
รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร 4 ปี) 

สาขาวิชาภาษาไทย 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร :  25501571103115 

ภาษาไทย :  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  
 ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Arts Program  in Thai  
 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) 
   ชื่อย่อ :  ศศ.บ. (ภาษาไทย) 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Bachelor of Arts (Thai) 
   ชื่อย่อ :  B.A. (Thai) 
 

3.  วิชาเอก 
 ไม่มี   
 

4.  จ านวนหน่วยกิต 
ไม่น้อยกว่า  126  หน่วยกิต 
 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  

     หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี   
5.2 ประเภทของหลักสูตร 
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
5.3 ภาษาที่ใช้ 
     จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย 

 5.4 การรับเข้าศึกษา 
     รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้  
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 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
                เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

     ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560 
6.2 เริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 
6.3 คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เห็นสมควรให้เสนอหลักสูตร 
     ต่อมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที ่15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 
6.4 สภาวิชาการ เห็นสมควรในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย  
     ในคราวประชุมครั้งที ่6/2559 เมื่อวันที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2559 
6.5 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย 

ในคราวประชุม ครั้งที ่2/2560 เมื่อวันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 
6.6  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อนุมัติหลักสูตร 
      ในคราวประชุมครั้งที ่2/2560 เมื่อวันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี        

ในปีการศึกษา 2562 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
8.1  นักวิชาการทางภาษาไทย 
8.2  งานสื่อสารมวลชน เช่น นักจัดรายการวิทยุ โทรทัศน์ นักประชาสัมพันธ์ พิธีกร              

ผู้ประกาศ นักข่าวหนังสือพิมพ์ 
8.3  งานเอกสาร เช่น งานสารบรรณ งานเลขานุการ งานธุรการ งานส านักงาน 
8.4  งานส านักพิมพ์ เช่น บรรณาธิการ กองบรรณาธิการวารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์  
8.5  งานอ่ืน ๆ เช่น ครูสอนพิเศษ นักเขียนประจ า นักเขียนอิสระ 
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9. ชื่อนามสกุล เลขบัตรประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
 

ชื่อ นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 

1. นางสาวขวัญตา  ทวีสุข 
   อาจารย์ 
   1 9007 00025 48 1 

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

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2556 
2551 

2 นางปองทิพย์  หนูหอม 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
   3 9599 00111 71 7 

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

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาลัยวิชาการศึกษาสงขลา 

2529 
2514 

3 นายโสภณ  พฤกษวานิช 
   อาจารย์ 
   3 9599 00064 27 1 

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

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2539 
2521 

4 นางสาวสวพร  จันทรสกุล 
   อาจารย์ 
   1 9599 00084 20 9 

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

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร 

2554 
2550 

5 นางสาวซูไรดา  เจะนิ 
   อาจารย์ 
   3 9410 00185 97 1 

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

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

2556 
2547 

 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน   
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

การพัฒนาที่เกิดขึ้นทั่วโลกในสังคมยุคโลกาภิวัตน์ ที่มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยม  
จึงท าให้เกิดการแข่งขันสูงในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจการค้า การศึกษา ดังนั้นการสร้างคนให้
สามารถด ารงชีพอยู่ ในสภาพการแข่งขันสูง  ถือเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาตนเอง สังคม 
ประเทศชาติ และการด ารงวัฒนธรรมของชาติ  

การศึกษาภาษาไทยจึงเป็นพ้ืนฐานส าคัญของการเรียนรู้ในการด าเนินชีวิตและการ
ประกอบอาชีพ ประกอบกับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  อันได้แก่ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส     
เป็นพ้ืนที่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ที่คนในพ้ืนที่สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้
หลากหลายภาษา การศึกษาภาษาไทยในสังคมเช่นนี้จึงยิ่งทวีความส าคัญมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้คนในสังคม
ได้เรียนรู้ภาษาซึ่งกันและกัน 
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อีกทั้งอาชีพในสังคมปัจจุบันต้องอาศัยบุคลากรที่มีความสามารถทางด้านภาษาไทย 
การผลิตบุคลากรที่มีความสามารถด้านภาษาไทยจึงเป็นสิ่งที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น    
ชุมชนและสังคมไทยได้เป็นอย่างด ี
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 

ภาษาไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของคนไทย คนไทยจึงควรมีความรู้
ความเข้าใจภาษาไทยอย่างถูกต้องและลึกซึ้ง ปัจจุบันประเทศไทยโดยเฉพาะในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ซึ่งเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ก าลังประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีความช านาญ        
ในสาขาวิชาภาษาไทยทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมีความรู้ทางวิชาการ
และมีทักษะการใช้ภาษาไทยเป็นอย่างดี  จึงตอบสนองความต้องการของสังคมพหุวัฒนธรรม         
และเป็นการธ ารงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมของชาติต่อไปได้ 
 

12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

  การพัฒนาหลักสูตรเชิงรุกที่มีศักยภาพในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมีความรู้          
ทางวิชาการและมีทักษะการใช้ภาษาไทย ตอบสนองความต้องการสังคมพหุวัฒนธรรม  ตระหนัก   
ถึงความส าคัญ ความภาคภูมิใจ ความรักและหวงแหนภาษาไทยในฐานะภาษาประจ าชาติ          
สามารถบูรณาการทักษะความรู้  คุณธรรม จริยธรรมแห่งวิชาชีพไปสู่การจัดการศึกษาและพัฒนา
ผู้เรียน     ให้เป็นคนดี มีสติปัญญา มีความสามารถ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และสามารถเรียนรู้  
และพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืนในสังคมฐานความรู้  หลักสูตรยังจัดให้มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
เพ่ือมุ่งให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์การใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในชีวิตจริงสามารถประกอบอาชีพ
ในหน่วยงาน  ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เลขานุการ งานในส านักพิมพ์  ประชาสัมพันธ์     
หรือนักจัดรายการวิทยุ  เป็นต้น 
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีพันธกิจที่ส าคัญในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมีคุณธรรม 
ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม เพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้  ด้วยกระบวนการพัฒนาองค์ความรู้บนพ้ืนฐานศาสตร์สากล         
และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ด้วยความส าคัญตามพันธกิจดังกล่าว ผนวกกับการศึกษาข้อมูลด้านสังคมและ
วัฒนธรรม สาขาวิชาภาษาไทย จึงเห็นควรปรับปรุงหลักสูตร โดยเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้      
คู่คุณธรรมและเป็นผู้ส่งเสริมและสืบสานภาษาไทยอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันมีคุณค่าของคนไทย 
สอดคล้องกับ พันธกิจและปรั ชญาของมหาวิทยาลั ย  ซึ่ งมหาวิทยาลั ย ให้การสนับสนุน                 
และส่งเสริมตลอดมา 
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13. ความสัมพันธ์ กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  
13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

         โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย 3 หมวดวิชา  
        1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป บริหารการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการบริหาร     

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
          2. หมวดวิชาเฉพาะ จัดการเรียนการสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  

              3. หมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ ซึ่งจัดการเรียนการสอน
โดยภาควิชาที่รายวิชานั้นสังกัด 
 13.2  กลุ่มรายวิชา/รายวิชาในหลกัสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน ๆ ต้องมาเรยีน 

        ไม่มี 
 13.3  การบริหารจัดการ 

   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องบริหารจัดการเนื้อหาสาระ กระบวนการเรียนการ
สอนให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
สาขาวิชาภาษาไทย 

 

หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร   
      ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางภาษาไทย วรรณกรรมและวรรณคดีไทย มีคุณธรรมและ

จริยธรรม และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในบริบท
สังคมพหุวัฒนธรรมได้  

1.2 ความส าคัญของหลักสูตร 
การใช้ภาษาไทยในปัจจุบันยังพบเห็นปัญหาต่าง ๆ มากมายในด้านการสื่อสาร         

เช่น ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และปัญหาการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร การผลิต
บุคคลที่มีความสามารถด้านภาษาไทยและสามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
จึงเป็นการตอบสนองความต้องการของสังคมไทยโดยเฉพาะในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้          
ได้แก่ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ซึ่งเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ที่ก าลังประสบปัญหาการขาดแคลน
บุคลากรที่มีความช านาญในสาขาวิชาภาษาไทยทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

ดังนั้น การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมีความรู้ทางวิชาการและมีทักษะการใช้ภาษาไทย  
เป็นอย่างดี จึงตอบสนองความต้องการของสังคมพหุวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี และถือเป็นการธ ารง    
ไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ   
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1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มีวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิต       

ที่มีคุณสมบัติครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน ดังนี้     
1.  มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งทางภาษาไทย ทักษะการสื่อสาร วรรณกรรม     

วรรณคดีไทย และสามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารและการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.  มีความใฝ่รู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีวิจารณญาณ สามารถใช้เทคโนโลยี

ทันสมัยในการแสวงหาความรู้ ถ่ายทอดและเผยแพร่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
3.  มีความภาคภูมิใจและตระหนักถึงความส าคัญของภาษาและวรรณกรรมไทย        

ในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของคนไทย  
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง  
 

แผนการพัฒนา / เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์  หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
-  ปรับปรุ งหลักสูตร  หลักสูตร   

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา   
ภาษาไทย ให้มีมาตรฐานเป็นไป   
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที ่  
สกอ. ก าหนด 

-  ประเมินการเรียนการสอน   
ประจ า ภ าคกา รศึ กษ า   
ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุด   
ภาคการศึกษา  

-  ประเมินการเรียนการสอน   
ประจ าปี 

-  มคอ. 5 
-  มคอ. 7 

-  พัฒนาบุคลากรสายผู้สอนด้าน   
การเรียนการสอน ให้เพ่ิมพูน   
ความรู้และประสบการณ์ 

