวนอาชีพ ท่ีสามารถประกอบไดหลั งสํ า เร็ จ

การศึกษา เนื่องจากท่ีหลักสูตรระบุมาไมใชอาชีพ
เฉพาะโดยตรงของหลักสูตร 

ได ดํ า เ นิ น ก า รทบทว นอาชี พ ท่ี
สามารถประกอบไดหลั งสํ า เร็ จ
การศึกษา และพบวาหลักสูตรเปน
สาขาวิชาท่ีสามารถปรับใชความรู
ทางภาษาในการประกอบอาชีพได
อยางหลากหลาย 

2 การสื่อสารควรมีสติสัมปชัญญะ ซ่ึงเปนสิ่งสําคัญของ
การสื่อสารและการดํารงชีวิตในปจจุบัน จึงควรเพ่ิม
วัตถุประสงคของหลักสูตร ดังนี้ มีสติสัมปชัญญะ
สามารถทํางานและดํารงชีวิตอยางมีความสุข  

ไดดําเนินการเพ่ิมวัตถุประสงคของ
หลักสูตรเรื่องการมีสติสัมปชัญญะ
สามารถทํางานและดํารงชีวิตอยางมี
ความสุข 

3 ความคาดหวังผลลัพธการเรียนรูเม่ือสิ้นปการศึกษา 
ควรระบุใหครอบคลุม 4 ประการ ดังนี้ (1) ความรู 
คว ามสามารถ  ( 2 )  สมร รถนะหรื อ ทั กษะ  ( 3 ) 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค (4) การคิดระดับสูง 

ไดดําเนินการทบทวนและปรับเพ่ิม
ความคาดหวังผลลัพธการเรียนรูเม่ือ
สิ้นปการ ศึกษา ใหครอบคลุม 4 
ป ร ะ ก า ร  ดั ง นี้  ( 1 )  ค ว า ม รู 
ความสามารถ (2) สมรรถนะหรือ
ทักษะ (3) คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
และ(4) การคิดระดบัสูง 

4 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา ควรระบุความสามารถเฉพาะ
ของสาขาวิชา และหากไมมีหลักสูตรจะจัดการอยางไร 
เพ่ือประโยชนในการเตรียมความพรอมและบริหาร
หลักสูตร 

ไดดําเนินการทบทวนคุณสมบัติของ
ผูเขาศึกษาและจัดการเตรียมความ
พรอมและบริหารหลักสูตรเ พ่ือ
รองรับผูเขาศึกษา 

5 วิชาการคิดและการใชเหตุผล ควรกําหนดใหเรียนในชั้น
ปท่ี 1 หรือชั้นปตน ๆ 

ไดดําเนินการปรับรายวิชาการคิด
และการใชเหตุผลใหจัดการเรียนการ
สอนในชั้นปท่ี 2 

6 ไมเห็นถึงความสมดุลของรายวิชาในทักษะ 4 ดาน 
ไดแก การฟง การพูด การอาน การเขียน  

ไดดําเนินทบทวนและปรับรายวิชาท่ี
เก่ียวกับทักษะดานการสื่อสารและ
ปรับเพ่ิมในคําอธิบายรายวิชาของ
รายวิชาท่ีสัมพันธกัน 

7 ทบทวนปรับคําอธิบายรายวิชาการคิดและการใช
เหตุผล เนื่องจากการอางเหตุผลมีหลายแบบ และควร
เนนเรื่องการอางเหตุผลท่ีสมเหตุสมผล และการอาง

ได ดํ า เนินการทบทวนและปรับ
คําอธิบายรายวิชาการคิดและการใช
เหตุผลโดยเพ่ิมเติมเนื้อหาเรื่องการ
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ลําดับ ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การปรับปรุงแกไข 
เหตุผลท่ีไมสมเหตุสมผล” อ า ง เหตุผลในรูปแบบตาง  ๆ  ท่ี

สมเหตุสมผลและไมสมเหตุสมผล 
8 วิชาพัฒนาการของภาษาไทย ควรกําหนดใหเรียนในชั้น

ปท่ี 1 หรือชั้นปท่ี 2 
ไดดําเนินการปรับรายวิชาพัฒนาการ
ของภาษาไทยใหจัดการเรียนการ
สอนในชั้นปท่ี 1 หรือชั้นปท่ี 2 

9 วิชาเก่ียวกับการอานและการฟง ควรกําหนดใหเรียนใน
ชั้นปท่ี 1 เนื่องจากเปนพ้ืนฐานสําคัญในการเรียนวิชา
อ่ืน ๆ  

ได ดํ า เนินการทบทวนและปรับ
รายวิชาเก่ียวกับการอานและการฟง 
ใหจัดการเรียนการสอนในชั้นปท่ี 1  

10 ทบทวนปรับชื่อวิชาการเขียนอยางมีประสิทธิภาพ และ
วิชาการอานเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะ  

ไดดําเนินการทบทวนและปรับชื่อ
วิชาการเขียนอยางมีประสิทธิภาพ 
และวิชาการอานเพ่ือจุดประสงค
เฉพาะ 

11 วิชาเทคนิคการสัมภาษณ คําอธิบายรายวิชาไมมีเรื่อง
เทคนิคการสัมภาษณ 

ไดดําเนินการทบทวนรายวิชาเทคนิค
การสัมภาษณ และปรับชื่อวิชาให
สัมพันธกับคําอธิบายรายวิชา 

12 ทบทวนวัตถุประสงคของหลักสูตรขอท่ี 4 ระบุวา มี
ความสามารถในการประยุกตใชองคความรูเชิงบูรณา
การกับการประกอบอาชีพ เนื่องจากบูรณาการเปนการ
รวมคําวาการประยุกตใชแลว 

ได ดํ า เนินการทบทวนและปรับ
วัตถุประสงคของหลักสูตรขอท่ี 4 มี
ความสามารถในการประยุกตใชองค
ความรูกับการประกอบอาชีพ 

13 หลักสูตรมีจํานวนผูสนใจเรียนมาก จึงควรเพ่ิมจํานวน
แผนรับนักศึกษาเพ่ือเปนการเปดโอกาสทางการศึกษา 

ไดดําเนินการทบทวนและอาจมีการ
รับเพ่ิมนอกเหนือจากแผนรับในบาง
ปการศึกษา 

14 ภาษามีความสัมพันธกับเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงควร
เพ่ิมวัตถุประสงคของหลักสูตร เรื่อง การเรียนรูเรื่อง
ของเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
ท่ีเก่ียวของ 

ไดดําเนินการทบทวนและปรับเพ่ิม
วัตถุประสงคของหลักสูตร เรื่อง การ
เ รี ย น รู เ รื่ อ ง ข อ ง เ ท ค โ น โ ล ยี
ส า รสน เทศหรื อสื่ อ เ ทค โน โล ยี
สารสนเทศท่ีเก่ียวของ 

15 หลักสูตรมีรายวิชา 2 หนวยกิตคอนขางมาก ควรบูรณา
การรวมกันเปน 1 วิชา 3 หนวยกิต เพ่ือใหสอดคลอง
กับการพัฒนาตนเองเพ่ือเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

ไดดําเนินการทบทวนและปรับหนวย
กิตของบางรายวิชาเปน 3 หนวยกิต 
ใหสอดคลองกับการพัฒนาตนเอง
เพ่ือเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

16 ควรจัดทําคูมือชุดวิชาประกอบการพิจารณา วาเม่ือ
นักศึกษาเรียนชุดวิชาดังกลาวจะมีสมรรถนะอยางไร 

ไดดําเนินการจัดทําคูมือชุดวิชาในชุด
วิชาการนํา เสนอภาษาไทยดวย
เทคโนโลยีอยางสรางสรรค และชุด
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ลําดับ ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การปรับปรุงแกไข 
วิ ช า ก า ร ใ ช ภ า ษ า ไ ท ย ใ น ง า น
สือ่สารมวลชน 

17 ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วาดวยการจัด
การศึกษาระบบชุดวิชา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563 
ระบุวา การกําหนดหนวยกิตในแตละชุดวิชาไมควรเกิน 
5 หนวยกิต กรณีหลักสูตรมีความจําเปนใหกําหนด
จํานวนหนวยกิตแตละชุดวิชามากกวา 5 หนวยกิตได  
ท้ังนี้ใหหลักสูตรนําเสนอเหตุผลตอสภามหาวิทยาลัย 

ไดดําเนินการทบทวนและปรับหนวย
กิตในชุดวิชาตาง ๆ ไมเกิน 5 หนวย
กิต  

18 ทบทวนรายวิชาใชแทนกัน โดยมีหลักเกณฑ คือ 
คําอธิบายรายวิชาหลักสูตรเกาและหลักสูตรใหมตองมี
ความสอดคลองกันอยางนอย 75% และจํานวนหนวย
กิตเทากัน เพ่ือใหนักศึกษาหลักสูตรเกาท่ีมีผลการเรียน 
E สามารถลงเรียนรายวิชาในหลักสูตรใหมแทนกันได 

ได ดํ า เนินการทบทวนและปรับ
รายวิชาใชแทนกัน ท้ังคําอธิบาย
รายวิชาหลักสูตรเกาและหลักสูตร
ใหมตองมีความสอดคลองกันอยาง
นอย 75% และจํานวนหนวยกิต
เทากันหรือมากกวา เพ่ือใหนักศึกษา
หลักสูตร เก า ท่ี มีผลการ เรียน  E 
สามารถลงเรียนรายวิชาในหลักสูตร
ใหมแทนกันได 

19 ควรเพ่ิมเติมอัตลักษณของหลักสูตร ได ดํ า เนินการทบทวนและปรับ
ร า ย วิ ช า ท่ี เ ป น อั ต ลั ก ษ ณ ข อ ง
หลักสูตรท้ังในดานบริบทพ้ืนท่ีและ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัย 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



185 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฏ 
ตารางแสดงขอสงัเกตและขอเสนอแนะของ 

คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  
ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2564 เม่ือวันที่ 5 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 
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ตารางแสดงขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตร 
ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2564 เม่ือวันท่ี 5 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 

 
ลําดับ ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การปรับปรุงแกไข 
1 แกไขการเขียนในขอ 12.2 ความเก่ียวของกับ

พันธ กิจของสถาบัน  โดย ใหนํ า คํ าสํ า คัญ 
(Keywords)  ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
กําหนดใหเปนพันธกิจสําหรับการจัดการเรียน
การสอนประกอบการใหรายละเอียดเชื่อมโยง
กับแนวคิดหรือหลักการของหลักสูตร เชน การ
ผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาให
เปนนักปฏิบัติและมีสมรรถนะสําหรับการ
ประกอบอาชีพ เปนตน 

ดําเนินการแกไขการเขียนในขอ 12.2 ความ
เก่ียวของกับพันธกิจของสถาบัน โดยใหนําคํา
สําคัญ (Keywords) ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลากําหนดใหเปนพันธกิจสําหรับการจัดการ
เรียนการสอนประกอบการใหรายละเอียด
เชื่อมโยงกับแนวคิดหรือหลักการของหลักสูตร 
คือ การผลิตบัณฑิตใหมีสมรรถนะ เปนนัก
ปฏิบั ติทางภาษา มีความรู  และทักษะทาง
ภาษาไทย การสื่อสาร คูคุณธรรม เทาทันการ
เปลี่ยนแปลงและปรับตัวใหสอดรับกับกระแส
สังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจอยางสรางสรรค 

2 เพ่ิมสมรรถนะท่ีตองการใหเกิดข้ึนใหสอดคลอง
กับแนว ทา งขอ งกา ร ศึ กษา ท่ี มุ ง ผล ลั พ ธ 
(Outcome-Based Education : OBE) ของ
หลักสูตร เชน สามารถใชภาษาไทยในระดับท่ี
สามารถเปนลามได หรือสามารถใชภาษาไทย
ไดในระดับทางการ เปนตน 

ดําเนินการเพ่ิมสมรรถนะท่ีตองการใหเกิดข้ึนให
สอดคลอง กับแนวทางของการศึกษาท่ีมุ ง
ผลลัพธ (Outcome-Based Education : 
OBE) ของหลักสูตร 

3 แกไขการเขียนในขอ 2.1.1 ดานคุณธรรม 
จริยธรรม ขอยอย 4) และ 6) ใหสามารถวัด
ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนได มีตัวชี้วัดชัดเจน 

มิไดดําเนินการแกไขการเขียนในขอ 2.1.1 ดาน
คุณธรรม จริยธรรม ขอยอย 4) และ 6) ให
สามารถวัดผลลัพธท่ีเกิดข้ึนได มีตัวชี้วัดชัดเจน 
เนื่องจากเปนรายละเอียดท่ีถูกกําหนดใชใน
หมวดศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา 

4 แกไขคําในขอ 2.1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 
แก ไข เปน  “3 )  ส ง เสริมใหนัก ศึกษามีจิ ต
สาธารณะ จัดกิจกรรม...” 