 
 

-  สนับสนุนบุคลากรสาย   
ผู้สอนด้านการเรียนการ   
สอนโดยส่งเสริมให้เข้าร่วม   
อบรมหรือสัมมนาวิชาการ   
ใ น ป ร ะ เ ด็ น ต่ า ง  ๆ  ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการ
เรียนการสอน 

- ร า ย ง านผลการอบรมหรื อ   
สัมมนาวิชาการของอาจารย์ใน
หลักสูตร 

- วุฒิบัตรการอบรมหรือสัมมนา
วิชาการ 

- ค าสั่งการไปราชการเพ่ือเข้า   
ร่วมอบรมหรือสัมมนาวิชาการ 

 

หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร 
     ระบบทวิภาค 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบหรือประกาศของ     
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
     ไม่มี 
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2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วันเวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  
      ภาคเรียนที่ 1  เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
      ภาคเรียนที่ 2  เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
      ผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  และมีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วน
ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาก าหนด 
 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

2.3.1 ปัญหาการปรับตัวในการเรียนระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

     2.3.2  ผู้ที่เข้าศึกษาส่วนใหญ่มีปัญหาเกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารและ
ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับวรรณคดีและวรรณกรรม 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
     2.4.1 จัดปฐมนิเทศทั้งในระดับมหาวิทยาลัย  คณะ และสาขาวิชา จัดระบบการ         

ให้ค าปรึกษาแนะแนว โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาจากสาขาวิชาดูแลประสานงานกับคณาจารย์ผู้สอน     
     2.4.2 จัดสอนปรับพ้ืนฐานทางภาษาไทยและวรรณคดีไทยให้กับนักศึกษาเข้าใหม่  
2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 

ระดับชั้นปี 
 

จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
2560 2561 2562 2563 2564 

ระดับปริญญาตรี (4) ปี       
ชั้นปีที่ 1 40 40 40 40 40 

ชั้นปีที่ 2  40 40 40 40 

ชั้นปีที่ 3   40 40 40 

ชั้นปีที่ 4    40 40 

รวมจ านวนนักศึกษา 40 80 120 160 160 
จ านวนบัณฑิตที่คาดว่าจะส าเร็จ

การศึกษา 
- - - 40 40 
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2.6 งบประมาณตามแผน 
      2.6.1 รายละเอียดรายรับ (หน่วยบาท) 

รายละเอียดรายรับ 
งบประมาณที่ต้องการ 

2560 2561 2562 2563 2564 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาคน
ละ  8,500 บาทต่อภาค
การศึกษา 

 
680,000 

 
1,360,000 

 
2,040,000 

 
2,720,000 

 
2,720,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
คนละ 700 บาทต่อปี 

 
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 
 

2.6.2 รายละเอียดรายจ่าย (หน่วยบาท) 

รายละเอียดรายจ่าย 
งบประมาณที่ต้องการ 

2560 2561 2562 2563 2564 
เงินคงคลัง ร้อยละ 20 141,600 283,200 424,800 566,400 566,400 
รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย        
ร้อยละ 40 

 

283,200 
 

566,400 
 

849,600 
 

1,132,800 
 

1,132,800 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ร้อยละ 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 

จ านวนนักศึกษา 40 80 120 160 160 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 14,160 14,160 14,160 14,160 14,160 

 

 2.7 ระบบการศึกษา 
      แบบชั้นเรียน  

2.8 การเทียบโอนรายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย  
ระบบการเทียบโอนหน่วยกิตให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร 
      3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต 
      3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
หมวดวิชาเฉพาะด้านและหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้  
 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
  1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
  1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า           6 หน่วยกิต 

  1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า           6 หน่วยกิต 

  1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ  
       เทคโนโลย ี  

 
  ไม่น้อยกว่า 

 
          6 

 
หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า            90 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า            83   หน่วยกิต 

2.1.1  วิชาเฉพาะด้านบังคับ             40 หน่วยกิต 
 2.1.2  วิชาเฉพาะด้านเลือก  ไม่น้อยกว่า            43 หน่วยกิต 
 2.2 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ              7 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า             6 หน่วยกิต 

 

 3.1.3 รายวิชา   
 รายวิชาตามโครงสร้าง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ดังนี้   

         1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า     30  หน่วยกิต 
                1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า        12  หน่วยกิต 
                    1.1.1 บังคับเรียน    ไม่น้อยกว่า   10  หน่วยกิต 
2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

Thai for Communication 
          2(1-2-3) 

2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 
Speaking and Writing Skills Development 

          2(1-2-3) 

2100104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้ 
English for Communication and Learning Development 

          2(1-2-3) 

2100107 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร    
Melayu for Communication 

          2(1-2-3) 

2100108 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้ 
Melayu for Communication and Learning 
Development 
 

          2(1-2-3) 
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*2100115 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1  
English for Communication 1 

          2(1-2-3) 

*2100117 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ 
Thai for Careers  

          2(1-2-3) 

หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) หรือเทียบเท่า (โดยไม่ต้องเรียนวิชา 2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร และ 2100104 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้) 
 

                        1.1.2 เลือกเรียน      ไม่น้อยกว่า       2 หน่วยกิต         
2100103 หลักการอ่านและการเขียนค าไทย  

Principles of Reading and Writing Thai Words 
          2(2-0-4) 

2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษ
Development of Speaking and Reading Skills in English 

          2(1-2-3) 

2100106 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอ่านและการเขียน  
English for Reading and Writing Development 

          2(1-2-3) 

2100109 ภาษามลายูพ้ืนฐาน 
Basic Melayu 

          2(1-2-3) 

2100110 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  
Chinese for Communication  

          2(1-2-3) 

2100111 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน  
Basic Arabic 

          2(1-2-3) 

2100116 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2  
English for Communication 2 

          2(1-2-3) 

  
            1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 

 

 6 หน่วยกิต 
2100112 วิทยาการแห่งความสุข 

Happiness Study 
          2(1-2-3) 

2100113 สุนทรียวิจักขณ์ 
Aesthetics Approach 

          2(2-0-4) 

2100114 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
Information for Life Long Learning 

          2(1-2-3) 

2100118 ความจริงของชีวิต  
Truth of Life 

          2(2-0-4) 

2100119 การพัฒนาตน 
Self Development 

          2(2-0-4) 

2100120 สุนทรียภาพของชีวิต 
Aesthetics for Life 

          2(1-2-3) 
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            1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า     6  หน่วยกิต 
2150101 สังคมภิวัตน์ 

Socialization 
          2(2-0-4) 

2150102 การจัดการทางสังคม 
Social Management 

          2(2-0-4) 

2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ 
Life Skills and Public Conscious Mind 

          2(1-2-3) 

2150108 ทักษะในการด าเนินชีวิต  
Skills for Life 

          2(1-2-3) 

2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 
Life and Thai Culture 

          2(1-2-3) 

 

           1.4  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต 
4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

Mathematics in Daily Life  
             2(1-2-3) 

4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  
Science for the Quality of Life Development  

             2(1-2-3) 

4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน  
Information Technology in Daily Life  

             2(1-2-3) 

4100108 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
Science in Daily Life 

             2(1-2-3) 

4100109 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
Sports for the Quality of Life Development  

             2(1-2-3) 
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      2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า   90  หน่วยกิต  ประกอบด้วย  
        2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า                              83               หน่วยกิต 
           2.1.1 วิชาเฉพาะด้านบังคับ                                     40            หน่วยกิต 
               (1) กลุ่มเนื้อหาวิชาหลักภาษาไทย และภาษาศาสตร์  
2107138 หลักภาษาไทย       3(3-0-6) 
 Principles of Thai Language  
2107141 ภาษาศาสตร์ภาษาไทย       3(3-0-6) 
 Thai Linguistics 

 
 

 

               (2) กลุ่มเนื้อหาวิชาการใช้ภาษาไทย  
2107102 วาทการ       2(1-2-3) 
 Speech  
2107107 การอ่านตีความ       2(2-0-4) 
 Reading  for Interpretation  
2107213 การอ่านเพ่ือพัฒนาชีวิตและสังคม       2(2-0-4) 
 Reading for  Life  and  Society  Development  
2107353 การเขียนสารคดี       2(1-2-3) 
 Documentary  Writing  
2107354 บรรณาธิการกิจ       2(1-2-3) 
 Editorial Technique  
2107355 การศึกษางานวิจัยทางภาษาและวรรณกรรมไทย       3(2-2-5) 
 A Study of Research in Thai Language and Literature  
2107463 การวิจัยทางภาษาไทย       3(2-2-5) 
 Research in Thai language 

 
 

              (3) กลุ่มเนื้อหาวิชาวรรณคดีไทย  
2107104 พัฒนาการของวรรณกรรมไทย       3(3-0-6) 
 Development  of  Thai  Literature  
2107247 วรรณกรรมเอกของไทย       3(3-0-6) 
 Thai Masterpieces  
2107248 วรรณกรรมไทยร่วมสมัย       3(3-0-6) 
 Contemporary Thai Literature  
2107429 วรรณกรรมวิจารณ์ 

Literary Criticism 
 
 
 

      3(2-2-5) 
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               (4) กลุ่มเนื้อหาวิชาภาษาและวรรณกรรมที่สัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรม 
2107140 ภาษากับวัฒนธรรม       3(3-0-6) 
 Language and Culture  
2107322 วรรณกรรมสังคมและการเมือง       3(3-0-6) 
 Social  and  Political  Literature  

 

          2)  วิชาเฉพาะด้านเลือก    ไม่น้อยกว่า                             43      หน่วยกิต 
               (1) กลุ่มเนื้อหาวิชาหลักภาษาไทย และภาษาศาสตร์  
2107139 สัทศาสตร์ภาษาไทย       2(2-0-4) 
 Thai Phonology  
2107212 พัฒนาการของภาษาไทย       2(2-0-4) 
 Development  of  Thai  Language  
2107318 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย       3(3-0-6) 
 Borrowing in Thai Language  
2107326 ภาษาไทยถิ่น       2(1-2-3) 
 Thai Dialect 