มิได ดําเนินการแกไขคําในขอ 2.1.1 ดาน
คุณธรรม จริยธรรม แกไขเปน “3) สงเสริมให
นัก ศึกษามีจิตสาธารณะ จัด กิจกรรม. . .” 
เนื่องจากเปนรายละเอียดท่ีถูกกําหนดใชใน
หมวดศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา 

5 ตรวจสอบการเขียนจํานวนหนวยกิตใหถูกตอง
ทุ ก ตํ า แ ห น ง ท่ี ป ร า ก ฏ  เ ช น  ร า ย วิ ช า 
321072014 การนําเสนอภาษาไทยดวย

ดําเนินการตรวจสอบการเขียนจํานวนหนวยกิต
ใหถูกตองทุกตําแหนงท่ีปรากฏ ในรายวิชา 
321072014 การนําเสนอภาษาไทยดวย
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ลําดับ ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การปรับปรุงแกไข 
เ ทค โ น โ ล ยี อ ย า ง ส ร า ง ส ร รค   ร า ย วิ ช า 
321073028 ภาษาไทยในงานสื่อสารมวลชน 

เทคโนโลยีอยางสรางสรรค   และรายวิชา 
321073028 ภาษาไทยในงานสื่อสารมวลชน 

6 ตรวจสอบรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ในขอ 9 ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจําตัว
ประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย
ผู รั บ ผิ ด ช อ บ ห ลั ก สู ต ร  แ ล ะ ต า ม คํ า สั่ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาท่ี 6642/2563 เรื่อง
แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ร ะดับ อุดม ศึกษา 
หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2565 วาถูกตองหรือไม
อีกครั้งหนึ่ง 

ดํ า เ นิ น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ร า ย ชื่ อ อ า จ า ร ย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรในขอ 9 ชื่อ นามสกุล เลข
บัตรประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิ
ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และตาม
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาท่ี 6642/2563 
เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2565  

7 เพ่ิมรายละเอียดในคําอธิบายรายวิชาในรายวิชา
ใ ด  ๆ  ท่ี เ ก่ี ย ว ข อ ง ท่ี ส าม า ร ถตอบ โ จท ย
สถานการณท่ีเกิดข้ึนจริงในโลกยุคเทคโนโลยี
สารสนเทศในปจจุบัน เชน การวิจารณหรือ
จริยธรรมในการใชภาษาไทยในสื่อโซเชียลมีเดีย 

ดํา เนินการเ พ่ิมรายละเอียดในคําอธิบาย
รายวิชาในรายวิชาใด ๆ ท่ีเก่ียวของท่ีสามารถ
ตอบโจทยสถานการณท่ีเกิดข้ึนจริงในโลกยุค
เทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบัน คือจริยธรรม
ในการใชภาษาไทยในสื่อโซเชียลมีเดียใน
รายวิชาภาษาไทยในงานสื่อสารมวลชน 

8 เพ่ิมรายละเอียดหรือรายวิชาท่ีเปน “ทักษะ
วิชาชีพ” เชน รายวิชา “ทักษะการสื่อสารเชิง
สรางสรรค” ท่ี เปนองคความรูหรือทักษะ
ประเภทตาง ๆ ท่ีจําเปนตอการประกอบอาชีพ
หลังสําเร็จการศึกษาอยางมืออาชีพ เชน ลาม
หรือมัคคุเทศกจําเปนตองมีความรูหรือทักษะใด 
เปนตน 

มิไดดําเนินการเพ่ิมรายละเอียดหรือรายวิชาท่ี
เปน “ทักษะวิชาชีพ” เชน รายวิชา “ทักษะ
การสื่อสารเชิงสรางสรรค” ท่ีเปนองคความรู
หรือทักษะประเภทตาง ๆ ท่ีจําเปนตอการ
ประกอบอาชีพหลังสําเร็จการศึกษาอยางมือ
อาชีพ เนื่องจากหลักสูตรไดพิจารณารายวิชา
ตาง ๆ ในโครงสรางหลักสูตรแลวพบวา มี
รายวิชาท่ีพัฒนาทักษะตาง ๆ ท่ีจําเปนตอการ
ประกอบอาชีพแลว เชน การใชภาษาไทยเชิง
ธุรกิจ การแปล การเขียนหนังสือราชการ การ
พูดทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน เปน
ตน ประกอบกับหากเพ่ิมรายวิชาแลวอาจจะ
กระทบตอโครงสรางของหลักสูตร แตหลักสูตร
ไดเนนย้ํากับอาจารยประจําหลักสูตรใหจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสอดแทรกทักษะ
วิชาชีพตาง ๆ บูรณาการในรายวิชาท่ีมีความ
เก่ียวของหรือมีเนื้อหาท่ีสมัพันธกันตอไป 
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ภาคผนวก ฐ 
ตารางแสดงขอสงัเกตและขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2564  
เม่ือวันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 
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ตารางแสดงขอสังเกตและขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ในคราวประชุมครั้งท่ี 10/2564 เม่ือวันท่ี 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 

 
ลําดับ ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การปรับปรุงแกไข 
1 ก า รจั ดก า ร เ รี ยนกา รสอน ใน รู ป แบบ  Work 

Integrated Learning (WIL) เปนการเรียนรูควบคู
กับการทํางานจึงควรเนนชั่วโมงรายวิชาปฏิบัติโดย
ใหลงสูพ้ืนท่ีจริงและควรวัดความรูนักศึกษาจากการ
ทําโครงการวิจัย 

หลั กสู ต ร ดํ า เนิ นก า รปรั บ
ชั่วโมงรายวิชาปฏิบัติ และเนน
ย้ําใหผูสอนจัดการเรียนการ
สอนในลักษณะโครงการวิจัย
โดยใหนักศึกษาลงสูพ้ืนท่ีจริง 

2 หลักสูตรควรปรับรายวิชา ท่ี เปนโมดูล เ พ่ือให
นักศึกษาสามารถเปนวิทยากรผูสอนภาษาไทยท่ีมี
คุณภาพมากข้ึน และรายวิชาภาษาไทยถ่ิน ควรมี
การแยกออกมาเปนภาษาถ่ินจังหวัดชายแดนภาคใต
เนื่องจากเปนเอกลักษณของแตละพ้ืนท่ี สําหรับ
รายวิชาพัฒนาการภาษาไทยควรปรับยุคสมัย
เนื่องจากสมัยสุโขทัยเปนประวัติศาสตรกระแสหลัก 
ซ่ึงปจจุบันเปนประวัติศาสตรกระแสทางเลือกดังนั้น
ควรมีการปรับใหทันสมัยมากข้ึน 

หลั กสู ต รดํ า เ นิ นก า รปรั บ
รายวิชา ท่ีเปนโมดูลเ พ่ือให
นักศึกษาสามารถใช ทักษะ
ภาษาไทยท่ีมีคุณภาพมากข้ึน 
ส วนรายวิชาภาษาไทย ถ่ิน 
หลักสูตรไดเนนย้ําใหผูสอน
ส อ ด แ ท ร ก ภ า ษ า ถ่ิ น ข อ ง
จั ง ห วั ด ช า ย แ ด น ภ า ค ใ ต
เนื่องจากเปนเอกลักษณของ
แตละพ้ืนท่ี c]tสําหรับรายวิชา
พัฒนาการภาษาไทย หลักสูตร
ปรับคําอธิบายรายวิชาโดยการ
ปรับยุคสมัยกอนสมัยสุโขทัย 
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ภาคผนวก ฐ 
ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร 
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประจําหลักสูตร 
 ระดับปริญญาตรี   ระดับปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา 