 
 

               (2) กลุ่มเนื้อหาวิชาการใช้ภาษาไทย  
2107103 การอ่านเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ       3(3-0-6) 
 Reading for Specific Purposes  
2107142 เทคนิคการอ่าน       2(2-0-4) 
 Reading Techniques  
2107143 เทคนิคการเขียน       2(2-0-4) 
 Writing Techniques  
2107144 การพูดเพ่ือสัมฤทธิผล       3(2-2-5) 
 Speaking for Achievement  
2107145 การย่อความและสรุปความ       2(2-0-4) 
 Summary  
2107208  ความสัมพันธ์ระหว่างภาษามลายูถิ่นกับภาษาไทย       3(3-0-6) 
 Relationship between the Melayu Dialect and Thai  
2107249 การเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ       2(1-2-3) 
 Efficiency Writing  
2107250 ความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาไทย       2(2-0-4) 
 Creative Thinking in Thai Language  
2107252 การเขียนบันเทิงคดี       2(1-2-3) 
 Fiction Writing 
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2107317 การน าเสนอสารภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์       2(1-2-3) 
 Presentation   in Thai  Language by Computer  
2107321 ภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ       2(1-2-3) 
 Thai Language for  Foreigners  
2107356 การเขียนเพ่ือการสื่อสารมวลชน       2(1-2-3) 
 Writing for Mass Media  
2107357  การเขียนเพ่ือการโฆษณาและประชาสัมพันธ์       2(1-2-3) 
 Writing for Advertising and Public Relation  
2107358 การเลขานุการ       2(1-2-3) 
 Secretarial work  
2107359    เทคนิคการสัมภาษณ์       3(2-2-5) 
 Interview Techniques  
2107435 สัมมนาภาษาไทย       3(1-4-4) 
 Seminar on Thai Language  
2107464 การพูดทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์        3(2-2-5) 
 Speaking on Broadcasting  
2107465 การเขียนหนังสือราชการ       2(1-2-3) 
 Official Writing  
2107466 การใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ       3(2-2-5) 
 Thai Language for Business 

 
 

              (3) กลุ่มเนื้อหาวิชาวรรณคดีไทย  
2107106 ศิลปะการอ่านออกเสียง       2(1-2-3) 
 Arts of Reading  
2107327         วรรณกรรมท้องถิ่น       3(2-2-5) 
 Thai Folk Literature  

2107360 คีตวรรณกรรมศึกษา       2(2-0-4) 
 Music Literature  
2107362 การเขียนร้อยกรอง       2(1-2-3) 
 Thai Verse Composition 

 
 

              (4) กลุ่มเนื้อหาวิชาภาษาและวรรณกรรมท่ีสัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรม 
2107146 ค าและส านวนไทย       2(2-0-4) 
 Thai Words and Idioms  
2107251 ทฤษฎีคติชนและวิธีการศึกษา       3(2-2-5) 
 Folklore Theory and Method  
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2107361 วรรณคดีการแสดง       3(2-2-5) 
 Performance Literature 

 
 

             2.2  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ                                7              หน่วยกิต 
2107467 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทยและเตรียมสหกิจศึกษาทาง

ภาษาไทย 
Preparation for Professional  Experiences  in  Thai Language 

and Preparation of Cooperative Education in Thai Language 

2(180ชั่วโมง) 

2107468 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย   5(450ชั่วโมง) 
 Field  Experience  in Thai  Language  

หรือ   
2107469 สหกิจศึกษาทางภาษาไทย 6(600ชั่วโมง) 
 Cooperative Education in Thai Language 

 

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า                                         6                              หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียน

มาแลว้ และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา
ของหลักสูตรนี้ 
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3.1.4 แผนการศึกษา 
 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 1  

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หน่วยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   8  หน่วยกิต  
หมวดวิชาเฉพาะ  2107102 วาทการ 2(1-2-3)  

2107104 พัฒนาการของวรรณกรรมไทย  3(3-0-6) 
2107138 หลักภาษาไทย                             3(3-0-6) 
 เลือกวิชาเฉพาะด้านเลือก 2 – 3 หน่วยกิต 

รวม 18-19  หน่วยกิต  
 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 2  

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หน่วยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  4  หน่วยกิต  
หมวดวิชาเฉพาะ  2107140 ภาษากับวัฒนธรรม  3(3-0-6) 

2107141 ภาษาศาสตร์ภาษาไทย  3(3-0-6) 
                 เลือกวิชาเฉพาะด้านเลือก 7 – 8 หน่วยกิต 

รวม    17-18 หน่วยกิต  
 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 1  

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หน่วยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  6  หน่วยกิต  
หมวดวิชาเฉพาะ  2107247 วรรณกรรมเอกของไทย  3(3-0-6) 

                 เลือกวิชาเฉพาะด้านเลือก 9 – 10 หน่วยกิต 

รวม 18-19 หน่วยกิต  
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     แผนการศึกษา (ต่อ) 
 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2  

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หน่วยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    6  หน่วยกิต  
หมวดวิชาเฉพาะ  2107107 การอ่านตีความ  2(2-0-4) 

2107248  วรรณกรรมไทยร่วมสมัย  3(3-0-6) 
                 เลือกวิชาเฉพาะด้านเลือก 4 – 5 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี   3  หน่วยกิต  
รวม 18-19  หน่วยกิต  

 

ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 1  

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หน่วยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  6  หน่วยกิต  
หมวดวิชาเฉพาะ  2107322 วรรณกรรมสังคมและการเมือง  3(3-0-6) 

2107353 การเขียนสารคดี  2(1-2-3) 
                 เลือกวิชาเฉพาะด้านเลือก 5 – 6 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี   3  หน่วยกิต  
รวม 19-20  หน่วยกิต  

 

ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 2  

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หน่วยกิต  
น(ท-ป-อ) 

    
หมวดวิชาเฉพาะ  
 

2107213 การอ่านเพ่ือพัฒนาชีวิตและสังคม  2(2-0-4)  
2107354 บรรณาธิการกิจ 2(1-2-3) 
2107355
  

การศึกษางานวิจัยทางภาษาและ
วรรณกรรมไทย 

3(2-2-5) 

2107429        วรรณกรรมวิจารณ์  3(2-2-5) 
                 เลือกวิชาเฉพาะด้านเลือก 8 – 9 หน่วยกิต 

รวม 18-19 หน่วยกิต  
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     แผนการศึกษา (ต่อ) 
 

ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 1  

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หน่วยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ  2107463 การวิจัยทางภาษาไทย  3(2-2-5) 
                 เลือกวิชาเฉพาะด้านเลือก 8-9 หน่วยกิต 

2107467
  

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ภาษาไทยและเตรียมสหกิจศึกษาทาง
ภาษาไทย 

2(180 ชั่วโมง) 

รวม 13-14  หน่วยกิต  
 

ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 2  

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หน่วยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 2107468   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย  
หรือ  

 5(450 ชั่วโมง) 
 

2107469 สหกิจศึกษาทางภาษาไทย 6(600ชั่วโมง) 

รวม 5-6  หน่วยกิต  
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
 ค าอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  แบ่งตามกลุ่มวิชาดังนี้ 
 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า     30    หน่วยกิต 
         1.1  กลุ่มภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า     12    หน่วยกิต 

 1.1.1  วิชาบังคับเรียน               10    หน่วยกิต 
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                      2(1-2-3) 

Thai for Communication 
ความส าคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร  ฝึกทักษะ

ใช้ภาษาในชีวิตประจ าวัน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การใช้
ภาษาสื่อสารที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การน าเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้  
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล  ศึกษาสภาพปัญหาและแนว
ทางการแก้ไขการใช้ภาษาในชีวิตประจ าวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตส านึกต่อ
สังคมในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 

Significance of Thai language as communication tools, practice 
of language in daily used in listening, speaking, reading and writing, 
use of language in formal and information communication, 
conducting informative presentation, giving opinion, suggestion and 
rational criticism, study of problem conditions and its solutions of 
language used in daily life, realizing ethics and awareness of Thai 
society  

 

2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน       2(1-2-3) 
  Speaking and Writing Skills Development 

หลักเกณฑ์และพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน เพ่ือให้พูดและเขียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการพูดทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม และร่วมวิจารณ์เพ่ือ
แก้ไขปรับปรุง ฝึกการเขียน การวางโครงเรื่อง การเขียนเรียงความ ความเรียงและ
บทความ โดยเน้นการใช้ภาษาตามมาตรฐานของงานเขียนประเภทนั้น และฝึก
วิจารณ์ 

Rules and development of reading and writing in order to 
speak and write effectively, practice of speaking both  individual and 
groups and criticizing for improvement,  practice of plot writing,  
essay and article writing with the emphasis on standard language 
used in a certain writing and practice in criticizing  
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2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้      2(1-2-3) 
English   for Communication and Learning Development 

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทั้งการฟัง  พูด  อ่าน เขียน      
ในชีวิตประจ าวันในสถานการณ์ต่าง ๆ อาทิ การกล่าวทักทาย  การกล่าวลา      
การแนะน าตนเองและผู้ อ่ืน  การร้องขอ  การเสนอความช่วยเหลือ  การให้
ค าแนะน า  การบรรยายลักษณะบุคคลและสิ่งของและสถานที่  การถามและการให้
ข้อมูล  การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์และการแสดงความคิดเห็น พัฒนาทักษะ  
การใช้เครื่องมือ  แหล่งข้อมูลเพ่ือศึกษาค้นคว้าในการพัฒนาการสื่อสาร เช่น     
การใช้พจนานุกรม  บทความ  หนังสือพิมพ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