 

 

1. อาจารยประจําหลักสูตร  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
                                  สาขาวิชาภาษาไทย 
2. ช่ือ – สกุล นางสาวขวัญตา  ทวีสุข   
3. ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
4. สังกัด คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
5. ประวัติการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยทักษิณ ศศ.ม. ภาษาไทย 2556 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ ศศ.บ. ภาษาไทย 2551 
 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปยอนหลัง 
(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ) 
 

6.1 ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ  (ไมมี) 
   6.1.1  ผลงานแตงหรือเรียบเรียง 
   6.1.2  ตํารา หนังสือ 
   6.1.3  บทความทางวิชาการ 
           6.1.3.1  ในวารสารทางวิชาการ  
           6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
           6.1.3.3 ใน Proceedings ของการประชุมทางวิชาการท่ีมีการบรรณาธิการ 
                              ประเมินและตรวจสอบ 
 

6.2 ผลงานวิจัยและไดรับการเผยแพรตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด 
            6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

สวพร  จันทรสกุล, ขวัญตา  ทวีสุข, ซูไรดา  เจะนิ, ปองทิพย  หนูหอม และโสภณ พฤกษ
วานิช. (2560).  สภาพการใชภาษาไทยในการสื่อสารผานสื่อออนไลนเฟซบุกของ
นักศึกษาท่ีใชภาษามลายูถ่ินในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  วารสารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา.  12 (ฉบับพิเศษ) : 27-41.   

 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=DwjNKSIlw1YiUM&tbnid=uYodIzUYtAIksM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.thealami.com/main/content.php?page=news&category=13&id=689&ei=CFvbU43FHYeXuAS8lYEw&bvm=bv.72197243,d.c2E&psig=AFQjCNG6Ab2aWbv49I8K1g_atz_Is3vjew&ust=1406971013586888�
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       6.2.2   บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและ
ตรวจสอบ  

ซูไรดา  เจะนิ,  ขวัญตา  ทวีสุข,  สวพร  จันทรสกุล,  ปองทิพย  หนูหอม  และโสภณ 
พฤกษวาณิช.  (2563).  การศึกษานิทานพ้ืนบานของชาวไทยมุสลิมในอําเภอยะรัง 
จั งหวัดปตตานี .   ใน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย ทักษิณ, บท
บรรณาธิการ.บทความวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ครั้งท่ี 30 ประจําป 2563 และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ครั้งท่ี 1 วิจัยนวัตกรรม :การเปล่ียนผานเพ่ือขับเคล่ือน
ประเทศไทย.  2030-2038.  สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ. 

  ขวัญตา  ทวีสุข ,ไอยดา  วาจิ,  ซูไฮลา  ดอเลาะอาลี,  อาซูรา  มามะ  และซูลีฮา  และ
มาลี. (2562).  ความหมายในสํานวนไทยของนักศึกษาชาวไทยมุสลิมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา.ใน พัชลินจ  จีนนุน,  บรรณาธิการเฉพาะกิจ. หนังสือรวมบทความ
ฉบับพิเศษเผยแพรบนเว็บไซต เดือนมกราคม – มิถุนายน 2562.  188-196.  
สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ. 

  ขวัญตา  ทวีสุข,  รอมือลาฮ  เมเฮ,  ซันซียะห  มะลี,  นิตัสนิม  มุหะ  และโนรมะห  มะแอ. 
(2562). ศึกษาการใชคําและการแปรของภาษามลายูถ่ิน : กรณีศึกษาอําเภอเบตง 
จังหวัดยะลา.  ในพัชลินจ  จีนนุน,  บรรณาธิการเฉพาะกิจ. หนังสือรวมบทความ
ฉบับพิเศษเผยแพรบนเว็บไซต เดือนมกราคม – มิถุนายน 2562.  197-206.  
สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ. 

  6.2.3 บทความวิจัยใน Proceedings ของการประชุมทางวิชาการท่ีมีการ
บรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
 ขวัญตา  ทวีสุข,  สวพร  จันทรสกุล,  และซูไรดา  เจะนิ.  (2563).  ความรูความเขาใจ

เก่ียวกับสํานวนไทย ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  ใน รายงานการ
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งท่ี 6” วันท่ี 17-18 
สิงหาคม 2563 (หนา 219-227).  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. 

สวพร  จันทรสกุล,  ขวัญตา  ทวีสุข  และซูไรดา  เจะนิ.  (2563).  ปจจัยท่ีสงผลตอความ
วิตกกังวลของนักศึกษาในการพูดนําเสนอหนาชั้นเรียนของนักศึกษาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งท่ี 6” วันท่ี 17- 18 สิงหาคม 2563 (หนา 228-
237).  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.  
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ขวัญตา  ทวีสุข,  สารีพะ  สาแม,  คอรีเยาะ  ฮีแลหูวา,  สุใบดะ  สูดิง,  นูรีซา  อูมาโมง  
และญัสมี  โตะบิลา.  (2562).  ความเขาใจสํานวนไทยของนักเรียนชาวไทยมุสลิม
กับนักเรียนชาวพุทธจังหวัดยะลา.  ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติดาน
ภาษาไทยและวัฒนธรรมศึกษา ภาษา วรรณกรรมและวัฒนธรรมศึกษา ครั้งท่ี 
2 วันท่ี 22 พฤษภาคม 2562 (หนา 382-395).  สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ. 

 ซูไรดา  เจะนิ,  ขวัญตา  ทวีสุข,  สวพร  จันทรสกุล,  ปองทิพย  หนูหอม  และโสภณ  
พฤกษวานิช.  (2560).  การศึกษาภูมินามของหมูบานในอําเภอรามัน จังหวัด
ยะลา. ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งท่ี 27 
ประจําป 2560 วันท่ี 3-6 พฤษภาคม 2560 (หนา 772-778).  สงขลา : 
มหาวิทยาลัยทักษิณ. 

 

6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนและไดรับการเผยแพรตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด  
(ไมมี) 
6.3.1 ส่ิงประดิษฐหรืองานสรางสรรค 
6.3.2 ผลงานดานศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 

 

6.4 ผลงานวิชาการรับใชสังคมและไดรับการเผยแพรตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด (ไมมี) 
 
7.  ประสบการณสอน 
7.1  ระดับปริญญาตรี 7 ป 

ชื่อวิชา     ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร    2(1-2-3)    นก.  
ชื่อวิชา     วรรณกรรมเด็ก     2(2-0-4)    นก. 
ชื่อวิชา     การศึกษาเอกเทศ     3(2-2-5)    นก. 
ชื่อวิชา     การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน  2(1-2-3)    นก. 
ชื่อวิชา     การเขียนเชิงสรางสรรค    3(3-0-6)    นก. 
ชื่อวิชา     การเขียนสําหรับสือ่มวลชน    2(2-0-4)    นก. 
ชื่อวิชา     ภาษากับวัฒนธรรม    2(2-0-4)    นก. 
ชื่อวิชา     การนําเสนอสารภาษาไทยดวยคอมพิวเตอร  2(1-2-3)    นก. 
ชื่อวิชา     การเขียนหนังสือราชการ    2(2-0-4)    นก. 
ชื่อวิชา     ผลการคนควาทางภาษาและวรรณกรรมไทย  3(2-2-5)    นก. 
ชื่อวิชา     การวิจัยทางภาษาไทย    3(2-2-6)    นก. 
ชื่อวิชา     คีตวรรณกรรมศึกษา    2(2-0-4)    นก. 
ชื่อวิชา     การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาไทย  2(90)     นก. 
ชื่อวิชา     สัทศาสตรภาษาไทย    2(2-0-4)    นก. 
ชื่อวิชา     การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาไทย  5(450)      นก. 
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ชื่อวิชา     ภาษาศาสตรภาษาไทย    3(3-0-6)     นก. 
ชื่อวิชา     คําและสํานวนไทย     2(2-0-4)     นก. 
ชื่อวิชา     การเขียนบันเทิงคดี    2(1-2-3)     นก. 

  
 
 
                                                                      

(ลงชื่อ).........................................................เจาของประวัติ 
     (อาจารยขวัญตา  ทวีสุข)  
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประจําหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรีระดับปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

 

1.  อาจารยประจําหลักสูตร  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต     
                                  สาขาวิชาภาษาไทย 
2.  ช่ือ – สกุล นายพิเภก   เมืองหลวง 
3.  ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
4.  สังกัด คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
5.  ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาโท จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อ.ม. ภาษาไทย 2554 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศศ.บ. ภาษาไทย 2551 
 

6.  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปยอนหลัง 
       (ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ) 
 

6.1  ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 
 6.1.1 ผลงานแตงหรือเรียบเรียง 
 6.1.2 ตํารา หนังสือ 
 6.1.3 บทความทางวิชาการ 
   6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ 
   6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
   6.1.3.3 ใน Proceedings ของการประชุมทางวิชาการท่ีมีการบรรณาธิการ               
                            ประเมินและตรวจสอบ 
 

6.2  ผลงานวิจัยและไดรับการเผยแพรตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด 
6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
6.2.3 บทความวิจัยใน Proceedings ของการประชุมทางวิชาการท่ีมีการบรรณาธิการ

ประเมินและตรวจสอบ 
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พิเภก เมืองหลวง  และกัณยญภัธสร  บัวหอม.  (2563).  คุณคาของขอมูล “คติชนวิทยา” ในหนังสือ
เรียนภาษาไทย ชุดวรรณคดีลํานํา.  ใน บทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรี
อีสาน ครั้งท่ี 8 “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือคุณภาพชีวิตและสังคมท่ีย่ังยืน” วันท่ี 28 
พฤศจิกายน 2563 (หนา 1107-1115).  สกลนคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร.  

6.3  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนและไดรับการเผยแพรตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด 
6.3.1 ส่ิงประดิษฐหรืองานสรางสรรค 
6.3.2 ผลงานดานศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 

 

6.4  ผลงานวิชาการรับใชสังคมและไดรับการเผยแพรตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด(ไมมี) 
 

7.  ประสบการณสอน 
    7.1  ระดับปริญญาตรี  7 ป 
 ชื่อวิชา ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร   3(1-2-3) นก.  
 ชื่อวิชา ไทยศึกษา     3(1-2-3) นก.  
 ชื่อวิชา พัฒนาการของวรรณคดีและวรรณคดีเอกของไทย 3(1-2-3) นก.  
 ชื่อวิชา วิเคราะหวรรณกรรมไทยรวมสมัย  3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา วัฒนธรรมไทย    2(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา การพูด การฟง เพ่ือสัมฤทธิ์ผล   3(2-2-5)  นก. 
 ชื่อวิชา วิธีสอนภาษาไทย    2(2-0-4) นก.  
 ชื่อวิชา การเขียนท่ัวไปและการเขียนเชิงสรางสรรค 3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา วรรณคดีวิจารณและเปรียบเทียบ  3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา พุทธวิถีไทย     2(1-2-3) นก. 
 ชื่อวิชา ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู   3(2-0-4) นก. 
 ชื่อวิชา การอานและตีความวรรณกรรมไทย  3(1-2-3)  นก. 
 ชื่อวิชา การพูดในท่ีสาธารณะ    3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา วาทศิลปการใชภาษาไทย   3(3-2-3)  นก. 
 ชื่อวิชา ภาษากับสังคม    3(3-2-3)  นก. 
 ชื่อวิชา   สัมมนาภาษากับวัฒนธรรม   3(3-2-5)  นก. 
   
 
                                                                  

(ลงชื่อ).........................................................เจาของประวัติ 
                                           (อาจารยพิเภก  เมืองหลวง)  
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประจําหลักสูตร 
 ระดับปริญญาตรี   ระดับปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา 

 

 

1.  อาจารยประจําหลักสูตร  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
                                  สาขาวิชาภาษาไทย 
2.  ช่ือ – สกุล นางสาวมัสวิณี  สาและ   
3.  ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
4.  สังกัด คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
5.  ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยนเรศวร   ศศ.ด. ภาษาศาสตร 2562 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดล ศศ.ม. ภาษาศาสตร 2552 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร) วิชาเอก

ภาษาอังกฤษ วิชาโท
ภาษาไทย 

2548 

 

6.  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปยอนหลัง 
(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ) 
 

 6.1  ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ  (ไมมี) 
6.1.1 ผลงานแตงหรือเรียบเรียง 
6.1.2 ตํารา หนังสือ 
6.1.3 บทความทางวิชาการ 

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ 
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
6.1.3.3 ใน Proceedings ของการประชุมทางวิชาการท่ีมีการบรรณาธิการ

ประเมินและตรวจสอบ 
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 6.2  ผลงานวิจัยและไดรับการเผยแพรตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด 
  6.2.1  บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

Saleh, Masvinee and Wongwattana ,Unchalee.  (2019,January - June). 
Linguistic Characteristics of  VillageTyponyms in Yala Province: An 
Analysis of Functional-Typological Grammar. PSAKU International 
Journal of Interdisciplinary Research. 8 (1) : 48-61. 

 6.2.2  บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ                         
                      (ไมมี) 
  6.2.3 บทความวิจัยในProceedings ของการประชุมทางวิชาการท่ีมีการบรรณาธิการ
ประเมินและตรวจสอบ 
  Saleh, Masvinee. (2021,May 19-21). “The Characteristics of The Physical 

Features, Society and Culture reflected through Village 
Toponyms in Ra-ngae District, Narathiwat Province” Proceedings 
of The 7th Joint International Conference on Korean Studies and 
Thai Studies. Mahasarakham University, pp. 339-347. 