Development of English communication skills; listening, 
speaking, reading and writing in daily life of various situations such as 
greeting, leave-taking, self- introduction  and others, requesting, 
offering help, giving suggestion, describing people, objects and places, 
inquiring and information giving, talking on the telephone and 
expressing opinion; development of skills in using tools and resources 
for communicative study such as dictionary, article and newspaper 
and information technology for communicative development 

 

2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร                          2(1-2-3) 
  Melayu for Communication 

การใช้ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน บทสนทนาที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน เช่น การทักทาย การถามทุกข์สุข การขอบคุณ การแนะน าแบบ  
ง่ายๆ ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด 
 Use of  Melayu for communication in daily life, conversation 
in daily life  such as greeting, saying thanks and simple introduction  
emphasizing on listening and speaking skills 

 

2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้      2(1-2-3)  
Melayu for Communication and Learning Development 

พัฒนาทักษะการใช้ภาษามลายู ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียน ในบริบทที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวัน ฝึกการอ่านออกเสียงค าภาษามลายูให้
ถูกต้อง  ฝึกสนทนาภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การ
แนะน าตนเอง การกล่าวทักทาย การกล่าวลา การให้ค าแนะน า การติดต่อสอบถาม
ข้อมูลทั้งในและนอกประเทศ และฝึกการเขียนประโยคท่ีไม่ซับซ้อน  
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Development of Melayu in listening, speaking, reading and 
writing skills in daily life , practice of reading aloud in Melayu 
correctly; practice of Melayu conversations in different situations ; 
self-introduction, greeting, leave-taking, giving suggestion, inquiring 
information nationally and internationally as well as  practice of 
simple sentence writing 

  

2100115 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1        2(1-2-3) 
English for Communication 1             

การฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน ถ้อยค าและส านวนพ้ืนฐานที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศ
เจ้าของภาษา และมารยาทสากลที่ถูกต้องเหมาะสม 

Practice of English listening, speaking, reading, and writing for 
daily  communication; focusing on basic vocabulary and expressions 
relating to working performance and career fields, studying on 
customs and traditions of English speaking countries including 
appropriate social etiquette 

 

2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ        2(1-2-3) 
                Thai for Careers 

การฝึกทักษะ พัฒนาการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่านและ
การเขียนเพ่ือให้เกิดการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ทั้งใน
ชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพตลอดจนการน าเสนอข้อมูล การให้ความรู้ 
การวิเคราะห์ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะโดยผ่านกระบวนการค้นคว้าตามหลักวิชาการ 
เพ่ือน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่การงานและ
การใช้ชีวิตประจ าวัน 
 Practicing and developing Thai language used in listening, 
speaking, reading and writing in order to communicate effectively in 
accordance with the rules; both for daily life and career as well as 
presenting, providing knowledge, analyzing opinion, and suggesting 
through process of academic research effectively and be able to use 
in various situations which is beneficial to the career and daily life 
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            1.1.2  วิชาเลือกเรียน ไม่น้อยกว่า                2      หน่วยกิต 
2100103 หลักการอ่านและการเขียนค าไทย        2(2-0-4)
  Principles of Reading and Writing Thai Words 

หลักเกณฑ์ต่างๆ ในการอ่านและเขียนค าไทย ศึกษาปัจจัยที่ท าให้การอ่าน
และการเขียนค าไทยผิดไปจากกฎเกณฑ์ เก็บรวบรวม วิเคราะห์ เปรียบเทียบค าที่
มักเขียนหรืออ่านผิดจากกฎเกณฑ์ อภิปราย สรุปผล แนวทางการแก้ไขและ
เผยแพร่การอ่านและการเขียนค าไทยให้ถูกต้อง 
 Principles of reading and writing Thai words, study of factors 
which affect to misreading and incorrect writing, collecting, analyzing 
and comparing the words that are usually incorrectly in read and 
written, discussing, summarizing, solution finding and promoting the 
correct reading and writing Thai words   

 

2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษ      2(1-2-3) 
Development of Speaking and Reading Skills in English 

การพัฒนาทักษะการพูดและอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึก
การพูดทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม การน าเสนองานหน้าชั้น และฝึกการอ่านอย่างมี
ประสิทธิภาพ การอ่านจับใจความ การอ่านหนังสือพิมพ์ โฆษณา เว็บไซต์ 

Effective development of speaking and reading skills in 
English , practice of speaking both individual and groups,  efficient 
class presentation and reading practice; reading for comprehension; 
reading newspapers, advertisements, and websites 

 

2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน       2(1-2-3) 
English for Reading and Writing Development 

พัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือให้สามารถอ่านจับใจความงาน
หลากหลายสาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการเขียนโดยเน้นการ
เขียนภาษาอังกฤษที่ถูกรูปแบบและหน้าที่เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านการศึกษา
และอาชีพ เช่น การเขียนจดหมาย การกรอกใบสมัคร การเขียนรายงาน ฯลฯ 

Effective development of reading comprehension in different 
fields and development of writing skill emphasizing on correct forms 
and functions for educational and career purposes such as writing a 
letter, filling in an application form, writing a report, etc 
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2100109   ภาษามลายูพื้นฐาน              2(1-2-3) 
 Basic Melayu 

ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ศึกษารูปประโยคพ้ืนฐาน การเชื่อม
ประโยคพ้ืนฐานเข้าด้วยกันและศึกษาส านวนภาษามลายู ฝึกน าเสนอข้อมูลในเชิง
ให้ความรู้ ข้อคิดเห็น เพ่ือประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม 

Practice of listening, speaking, reading and writing skills, study 
on basic sentence patterns; sentence combinations and Melayu 
expressions, practice of giving information and expressing opinions in 
accordance with social context application 

 

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

การใช้ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน บทสนทนาที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน เช่น การทักทาย การถามทุกข์สุข การแนะน าแบบง่ายๆ ฯลฯ โดย
เน้นทักษะการฟังและการพูด ให้สามารถประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับเจ้าของภาษา
ได ้

Use of Chinese for communication in daily life, daily 
conversations such as greeting, introduction, etc. with an emphasis 
on listening and speaking skills and be able to apply in 
communicating with native speakers 

 

2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน          2(1-2-3) 
Basic Arabic 

อักษรภาษาอาหรับ หลักการสร้างค า ประโยคพ้ืนฐาน ฝึกทักษะการฟัง 
พูด อ่าน และเขียน เพ่ือความเข้าใจเรื่องทั่วๆ ไปในชีวิตประจ าวัน ให้สามารถ
ประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ 
 Arabic alphabets, word and sentence formation processes, 
practice of listening, speaking, reading and writing skills to understand 
generality in daily life and be able to apply in communicating with 
native speakers 
 

2100116 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2           2(1-2-3) 
English for Communication 2 

การฝึกและพัฒนาการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้
สถานการณ์จริงที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องรวมถึงการฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห์แก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน และการประกอบอาชีพ 
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  Practice and development of listening, speaking, reading and 
writing English through real situations in related careers; practice of 
thinking skills, problem solving analyzing and decision making skills 
for daily life and future career 

 

1.2 กลุ่มมนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
2100112 วิทยาการแห่งความสุข         2(1-2-3)  

Happiness Study 
ความหมายและขอบข่ายของความสุขทั้งกายและใจ การมองโลกเชิงบวก

เห็นคุณค่าในตนเอง ผู้อ่ืน และสรรพสิ่งทั้งปวง การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใน
สังคมพหุวัฒนธรรม ความฉลาดทางอารมณ์ เพ่ือการด าเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกัน  
การน าหลักค าสอนของศาสนามาปฏิบัติ การมีคุณธรรม จริยธรรม กฎ กติกาทาง
สังคม เพ่ือการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  

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 

 

2100113 สุนทรียวิจักขณ์          2(2-0-4) 
Aesthetics Approach      

ปรัชญาว่าด้วยความงาม  ธรรมชาติและศิลปะ ทัศนะที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนทัศน์  การรับรู้ความงาม  ผ่านภาพ  เสียงและการเคลื่อนไหว 
ประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ  และศึกษารูปแบบศิลปะจากระดับท้องถิ่นสู่สากล
ทั้งในด้านแนวคิด เทคนิค วิธีการในการสร้างสรรค์และการน าไปประยุกต์ใช้กับ
ชีวิต 

 Philosophy of beauty, nature and art, the paradigmatic 
perspective, perception of beauty through pictures, sounds, 
movements, and artistic experiences, local and international artistic 
patterns in terms of ideas, techniques, and methods in creating and 
applying to real life situations 
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2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต       2(1-2-3) 
Information for Life Long Learning 

ความหมาย บทบาท และความส าคัญของสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต แหล่งสารสนเทศและการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ วิธีการแสวงหาและรวบรวม
สารสนเทศมาใช้เพ่ือการศึกษา ค้นคว้า ด้วยตนเอง วิธีการน าเสนอผลการศึกษา
ค้นคว้าตามรูปแบบและข้ันตอนที่เป็นมาตรฐาน 
 Meanings, roles, and importance of information for life-long 
learning, information sources and accessing,  information searching and 
collecting method for self-access learning, presenting  finding results 
by using standard forms and steps 

 

2100118 ความจริงของชีวิต                          2(2-0-4) 
Truth of Life 

ความหมายของชีวิต การด ารงชีวิตในสังคมปจจุบันกับโลกวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ การน าเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกตใช
ในการแก้ปญหาและพัฒนาปญญา ชีวิตและสังคม  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ตามหลักศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ การเรียนรู โลกทัศน
แบบ ตาง ๆ การวิเคราะหขอดีและขอเสียของโลกทัศน แตละอยางเพ่ือจะไดรูจัก
แสวงหาความจริงและความหมายของชีวิตที่ถูกตองดีงามเพ่ือความเปนมนุษยที่
สมบูรณ์ อันน าไปสูความสงบสุขของชีวิตและสังคม 