  Mintrasak, N. Saleh, M. A.Lare, P. and Temdee,W. (2021, February 10) Kopi 
Caviar Development for Community Participation. Psychology 
and Education. 58(2), 10703-10707. 

  มัสวิณี  สาและ.  (2564).  ลักษณะทางไวยากรณของชื่อหมูบานในอําเภอระแงะ จังหวัด
นราธิวาส.  ใน รายงานการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
และนานาชาติ ครั้งท่ี 12 “Global Goals, Local Actions : Looking Back 
and Moving Forward  2021” วันท่ี 15 มกราคม 2564 (หนา488-497).  
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

นินุสรา  มินทราศักด์ิ,  ซูลฟกอร  มาโซ,   มัสวิณี  สาและ,  ศรีประไพ  อุดมละมุล,  
สุพัตรา  รุงรัตน  และนุลอัฟฎา  สาและ. (2562).  แนวทางการพัฒนากลุมผูผลิต
โกปเบตง อําเภอเบตงจังหวัดยะลา สูการเปนวิสาหกิจชุมชนเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง
อยางยั่งยืน.  ใน รายงานการประชุมวิชาการเครือขายนักศึกษา คณาจารย
พัฒนาชุมชนทองถิ่นและสังคม ระดับชาติCSD สัมพันธ ครั้งท่ี18 “พลังสังคม
กับการพัฒนาท่ีย่ังยืน” วันท่ี27-30 มกราคม 2562 (หนา23-32).  ศรีสะเกษ : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ. 

  Saleh, Masvinee. (2019).  Thai Refusal Strategies which Appears in Thai 
   Novel “Roi Fun TawanDeud”. Proceedings of The 6 th Joint 

International Conference on Korean Studies and Thai Studies 25-
27 th July 2019. (pp. 293-311). Trang : Thumrin Thana Hotel. 
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 6.3  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนและไดรับการเผยแพรตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด  
             (ไมมี) 

6.3.1 ส่ิงประดิษฐหรืองานสรางสรรค 
6.3.2 ผลงานดานศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 

 

 6.4  ผลงานวิชาการรับใชสังคมและไดรับการเผยแพรตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด (ไมมี) 
 
7.  ประสบการณสอน 
7.1  ระดับปริญญาตรี 10 ป 

ชื่อวิชา ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร     2 (1-2-3)  นก. 
ชื่อวิชา ศิลปะการอานออกเสียง     2 (1-2-3)  นก.  
ชื่อวิชา สัทศาสตรภาษาไทย     2 (2-0-4)  นก.  
ชื่อวิชา พัฒนาการของภาษาไทย     2 (2-0-4)  นก.  
ชื่อวิชา ภาษาไทยถ่ิน      2 (1-2-3)  นก.  
ชื่อวิชา วรรณคดีการแสดง     3 (2-2-5)  นก. 
ชื่อวิชา การสัมภาษณ      3 (2-2-0)  นก. 
ชื่อวิชา ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 1    2 (2-0-4)  นก.  
ชื่อวิชา ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร2    2 (2-0-4)  นก. 
ชื่อวิชา ภาษาไทยสําหรับครูเพ่ือพัฒนาการเรียนรู   3 (2-2-5)  นก. 
ชื่อวิชา ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู   3 (2-2-5)  นก. 
ชื่อวิชา โครงสรางภาษาไทย     2 (2-0-0)  นก.  
ชื่อวิชา สัมมนาภาษาไทย      3 (2-2-0)  นก.  
ชื่อวิชา ภาษาศาสตรเบื้องตน     3 (3-0-6)  นก. 
ชื่อวิชา ภาษาศาสตรสําหรับครูภาษาไทย    2 (2-0-4)  นก. 
ชื่อวิชา ลักษณะภาษาไทย     3 (3-0-6)  นก.  
ชื่อวิชา การศึกษาภาษาไทยเชิงสังคมวิทยา    2 (2-0-4)  นก. 
ชื่อวิชา การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาไทย3  2 (90)      นก. 
ชื่อวิชา การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาไทย3   5 (450)    นก. 
ชื่อวิชา การพูด การฟง เพ่ือสัมฤทธิ์ผล    3 (2-2-5)  นก. 
ชื่อวิชา หลักภาษาไทย      3 (3-0-6)  นก. 

 
                                                                   

 
(ลงชื่อ).........................................................เจาของประวัติ 

     (อาจารย ดร.มัสวิณี  สาและ)  



200 
 

 

 
 
 

 

ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประจําหลักสูตร 
 ระดับปริญญาตรี   ระดับปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา 

 

 

1. อาจารยประจําหลักสูตร  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
                                  สาขาวิชาภาษาไทย 
2. ช่ือ – สกุล นางสาวสวพร  จันทรสกุล   
3. ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 
4. สังกัด คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
5. ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศศ.ม. ภาษาไทย 2554 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลพระนคร 
ศศ.บ. การออกแบบบรรจุภัณฑ 2550 

 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปยอนหลัง 
(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ) 
 

 6.1  ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ  (ไมมี) 
  6.1.1 ผลงานแตงหรือเรียบเรียง 
  6.1.2 ตํารา หนังสือ 

สวพร  จันทรสกุล.  (2562).  การพูดเพ่ือสัมฤทธิผล.  ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.          
(245 หนา). 

  6.1.3 บทความทางวิชาการ 
6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ 
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
6.1.3.3 ใน Proceedings ของการประชุมทางวิชาการท่ีมีการบรรณาธิการ

ประเมินและตรวจสอบ 
 
 
 
 
 

 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=DwjNKSIlw1YiUM&tbnid=uYodIzUYtAIksM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.thealami.com/main/content.php?page=news&category=13&id=689&ei=CFvbU43FHYeXuAS8lYEw&bvm=bv.72197243,d.c2E&psig=AFQjCNG6Ab2aWbv49I8K1g_atz_Is3vjew&ust=1406971013586888�
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 6.2  ผลงานวิจัยและไดรับการเผยแพรตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด 
  6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

สวพร  จันทรสกุล, ขวัญตา  ทวีสุข, ซูไรดา  เจะนิ, ปองทิพย  หนูหอม และโสภณ พฤกษ
วานิช. (2560).  สภาพการใชภาษาไทยในการสื่อสารผานสื่อออนไลนเฟซบุกของ
นักศึกษาท่ีใชภาษามลายูถ่ินในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  วารสารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา.  12 (ฉบับพิเศษ) : 27-41 

6.2.2  บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
       ซูไรดา  เจะนิ,  ขวัญตา  ทวีสุข,  สวพร  จันทรสกุล,  ปองทิพย  หนูหอม  และโสภณ 

พฤกษวาณิช.  (2563).  การศึกษานิทานพ้ืนบานของชาวไทยมุสลิมในอําเภอยะรัง 
จั งหวัดปตตานี .   ใน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย ทักษิณ, บท
บรรณาธิการ.  บทความวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ครั้งท่ี 30 ประจําป 2563 และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ครั้งท่ี 1 วิจัยนวัตกรรม : การเปล่ียนผานเพ่ือขับเคล่ือน
ประเทศไทย.  2030-2038.  สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ. 