Meaning of life, living in today society with science and 
information technology, applying truth and religious in problem 
solving and intellectual developing, life and society, moral and ethics 
development based on religious precepts, peaceful life and society, 
different worldview perception, advantages and disadvantages 
analyzing of worldviews in order to find out truth and meaning of life 
to be a perfect human being and leading to a peaceful life and 
society 

 

2100119 การพัฒนาตน                                2(2-0-4) 
Self Development  

หลักการและองค์ประกอบตลอดจนปัจจัยของพฤติกรรมของมนุษย์       
กระบวนการเกิดและพัฒนาตน การพัฒนาสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์และ
จริยธรรม การป้องกันและการจัดการความเครียด การสร้างมนุษยสัมพันธ์         
การท างานเป็นทีม และการบริหารความขัดแย้ง 
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Principles, elements, as well as factors of human behavior, 
emergence process and self- development, emotional intelligence 
and ethics development, prevention and stress managing, human 
relations creating, teamwork and conflict managing 

 

2100120 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต         2(1-2-3)                 
Aesthetics for Life 

ความหมายของสุนทรียศาสตร์ เชิงความคิดกับสุนทรียศาสตร์ เชิ ง
พฤติกรรมโดยสังเขป การจ าแนกข้อแตกต่างในศาสตร์ทางความงาม ความส าคัญ
ของการรับรู้กับความเป็นมาของศาสตร์ทางการเห็น การได้ยิน และการเคลื่อนไหว 
สู่ทัศนศิลป์ ศิลปะ คีตศิลป์และการแสดง ผ่านขั้นตอนการเรียนรู้เชิงคุณค่าจากการ
ร าลึก ความคุ้นเคยและน าเข้าสู่ความซาบซึ้ง เพ่ือให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ของ
ความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ 
 Meanings of mental and behavioral aesthetics, classifying 
differences in science of beauty, importance and backgrounds of 
visual, hearing and movement perception towards visual arts, arts, 
music arts and performance through perception process of value, 
recognition, familiarity which lead to  appreciation and obtaining 
experiences of aesthetic appreciation 

 

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า       6 หน่วยกิต 
2150101 สังคมภิวัตน์          2(2-0-4) 

Socialization 
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย สังคมอาเซียน 

และสังคมโลก กระแสโลกาภิวัตน์ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมในด้านต่าง ๆ ทั้งทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ
การเมือง 
 Relationships between human beings and environments in 
Thai society; ASEAN and world societies, globalization and natural 
phenomenon impacting on the changing of society in various 
dimensions including culture, tradition, economics and political affair 
 

2150102 การจัดการทางสังคม         2(2-0-4) 
  Social Management  

วิเคราะห์ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพ่ือน าไปสู่กระบวนการจัดการ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับชุมชน แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการด ารงชีวิตในท้องถิ่น 
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 Analysis of multi-cultural diversity leading to natural resources 
management and environments concerning community; concepts of 
sufficiency economy philosophy; utilizing appropriate technology for 
living in local community   
 

2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ        2(1-2-3) 
Life Skills and Public Conscious Mind 

ความหมายและความส าคัญของทักษะชีวิต รวมถึงองค์ประกอบที่ส าคัญ
ของทักษะชีวิตโลกาภิวัตน์ ทักษะการคิด การตัดสินใจ การคิดสร้างสรรค์ การคิด
เชิงบวก การคิดวิ เคราะห์  และความฉลาดทางอารมณ์ การพัฒนาทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การติดต่อสื่อสาร ทักษะการจัดการตนเอง และการ
บริหารจัดการความเครียด รวมทั้งการให้ความส าคัญของการมีจิตสาธารณะและ
การสร้างจิตส านึกสาธารณะ เพ่ือน าไปสู่การอยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์อย่างสันติ 
 Meanings and importance of life skill including important 
elements of life skill; globalization, thinking skills, decision making, 
creative thinking, positive thinking, analytical thinking and emotional 
intelligence; development of interpersonal relationships and 
communication, self-management skills and stress management; 
emphasis on public mindedness and public consciousness in order 
to be peaceful coexistence 

 

2150108 ทักษะในการด าเนินชีวิต                   2(1-2-3)  
                Skills for Life 

ความส าคัญ องค์ประกอบของทักษะในการด าเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่
เกี่ยวกับการวิเคราะห์ การประเมินสถานการณ์ ความคิดสร้างสรรค์ ความเห็นใจ
ผู้อ่ืน ความรับผิดชอบต่อสังคม การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การสื่อสาร การตัดสินใจ
และแก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวัน การจัดการอารมณ์และความเครียด และการ
เลือกกิจกรรมเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด 

Significance and elements of living skills in new societies concerning 
analysis, situation assessment, creative thinking, sympathy, social 
responsibilities, human relations and communication; decision making and 
problem solving in daily life; emotional and stress management; activities for 
stress relief 
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2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย                    2(1-2-3) 
                 Life and Thai Culture 

เอกลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น และวัฒนธรรมไทย ความส าคัญ
ของมนุษยสัมพันธ์ ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทางจิตวิทยา การสร้างจิต
สาธารณะเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนเพ่ือ
ความก้าวหน้าในชีวิตและการท างาน การน าหลักธรรมมาใช้ในการด าเนินชีวิตและ
การประกอบอาชีพ 

Social identity, local and Thai culture; significance of human 
relations, human nature, psychological process; public consciousness 
creation in order to build interpersonal relationship and community; 
self-development for the advance in life and career; religious 
principles application to life and career  

 

1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน        2(1-2-3) 

Mathematics in Daily Life 
หลักการและกระบวนการคิด การให้เหตุผล คณิตศาสตร์การเงินเกี่ยวกับ

ดอกเบี้ย การเช่าซื้อ บัญชีรับ-จ่าย ภาษี และสถิติเบื้องต้น เพ่ือการประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  
 Principle and thinking process; giving reasons; financial 
mathematics and interest, hire-purchase; accounting, tax and 
fundamental statistics to apply in daily life 

 

4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต       2(1-2-3) 
Science for the Quality of Life Development  

วิธีการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ ความส าคัญและผลกระทบของวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม 
และการส่งเสริมสุขภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 Scientific approach, scientific process and scientific attitude; 
importance and impact of science, technology and environment; 
health promotion for life quality development 
 

4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน       2(1-2-3) 
  Information Technology in Daily Life 

ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน การประยุกต์ใช้คลังความรู้ กฎหมายและ
จรรยาบรรณในการใช้ระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
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   Introduction to computers, information technology; 
computer application in daily life, data warehouse application; laws 
with ethics in using information system and its security system 

 

4100108 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน            2(1-2-3)  
                 Science in Daily Life 

พลังงาน แหล่งพลังงาน พลังงานไฟฟ้า การผลิตกระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า
ในบ้าน อุปกรณ์ไฟฟ้า หลักการท างานของเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่างๆ พลังงานใน
การด ารงชีวิต ระบบการท างานของอวัยวะต่าง ๆ ของมนุษย์ พันธุกรรม สารเคมี   
ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร       
การจัดการผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยใช้ความร้อน 
ความเย็น สารเคมีรังสี บรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษา 
 Energy and its sources; electric energy and electricity 
generation, electric circuits in houses and electrical equipment; 
principles of electrical devices, energy for living; human organ systems, 
heredity; chemical using in daily life; using microorganism in food 
industries; agricultural and industrial production management with 
heat, cold, radiochemical, packaging and storage 

 

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

กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ 
หลักและวิธีการเลือกกีฬาให้เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล หลักปฏิบัติใน
การเล่นกีฬาเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อร่างกาย อารมณ์ และสังคม การป้องกัน
การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การน าทักษะด้านกีฬา 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการเล่นกีฬาและการละเล่นพ้ืนเมืองในท้องถิ่น พัฒนา
บุคลิกภาพและเสริมสร้างภาวะการเป็นผู้น า 

Rules, regulations, etiquette , form and methods of sports 
competition; principles and how to choose sports for its individual 
potential; conduct of principles for playing sports at maximum 
benefits to body, emotion and society; injury prevention from sports 
and basic first aid; utilizing sports skill and developing life quality with 
sports and traditional games; personality development promoting 
leadership 
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2.  หมวดวิชาเฉพาะ                        ไม่น้อยกว่า   90     หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน               ไม่น้อยกว่า   83     หน่วยกิต 

     1) วิชาเฉพาะด้านบังคับ                      40     หน่วยกิต 
        (1) กลุ่มเนื้อหาวิชาหลักภาษาไทย และภาษาศาสตร์ 

2107138  หลักภาษาไทย                                     3(3-0-6) 
 Principles of Thai Language  
      ความหมายและขอบข่ายของหลักภาษาไทย ลักษณะภาษาไทยในด้านเสียง 

พยางค์  ค า  วลี  ประโยค  ลักษณะของประโยค  ค าราชาศัพท์  และค าสุภาพ 
การใช้ในบริบทต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และความนิยมของสังคมไทย   

         Defination and scope of the language Thailand, characteristics of 
Thai Language in terms of sounds, syllables, words, phrases, 
sentences, forms of sentences, royal language and polite, In the 
context of a legitimate and popularity of Thailand  
 

2107141 ภาษาศาสตร์ภาษาไทย      3(3-0-6) 
 Thai Linguistics  
         ความหมาย ความเป็นมาและขอบข่ายของวิชาภาษาศาสตร์ ลักษณะของ

ภาษา สัญลักษณ์ของเสียงตามระบบสากล  ระบบเสียง ระบบค า   ระบบ
วากยสัมพันธ์และระบบความหมายในภาษาไทย โดยใช้ระเบียบวิธีทางภาษาศาสตร์ 

          Defination, development, and areas of Linguistics; characteristics of 
language; international phonetic symbols; sound systems, word 
systems, syntactic systems and semantic systems under scientific 
method 

 

                    (2) กลุ่มเนื้อหาวิชาการใช้ภาษาไทย 
2107102 วาทการ      2(1-2-3) 
 Speech  
           ความมุ่งหมายของการพูดในชีวิตประจ าวัน หลักการพูด   การสร้าง

บุคลิกภาพในการพูด  การใช้น้ าเสียง  กิริยาท่าทาง การสร้างความมั่นใจในการพูด   
การใช้ภาษาและกลวิธีการพูด   ฝึกการพูดอธิบาย  การพูดเล่าเรื่อง  การพูดชี้แจงแสดง
เหตุผล  การตั้งและตอบค าถาม การอภิปราย  การกล่าวรายงาน การกล่าวสรุป 

           Aims of speaking in daily life, principles of speaking, building 
personalities in speaking, the voicing, manners, discussion practicing 
making confidence in speaking, language using and speaking 
strategies, narrative speaking, explaining, giving reason, asking and 
answering the questions, discussion, reporting, summing up 
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2107107 การอ่านตีความ       2(2-0-4) 
 Reading  for Interpretation  
           ความหมาย หลักการ และกระบวนการอ่านเพ่ือการตีความ อ่านตีความ

วรรณกรรม ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง 
           Defination, principles and processes of reading for 

interpretation; reading and interpretation of literary works both in 
prose and poetry 

 

 

2107213 การอ่านเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม      2(2-0-4) 
 Reading for  Life  and  Society  Development  
           หลักและวิธีการอ่านเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต การอ่านงานเขียนที่ส่งเสริม

ความคิดและอุดมคติในการเป็นพลเมืองที่ดี  มีมโนทัศน์และจิตส านึกที่สร้างสรรค์
คุณค่าของชีวิตเพ่ือพัฒนาสังคม อ่านงานเขียนประเภทต่าง  ๆ  ทั้งร้อยแก้วและ
ร้อยกรอง 

           Principles and methods for improving the quality of life,  
literature reading  promotes   ideas and ideals of good citizenship,  
concept of value creation and realization of life for social 
development, works reading  in both prose and poetry 

 

2107353 การเขียนสารคดี      2(1-2-3) 
 Documentary  Writing  
           ความหมาย ความส าคัญของสารคดี ลักษณะและประเภทของสารคดี 

รูปแบบ หลักเกณฑ์และกลวิธีการเขียนสารคดี การรวบรวมข้อมูลเพ่ือเขียนสารคดี 
เขียนสารคดีตามความสนใจ 

 Defination, importance  of  documentary, nature  and  type of 
documentary, writing style guidelines and strategies of writing 
documents, data collection for documentary, writing apt and 
interested document 

 

2107354 บรรณาธิการกิจ      2(1-2-3) 
 Editorial Technique  
            ความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับการบรรณาธิการกิจ  บทบาทและหน้าที่ของ

บรรณาธิการ  การบรรณาธิการต้นฉบับ และฝึกผลิตสร้างสรรค์สื่อสิ่งพิมพ์ประเภท
ต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ จุลสาร วารสาร นิตยสาร 

            Knowledge related to with editorial technique, roles and 
functions of editors, editing of manuscripts and creative production 
work, media types, such as brochures, pamphlets, journals, magazines 
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2107355 การศึกษางานวิจัยทางภาษาและวรรณกรรมไทย       3(2-2-5) 
 A Study of Research in Thai Language and 

Literature 
 

             ผลงานค้นคว้าวิจัยทางภาษาและวรรณกรรมไทย เพ่ือปรับประยุกต์ใช้ใน
การก าหนดหัวข้อวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางภาษาและวรรณกรรมไทย 

             Their research in Thai language and literature, application to 
define research topics and cognitive development, Thai language and 
literature             

 

2107463 การวิจัยทางภาษาไทย       3(2-2-5) 
 Research in Thai language  
            ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาไทย วิเคราะห์เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่สนใจใน

ขอบข่ายวิชาภาษาไทย เรียบเรียงผลการศึกษาและน าเสนอตามรูปแบบของ
งานวิจัย 

           Research methodology, existing researches on Thai Language 
and Literature, analyzing and organizing research results on any area 
of Thai language and literature under research processes 
 

                     (3) กลุ่มเนื้อหาวิชาวรรณคดีไทย 
2107104 พัฒนาการของวรรณกรรมไทย      3(3-0-6) 
 Development  of  Thai  Literature  
           พัฒนาการของวรรณคดีไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงปัจจุบัน  รูปแบบ  เนื้อหา 

แนวคิด  กลวิธีการประพันธ์  ประเภทของวรรณกรรมไทย   ลักษณะเฉพาะของ
วรรณคดี  คุณค่า  ความเชื่อ  และค่านิยม ตลอดจนสภาพสังคมและการเมืองที่มี
ผลต่อวรรณกรรมไทย  ศึกษาวรรณกรรมประเภทสารัตถคดี บันเทิงคดี  โดยเน้น
ลักษณะที่เป็นนวลักษณ์ในทางวรรณศิลป์   ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมกับวิวัฒนาการของวรรณกรรม 

           Development of Thai literature since the Sukhothai period 
until present time in terms of form, content, theme, plot ideas, 
Classification of Thai literature, characteristics of literary values, 
believes and values, as well as social and political conditions 
affecting the Thai literature, study the literature both   non-fiction 
and fiction  with the emphasis on the nature of language art,   the 
relationship between social change and  evolution  of literature  
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2107247 วรรณกรรมเอกของไทย       3(3-0-6) 
 Thai Masterpieces  
          วรรณกรรมเอกของไทย ลักษณะของวรรณกรรมส าคัญในแต่ละสมัย 

องค์ประกอบ เนื้อหา คุณค่า และวรรณศิลป์  โดยเน้นลักษณะเด่นที่ท าให้
วรรณกรรมเรื่องนั้นได้รับการยกย่องให้เป็นวรรณกรรมเอก 

          Masterpieces of Thai literature, nature of important literary 
works In terms, content elements and artistic value with emphasis on 
particular characteristics make working literary masterpieces 

         
2107248 วรรณกรรมไทยร่วมสมัย      3(3-0-6) 
 Contemporary Thai Literature  
          วรรณกรรมไทยประเภทสารคดีและบันเทิงคดี ลักษณะทางวรรณศิลป์ 

ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับพัฒนาการของวรรณกรรมไทย 
บทบาทของวรรณกรรมในการเสริมสร้างวัฒนธรรม การวิเคราะห์วรรณกรรมไทย
เฉพาะเรื่องและการน าเสนอ 

          Thai literary nonfiction and fiction, artistic characteristics,  
relationship between social change and development of Thai 
literature, the role of literature in strengthening culture, Thai literary 
analysis and presentation 

 

2107429 วรรณกรรมวิจารณ์       3(2-2-5) 
 Literary Criticism  
          ทฤษฎีการวิจารณ์วรรณกรรม หลักการวิจารณ์วรรณกรรมร้อยแก้ว      

ร้อยกรอง บทวิจารณ์วรรณกรรมในอดีตและปัจจุบัน วิจารณ์วรรณกรรมร้อยแก้ว 
ร้อยกรองและน าเสนอ 

           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 
 

                                 (4) กลุ่มเนื้อหาวชิาภาษาและวรรณกรรมท่ีสัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรม 
2107140 ภาษากับวัฒนธรรม          3(3-0-6) 
 Language  and Culture  
           ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสังคมและวัฒนธรรม การใช้ภาษาที่สัมพันธ์

กับสังคมและวัฒนธรรม  ตามระดับชั้นของภาษาและสังคม   ตามกาลเทศะและ
สถานการณ์  เปรียบเทียบการใช้ภาษาอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการของ
วัฒนธรรมท้องถิ่น  ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของภาษา ตามโอกาสและ
สถานการณ์ เช่นภาษาปาก ภาษาหนังสือภาษาหนังสือพิมพ์  ภาษาวัยรุ่น  และ
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วัฒนธรรมอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการใช้ภาษา  ทั้งถ้อยค า  ส านวน และการเรียบเรียง     
ข้อความให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทย 

           Relationship between language and culture, language in 
relation to society and culture, according to levels of language and 
society, by circumstance and situation, compare the language of 
formal and Informal local culture, as well as language change 
according to occasions and circumstances, other cultures influenc 
Thai language 
 

2107322 วรรณกรรมสังคมและการเมือง       3(3-0-6) 
 Social  and  Political  Literature  
          วิเคราะห์บทบาทและคุณค่าที่สัมพันธ์กันระหว่างวรรณกรรมสังคม และ

การเมือง เลือกศึกษาวรรณกรรมเด่นในแต่ละสมัย 
           Analysis of role and value between literature and political 

society, selected great literature  in each period 
 

                2.1.2 วิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า           43     หน่วยกิต 
                   (1) กลุ่มเนื้อหาวิชาหลักภาษาไทย และภาษาศาสตร์ 
2107139 สัทศาสตร์ภาษาไทย      2(2-0-4) 
 Thai  Phonology  
          ทฤษฎีภาษาศาสตร์เรื่องระบบเสียง การวิเคราะห์ระบบเสียง และระบบ

เสียงในภาษาไทย 
           Linguistic theory of sound system, analysis of sound system, 

and sound system of Thai language 
 

2107212 พัฒนาการของภาษาไทย                                    2(2-0-4) 
 Development  of  Thai   Language  
          พัฒนาการภาษาไทยในสมัยต่าง ๆ ความสัมพันธ์ของพัฒนาการทาง

ภาษาไทยกับพัฒนาการของสังคม หลักการและวิธีบัญญัติศัพท์ของหน่วยงานทาง
ภาษาไทย บทบาทของผู้ใช้ภาษาไทยต่อการท านุบ ารุงภาษาไทย  