  สวพร  จันทรสกุล,  นูรีฮัน  มูแม,  นูรฟาตีฮะห  สาและ,  พาตีเมาะ  สาและเระ        
และมารีแยตอกอ.  (2562).  การใชภาษาของนักจัดรายการวิทยุออนไลน.  ใน พัช
ลินจ  จีนนุน, บรรณาธิการเฉพาะกิจ. หนังสือรวมบทความฉบับพิเศษเผยแพร
บนเว็บไซต  เดือนมกราคม – มิถุนายน 2562.  143-1152.  สงขลา : 
มหาวิทยาลัยทักษิณ.   

  6.2.3  บทความวิจัยในProceedings ของการประชุมทางวิชาการท่ีมีการบรรณาธิการ  
            ประเมินและตรวจสอบ 

สวพร  จันทรสกุล,  ขวัญตา  ทวีสุข  และซูไรดา  เจะนิ.  (2563).  ปจจัยท่ีสงผลตอความ
วิตกกังวลของนักศึกษาในการพูดนําเสนอหนาชั้นเรียนของนักศึกษาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งท่ี 6” วันท่ี 17- 18 สิงหาคม 2563 (หนา228-
237).  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. 

 ขวัญตา  ทวีสุข,  สวพร  จันทรสกุล,  และซูไรดา  เจะนิ.  (2563).  ความรูความเขาใจ
เก่ียวกับสํานวนไทย ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  ใน รายงานการ
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งท่ี 6” วันท่ี 17-18 
สิงหาคม 2563 (หนา 219-227).  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. 

  สวพร  จันทรสกุล,  สุไลมาน  มะตีเยาะ,  อัสมะห  มะยี,  แวแยนะ  หะยีสาแม  และ      
อามาน  อีแต.(2562).  สํานวนไทยนอกรูปแบบในละครซิทคอมเรื่องเปนตอ. ใน 
รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติดานภาษาไทยและวัฒนธรรมศึกษา 
ภาษา วรรณกรรมและวัฒนธรรมศึกษาครั้งท่ี 2 วันท่ี 22 พฤษภาคม 2562 
(หนา 134-149).  สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ. 
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 ซูไรดา  เจะนิ,  ขวัญตา  ทวีสุข,  สวพร  จันทรสกุล,  ปองทิพย  หนูหอม  และโสภณ
พฤกษวานิช.  (2560).  การศึกษาภูมินามของหมูบานในอําเภอรามัน จังหวัด
ยะลา. ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งท่ี 27 
ประจําป 2560 วันท่ี 3-6 พฤษภาคม 2560 (หนา 772-778).  สงขลา : 
มหาวิทยาลัยทักษิณ. 

 

 6.3  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนและไดรับการเผยแพรตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด  
            (ไมมี) 

6.3.1 ส่ิงประดิษฐหรืองานสรางสรรค 
6.3.2 ผลงานดานศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 

 

 6.4  ผลงานวิชาการรับใชสังคมและไดรับการเผยแพรตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด (ไมมี) 
 
7.  ประสบการณสอน 
  7.1   ระดับปริญญาตรี 9 ป 

ชื่อวิชา ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร1   2 (1-2-3)  นก. 
ชื่อวิชา ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร2   2 (1-2-3)  นก. 
ชื่อวิชา การเขียนเพ่ือการสื่อสาร   2 (1-2-3)  นก. 
ชื่อวิชา การพูดเพ่ือสังคม    2 (2-0-4)  นก. 
ชื่อวิชา วาทการ     2 (1-2-3)  นก. 
ชื่อวิชา การอานตีความ    2 (2-0-4)  นก. 
ชื่อวิชา การจัดทําหนังสือสําหรับเด็ก   2 (1-2-3)  นก. 
ชื่อวิชา เทคนิคการอาน    2 (2-0-4)  นก. 
ชื่อวิชา เทคนิคการเขียน    2 (1-2-3) นก.  
ชื่อวิชา บรรณาธิการกิจ    2 (1-2-3)  นก. 
ชื่อวิชา พัฒนาการของภาษาไทย   2 (2-0-4)  นก. 
ชื่อวิชา การศึกษาภาษาไทยเชิงสังคมวิทยา  2 (2-0-4)  นก. 
ชื่อวิชา การศึกษาเอกเทศ     3 (2-2-5)  นก.   
ชื่อวิชา ความคิดสรางสรรคทางภาษาไทย  2 (2-0-4)  นก. 
ชื่อวิชา การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาไทย3 2(90)       นก.  
ชื่อวิชา วรรณกรรมสําหรับเด็ก   2 (2-0-4)  นก.  
ชื่อวิชา การพูดการฟงเพ่ือสัมฤทธิผล   3 (2-2-5)  นก. 
ชื่อวิชา การอานตีความ    2 (2-0-4)  นก.  
ชื่อวิชา การจัดทําหนังสือสําหรับเด็ก   2 (1-2-3) นก.  
ชื่อวิชา ผลงานการคนควาทางภาษาและวรรณกรรมไทย 3 (2-2-5)  นก. 
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ชื่อวิชา การวิจัยทางภาษาไทย   3 (2-2-6)  นก. 
ชื่อวิชา การนําเสนอสารภาษาไทยดวยคอมพิวเตอร 2 (1-2-3) นก.  
ชื่อวิชา การพูดทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 3 (3-0-6) นก.   
ชื่อวิชา การพูดเพ่ือสัมฤทธิผล   3 (3-2-5)  นก. 

 
 
                                        
                            

(ลงชื่อ).........................................................เจาของประวัติ 
              (ผูชวยศาสตราจารยสวพร  จันทรสกุล)  
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประจําหลักสูตร 
 ระดับปริญญาตร ี  ระดับปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา 

 

 

1. อาจารยประจําหลักสูตร  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
                                  สาขาวิชาภาษาไทย 
2. ช่ือ – สกุล นางสาวซูไรดา  เจะนิ   
3. ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
4. สังกัด คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
5. ประวัตกิารศึกษา 
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยทักษิณ กศ.ม. ภาษาไทย 2556 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน 2547 
 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปยอนหลัง 
(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ) 
 

 6.1  ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ  (ไมมี) 
6.1.1 ผลงานแตงหรือเรียบเรียง 
6.1.2 ตํารา หนังสือ 
6.1.3 บทความทางวิชาการ 

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ 
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
6.1.3.3 ใน Proceedings ของการประชุมทางวิชาการท่ีมีการบรรณาธิการ

ประเมินและตรวจสอบ 
 

 6.2  ผลงานวิจัยและไดรับการเผยแพรตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด 
  6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