           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 

 
 
 



35 
 

 

 

2107318 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย       3(3-0-6) 
 Borrowing  in Thai  Language  
         ความเป็นมาของค ายืมภาษาต่างประเทศในประเทศไทย ลักษณะของ

ภาษาต่างประเทศที่เข้ามาปะปนกับภาษาไทย การสร้างค า การเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเสียง รูปค า และความหมาย 

           Loanwords from different language used in Thailand; 
characteristics of loan words, change of sounds, word structures and 
meaning of loan words, coining of terms and using of original loan 
words 

 

2107326 ภาษาไทยถ่ิน       2(1-2-3) 
 Thai Dialect  
          ความหมายของภาษาถิ่น  การจ าแนกภาษาไทยถิ่นในประเทศไทย ความ

แตกต่างของภาษาไทยถิ่นในด้านเสียง ค า ประโยค ความหมาย ฝึกเก็บข้อมูลและ
วิเคราะห์ภาษาไทยถิ่น 

           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 

 

                   (2) กลุ่มเนื้อหาวิชาการใช้ภาษาไทย 
2107103 การอ่านเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ      3(3-0-6) 
 Reading for Specific Purpose  
          การอ่านเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ การจับใจความส าคัญ การสรุปความ การ

อ่านข่าว   และคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์รายวัน นิตยสาร  วารสาร  วรรณกรรม   
การอ่านเพ่ือน าความรู้ไปใช้ การอ่านเพ่ือวิเคราะห์  วิจารณ์และประเมินค่า งาน
ประพันธ์ชนิดต่าง 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   

 

2107142 เทคนิคการอ่าน      2(2-0-4) 
 Reading Techniques  
          ความหมายของการอ่านประเภทต่าง ๆ เทคนิคการอ่านประเภทต่าง ๆ การ

อ่านเพ่ือจุดมุ่งหมายทั่วไป และจุดมุ่งหมายเฉพาะอย่าง การอ่านเร็ว การอ่านเพ่ือ
จับใจความส าคัญการอ่านตีความ การอ่านเพ่ือการวิเคราะห์และวินิจสาร และฝึก
ทักษะการอ่านจากวรรณกรรมท้ังร้อยแก้วและร้อยกรอง  
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          Definition of different types of reading techniques. Read on to 
general purpose And aim only at reading speed, reading 
comprehension, critical reading interpretation, reading, analysis and 
diagnostic substances and practice reading skills from literary works  
both in prose and poetry 

 

2107143 เทคนิคการเขียน      2(2-0-4) 
 Writing Techniques  
          เทคนิคการเขียนรูปแบบต่าง ๆ และฝึกเขียนอย่างมีล าดับความคิด  การวาง

โครงเรื่อง การเขียนย่อหน้า ฝึกการเขียนบทความ ความเรียง การเขียนข่าว การ
เขียนจดหมายประเภทต่างๆ  การเขียนสรุปความจากการฟังและการอ่าน การ
เขียนเล่าเรื่อง การเขียนแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น การเขียนอภิปราย  

          Various forms of writing techniques and practice writing with 
correct order and process, plot write a paragraph Writing essays 
journalistic writing types, the authors conclude from listening and 
reading. narrative writing to write a review essays 

 

2107144 การพูดเพื่อสัมฤทธิผล      3(2-2-5) 
 Speaking for Achievement  
           ทักษะการพูดในโอกาสและสถานการณ์ต่าง ๆ เช่นการพูดแสดงความ

คิดเห็น การพูดอภิปราย การพูดโน้มน้าวใจ การพูดให้ผู้อ่ืนเข้าใจด้วยการพูดอย่างมี
สัมฤทธิผลตามจุดมุ่งหมายของการพูดแต่ละประเภท 

           Speaking skills in various situations; practice speaking; giving 
opinions; discussing on what perceives and using effective speaking to 
communicate with others to achieve the goal  

 

2107145 การย่อความและสรุปความ      2(2-0-4) 
 Summary  
          ความหมาย หลักการ และวิธีการของการย่อความและการสรุปความ ย่อ

ความและสรุปความจากการฟังและการอ่าน ฝึกย่อความและสรุปความ 
           Definition, principles and method of making summary and 

conclusion of what has been listened and read, and conclution 
practice of summarization and conclution 
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2107208  ความสัมพันธ์ระหว่างภาษามลายูถิ่นกับภาษาไทย      3(3-0-6) 
 Relationship between the Melayu Dialect and Thai  
           ความสัมพันธ์ระหว่างภาษามลายูถิ่นกับภาษาไทยในด้านเสียง ค า ประโยค 

ความหมาย และสถานการณ์การใช้ภาษา  ภาษาเชิงสังคมและวัฒนธรรม  รวมทั้ง
ประเด็นส าคัญอ่ืน ๆ เช่น โครงสร้างภาษา การสลับภาษา ทัศนคติต่อภาษา 

            Relationship between  Malayu dialect and Thai Language in  
terms of sounds, words, sentences, meaning, and situation of 
language use, social and cultural language as well as main topic  
study such as language structure, code switching, and language  
attitude 

 

2107249 การเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ      2(1-2-3) 
 Efficiency Writing  
          รูปแบบการเขียนเพ่ือการสื่อสารประเภทต่าง ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ทั้งที่

เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น การเขียนโครงการ การเขียนจดหมาย    
สมัครงาน การเขียนเพ่ือแสดงความคิดเห็น การเขียนเพ่ือโน้มน้าวใจ การเขียนเอก
สิทธิสัญญาต่าง ๆ 

           Various forms of daily communicative writing  both formal and 
informal in different occasions, such as writing project Writing a cover 
letter write a comment writing to convince writing privileges contracts 

 

2107250 ความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาไทย      2(2-0-4) 
 Creative Thinking in Thai Language  
          ความหมาย กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ ศิลปะการใช้ถ้อยค า ส านวน

โวหาร เรื่องราว และรูปแบบที่แสดงความคิดสร้างสรรค์ทั้งในการพูดและการเขียน
จากวรรณกรรมและสื่อมวลชนที่แสดงการสร้างสรรค์ทางภาษา  

          Definition, processes of creative thinking in Thai Language, use 
of words and idioms collected from both in speaking and writing , by 
focus on literary works  and mass media to invention of language 

 

2107252 การเขียนบันเทิงคดี      2(1-2-3) 
 Fiction Writing  
          หลักการเขียนบันเทิงคดีประเภทต่าง ๆ และฝึกเขียนงานเขียนบันเทิงคดี

ประเภทใดประเภทหนึ่ง 
          Writing fictions of various types: short stories, novels, plays, and 

writing different types of writing fiction category 
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2107317 การน าเสนอสารภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์       2(1-2-3) 
 Presentation in Thai  Language  by Computer  
          โปรแกรมส าเร็จรูปที่ใช้ในการน าเสนอสารภาษาไทย การจัดท าเอกสาร

ภาษาไทย และรูปแบบงานเอกสารทางวิชาการ 
           Application of ready-made program in producing documents 

and academic works  in Thai,format technical documents 
 

2107321 ภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ      2(1-2-3) 
 Thai  Language  for  Foreigners  
          ปัญหาโครงสร้างภาษาไทยที่มีผลต่อความเข้าใจของชาวต่างประเทศ ใน

เรื่องการออกเสียง  การใช้ค า  การใช้ประโยคสื่อความหมายและแนวทางการ
แก้ปัญหาการสื่อสารในบริบทของสังคมไทย การผลิตสื่อการใช้ภาษาไทยส าหรับ
ชาวต่างประเทศ 

          Thai structural problems affecting the understanding of 
foreigners in terms of pronunciation, word usage,  use of sentence to 
convey meaning, solution of communication problems in the context 
of Thai society, Thai material production for  foreigners 

 

2107356 การเขียนเพื่อการสื่อสารมวลชน      2(1-2-3) 
 Writing for Mass Media  
          ลักษณะภาษา หลักเกณฑ์ กลวิธีการเขียน เนื้อหา วิธีการน าเสนอ การใช้

ถ้อยค ารูปประโยคที่ถูกต้องและเหมาะสม พร้อมทั้งฝึกเขียนเพ่ือตีพิมพ์ใน
หนังสือพิมพ์และนิตยสาร เขียนบทวิทยุกระจายเสียงและบทวิทยุโทรทัศน์ 
 

           Forms of language; principles and techniques in writing; 
analysis of contents; methods of presentation uses of correct and 
suitable words and sentences; practice writing  for being published in 
newspaper and magazines. writing radio and television broadcasting 

 

2107357   การเขียนเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์      2(1-2-3) 
 Writing for Advertising and Public Relation  
          หลักการเขียนเพ่ือการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ฝึกเขียนบทโฆษณาและ

บทประชาสัมพันธ์ในสื่อต่าง ๆ 
           Principles and theories of advertisements and public relations; 

principles of writing for advertising and public relations 
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2107358 การเลขานุการ      2(1-2-3) 
 Secretarial work  
          พ้ืนฐานของผู้ประกอบอาชีพเลขานุการ บุคลิกภาพจรรยาบรรณเลขานุการ 

กิจนิสัย  การสร้างมนุษยสัมพันธ์  การบริการ การใช้บริการติดต่อสื่อสาร  การ
ต้อนรับ  การนัดหมาย   

           Basic functions and code of conduct of secretary, secretarial 
work ethic, personality, habits, human relations and communication 
services to customers, welcomed and appointments 

 

2107359    เทคนิคการสัมภาษณ์       3(2-2-5) 
 Interview Techniques  
          หลักการสัมภาษณ์ การให้สัมภาษณ์ การจัดการสัมภาษณ์ ลักษณะสื่อที่ใช้