  สวพร  จันทรสกุล, ขวัญตา  ทวีสุข, ซูไรดา  เจะนิ, ปองทิพย  หนูหอม และโสภณ พฤกษ
วานิช. (2560).  สภาพการใชภาษาไทยในการสื่อสารผานสื่อออนไลนเฟซบุกของ
นักศึกษาท่ีใชภาษามลายูถ่ินในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  วารสารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา.  12 (ฉบับพิเศษ) : 27-41 

 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=DwjNKSIlw1YiUM&tbnid=uYodIzUYtAIksM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.thealami.com/main/content.php?page=news&category=13&id=689&ei=CFvbU43FHYeXuAS8lYEw&bvm=bv.72197243,d.c2E&psig=AFQjCNG6Ab2aWbv49I8K1g_atz_Is3vjew&ust=1406971013586888�


205 
 

 

  6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและ
ตรวจสอบ 
       ซูไรดา  เจะนิ,  ขวัญตา  ทวีสุข,  สวพร  จันทรสกุล,  ปองทิพย  หนูหอม  และโสภณ

พฤกษวาณิช.  (2563).  การศึกษานิทานพ้ืนบานของชาวไทยมุสลิมในอําเภอยะรัง 
จั งหวัดปตตานี .   ใน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย ทักษิณ, บท
บรรณาธิการ.  บทความวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ครั้งท่ี 30 ประจําป 2563 และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ครั้งท่ี 1 วิจัยนวัตกรรม : การเปล่ียนผานเพ่ือขับเคล่ือน
ประเทศไทย.  2030-2038.  สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ. 

ซูไรดา  เจะนิ,  นุรซาฮีดา  ดาอูแม,  รุสมีนา  บินอุมา,  สุวัยบะ  ดีเยาะ และฮับเสาะ  
สะมาะแอ.  (2562).  ภาพสะทอนทางสังคมในนวนิยายชุด 4 ทิศตาย ของภาคินัย 
กสิรักษ.  ในพัชลินจ  จีนนุน,  บรรณาธิการเฉพาะกิจ.  หนังสือรวมบทความฉบับ
พิเศษเผยแพรบนเว็บไซต เดือนมกราคม – มิถุนายน 2562.  1-9.  สงขลา : 
มหาวิทยาลัยทักษิณ. 

  6.2.3 บทความวิจัยในProceedings ของการประชุมทางวิชาการท่ีมีการบรรณาธิการ
ประเมินและตรวจสอบ 

สวพร  จันทรสกุล,  ขวัญตา  ทวีสุข  และซูไรดา  เจะนิ.  (2563).  ปจจัยท่ีสงผลตอความ
วิตกกังวลของนักศึกษาในการพูดนําเสนอหนาชั้นเรียนของนักศึกษาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งท่ี 6” วันท่ี 17-18 สิงหาคม 2563 (หนา 228-
237).  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. 

ขวัญตา  ทวีสุข,  สวพร  จันทรสกุล,  และซูไรดา  เจะนิ.  (2563).  ความรูความเขาใจ
เก่ียวกับสํานวนไทย ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  ใน รายงานการ
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งท่ี 6” วันท่ี 17-18 
สิงหาคม 2563 (หนา 219-227).  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. 

ซูไรดา  เจะนิ,  นูรีดา  การีจิ,  รุสนา  สะเอะ,  อัลวานีย  อิหมํ่าเหม  และฮามีซา  กือมะ.  
(2562).  สถานภาพและบทบาทของผูหญิงมุสลิมท่ีปรากฏในเรื่องสั้นกลางฝูงแพะ
หลังหัก.  ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติดานภาษาไทยและ
วัฒนธรรมศึกษา ภาษา วรรณกรรมและวัฒนธรรมศึกษาครั้งท่ี 2 วันท่ี 22 
พฤษภาคม 2562 (หนา 359-371).  สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ. 

 ซูไรดา  เจะนิ,  ขวัญตา  ทวีสุข,  สวพร  จันทรสกุล,  ปองทิพย  หนูหอม  และโสภณ
พฤกษวานิช.  (2560).  การศึกษาภูมินามของหมูบานในอําเภอรามัน จังหวัด
ยะลา. ในรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งท่ี 27 
ประจําป 2560 วันท่ี 3-6 พฤษภาคม 2560 (หนา 772-778).  สงขลา : 
มหาวิทยาลัยทักษิณ. 
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 6.3  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนและไดรับการเผยแพรตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด       
             (ไมมี) 

6.3.1 ส่ิงประดิษฐหรืองานสรางสรรค 
6.3.2 ผลงานดานศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 

 

 6.4  ผลงานวิชาการรับใชสังคมและไดรับการเผยแพรตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด (ไมมี) 
 
7.  ประสบการณสอน 
  7.1  ระดับปริญญาตรี 9 ป 

ชื่อวิชา ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร     2(1-2-3)  นก.  

ชื่อวิชา การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน   2(1-2-3)  นก. 
ชื่อวิชา      หลักการอานและการเขียนคําไทย    2(2-0-4)  นก. 
ชื่อวิชา ภาษา ความคิด และการสื่อสาร    3(3-0-6)  นก. 
ชื่อวิชา      การอานตีความ      2(2-0-4)  นก. 
ชื่อวิชา สัมมนาภาษาไทย      3(2-2-5)  นก.  
ชื่อวิชา การศึกษาเอกเทศ     3(2-2-5)  นก. 
ชื่อวิชา เทคนิคการอาน      2(2-0-4)  นก. 
ชื่อวิชา การอานเพ่ือพัฒนาชีวิตและสังคม    2(2-0-4)  นก. 
ชื่อวิชา ภาษาศาสตรเบื้องตน     3(3-0-6)  นก. 
ชื่อวิชา กวีนิพนธ      3(3-0-6)  นก. 
ชื่อวิชา พัฒนาการของวรรณกรรมไทย    3(3-0-6)  นก. 
ชื่อวิชา วรรณกรรมเอกของไทย     3(3-0-6)  นก. 
ชื่อวิชา วรรณกรรมวิจารณ     3(2-2-5)  นก. 
ชื่อวิชา การเขียนสารคดี      2(2-0-4)  นก. 
ชื่อวิชา พัฒนาการของวรรณคดีไทย    3(3-0-6)  นก. 
ชื่อวิชา ความสัมพันธระหวางภาษามลายูถ่ินกับภาษาไทย  3(3-0-6)  นก. 
ชื่อวิชา      การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาไทย  2(90)      นก. 
ชื่อวิชา      เทคนิคการสัมภาษณ     3(2-2-6)  นก. 
ชื่อวิชา      การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาไทย   5(450)    นก. 
 
                                                                    

 (ลงชื่อ).........................................................เจาของประวัติ 
      (อาจารยซูไรดา  เจะนิ)  
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