ประกอบการสัมภาษณ์ ฝึกการสัมภาษณ์ในฐานะผู้สัมภาษณ์และผู้ให้สัมภาษณ์ 
          Principles of interview, being interviewed, organizing interview, 

media used in interview, and practice as interviewer and interviewee 
 

2107435 สัมมนาภาษาไทย        3(1-4-4) 
 Seminar on Thai Language  
           วิธีการจัดสัมมนา  วิเคราะห์ปัญหาและปรากฏการณ์ในการใช้ภาษาไทย

จาก  แหล่งข้อมูลต่าง ๆ  ตลอดจนหัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับภาษาไทย  ศึกษาศิลปะ
การใช้ถ้อยค า  รูปแบบที่แสดงความคิดสร้างสรรค์ทั้งในการพูดและการเขียนจาก
วรรณกรรม ตลอดจนสื่อมวลชนที่แสดงถึงการสร้างสรรค์ทางภาษาโดยใช้แนวคิดที่
ได้จากการศึกษา 

          Seminars method, analyze problems and phenomena in the 
Thai language of resources, as well as interesting topics about Thai 
language, wording of Art Form shown creativity in both oral and 
written literature, as well as media represents a creative language, 
using concepts from the study 

 

2107464  การพูดทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์        3(2-2-5) 
 Speaking on Broadcasting  
          หลักการและวิธีการพูดทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในฐานะ

โฆษก พิธีกร ผู้จัดรายการ และ ฝึกพูดทางวิทยุวิทยุกระจายเสียงและทางวิทยุ
โทรทัศน์ 

           Principles and styles of speaking on radio and television as 
announcer, master of ceremonies, program organizer, writing radio 
and television scripts 
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2107465   การเขียนหนังสือราชการ      2(1-2-3) 
 Official Writing  
          หลักการเขียนหนังสือราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน     

สารบรรณ และฝึกเขียนหนังสือราชการประเภทต่าง ๆ เช่น หนังสือภายใน หนังสือ
ภายนอก รายงานการประชุม 

           Principles of writing official correspondence as directed under 
the regulations of the Office of Prime Minister, and practice in various 
type of official writing 

 

2107466 การใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ                 3(2-2-5) 
 Thai Language for Business  
          หลักการใช้ภาษาไทยเพ่ือธุรกิจทั้งการพูดและการเขียน การเขียนจดหมาย

ประเภทต่าง ๆ  การเขียนบันทึก  การเขียนรายงานทางธุรกิจ  การเขียนรายงานใน
พิธีการและการพูดติดต่อทางธุรกิจ 

           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 
 

                   (3) กลุ่มเนื้อหาวิชาวรรณคดีไทย 
2107106 ศิลปะการอ่านออกเสียง         2(1-2-3) 
 Arts of Reading  
          ทักษะการอ่านร้อยแก้วและร้อยกรองอย่างถูกต้องและมีศิลปะ เช่น การ

อ่านข่าว อ่านตีความ อ่านตีบท อ่านเพ่ือความบันเทิง อ่านท านองเสนาะให้ถูกต้อง
ตามฉันทลักษณ์ ลีลา ท่วงท านองอันเป็นลักษณะเฉพาะของค าประพันธ์แต่ละชนิด 

          Skill of correctly prose and poetry reading, such as news,   
interpreting, and texts for the entertainment reading, Thai poetry 
reading  appearing  in  Thai language 

 

2107327       วรรณกรรมท้องถิ่น      3(2-2-5) 
 Thai Folk Literature  
          วรรณกรรมมุขปาฐะและวรรณกรรมลายลักษณ์ที่ส าคัญของท้องถิ่น ประวัติ

ความเป็นมา รูปแบบการประพันธ์ เนื้อหา แนวคิด และความสัมพันธ์ กับสังคมและ
วัฒนธรรม 

          Important Thai  folklore   both oral and written, history, form 
of writing, content, concepts, and relationships with society and 
culture 
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2107360 คีตวรรณกรรมศึกษา      2(2-0-4) 
 Music Literature  
          วรรณกรรมเพลงไทยประเภทต่าง ๆ ทั้งด้านเนื้อหา กลวิธีการแต่ง ความคิด

ที่สะท้อนสังคมและวัฒนธรรม  
          Different kinds of Thai song literature, content, strategies, idea, 

that society and culture 
 

2107362 การเขียนร้อยกรอง      2(1-2-3) 
 Thai Verse Composition  
          หลักและศิลปะการเขียนบทร้อยกรอง  ฝึกเขียนบทร้อยกรองประเภท 

ต่าง ๆ เช่น กาพย์ กลอน กลอนกลบท  ร่าย โคลง กลโคลง และฉันท์ 
            Principles and art of versification; practice versifying different 

types of Thai verse: Kap, Klon, Klon Konlabot, Rai, Khlong, Kon Khlong 
and Chan 

 

                                (4) กลุ่มเนื้อหาวิชาภาษาและวรรณกรรมท่ีสัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรม 
2107146 ค าและส านวนไทย         2(2-0-4) 
 Thai  Words and Idioms   
          ลักษณะที่มาและความหมายของถ้อยค า ส านวน โวหาร ค าพังเพย ภาษิต 

สุภาษิต วิเคราะห์สังคม วัฒนธรรมจากส านวนไทย และการใช้ส านวนไทยให้
ถูกต้อง 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 
 

2107251 ทฤษฎีคติชนและวิธีการศึกษา      3(2-2-5) 
 Folklore Theory and Method  
          ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคติชนวิทยา ทฤษฎีคติชน ความสัมพันธ์ระหว่างคติชน

วิทยากับภาษาและวรรณกรรม วิธีการเก็บข้อมูลภาคสนามตามระเบียบวิธีทาง    
คติชนวิทยา ฝึกเก็บและศึกษาข้อมูลภาคสนาม 

           General knowledge of folklore, folklore theory; relationship 
between folklore, language and literature; methods of collecting field 
data according to the methodology of folklore; practice collecting 
and studying field data 
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2107361 วรรณคดีการแสดง       3(2-2-5) 
 Performance Literature  
          วรรณคดีการแสดงและการละครของไทย ในด้านพัฒนาการ คุณค่าและ

ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีการละครกับศิลปะสาขาอ่ืน ๆ ฝึกทักษะการแสดง 
สร้างสรรค์ละครในรูปแบบที่ชื่นชอบ 

           Thai drama literature, development of different forms of Thai 
plays, values and relationship between drama literature and other 
branches of art, practice acting skills, and creation of plays of self-
interest 

 

                             2.2  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ 7   หน่วยกิต 
 

2107467 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทยและเตรียมสหกิจ
ศึกษาทางภาษาไทย 

2(180ชั่วโมง) 

 Preparation for Professional  Experiences  in  Thai 
Language and Preparation of cooperative 
education in Thai Language 

 

          เตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์และสหกิจศึกษาในด้านความรู้ทาง
ภาษาไทย ทักษะการสื่อสาร บุคลิกภาพ  

           Preparation for professional experiences in Thai  language and 
cooperative education : communicative skills, personalities  

 

2107468         การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย            5(450ชั่วโมง) 
 Field Experience  in  Thai  Language  
          ฝึกงานในหน่วยงานรัฐบาล  รัฐวิสาหกิจ  หรือธุรกิจเอกชน โดยน าความรู้

ภาษาไทยทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้ศึกษาไปใช้ในสถานการณ์จริง 
           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 
 

หรือ 
2107469         สหกิจศึกษาทางภาษาไทย            6(600ชั่วโมง) 
 Cooperative Education in Thai Language  
          การปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจหรือสถานประกอบการที่ใช้

ภาษาไทย ปฏิบัติงานเสมือนเป็นบุคลากรในหน่วยงานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า16 
สัปดาห์ต่อเนื่อง หรือ 1 ภาคการศึกษา ภายใต้การให้ค าปรึกษาของคณาจารย์ที่
รับผิดชอบ และมีผลในการปฏิบัติงานโดยหน่วยงานนั้น ๆ 
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           Practical working in the government or state enterprises or 
private organizations related to the field of Thai language for a 
minimum of 16 weeks continually or semester, under the 
consultation of department’s responsible staff and evaluation of 
work performance by agencies 
 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า                    6         หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชา   

ที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ
ส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้ 
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3.2 ชื่อสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
 3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ชื่อ นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
 

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา ปี  
พ.ศ. 

ภาระการสอน  
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา) 

2560 2561 2562 2563 2564 
1. นางสาวขวัญตา ทวีสุข 
    อาจารย์ 
    1 9007 00025 48 1 

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

มหาวิทยาลยัทักษิณ 
มหาวิทยาลยัทักษิณ 

2556 
2551 

 

15 15 15 15 15 

2. นางปองทิพย ์หนูหอม 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
    3 9599 00111 71 7 

ศศ.ม. (จารึกภาษา
ตะวันออก)  
กศ.บ. (ภาษาไทย)                                     

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
วิทยาลัยวิชาการศึกษา
สงขลา 

2529 
2514 

15 15 15 15 15 

3. นายโสภณ พฤกษวานิช 
   อาจารย์ 
   3 9599 00064 27 1 

ศศ.ม. (ภาษาและ
วรรณคดีไทย) 
ศศ.บ. (ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2539 
2521 

15 15 15 15 15 

4. นางสาวสวพร จันทรสกุล 
    อาจารย์ 
    1 9599 00084 20 9 

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

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลพระนคร 

2554 
2550 

 

15 15 15 15 15 

5. นางสาวซูไรดา  เจะน ิ
    อาจารย์ 
    3 9410 00185 97 1 

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

มหาวิทยาลยัทักษิณ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 

2556 
2547 

 

15 15 15 15 15 

 

 3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ชื่อ นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
 

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา ปี  
พ.ศ. 

ภาระการสอน  
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา) 

2560 2561 2562 2563 2564 
1. นางสาวขวัญตา ทวีสุข 
    อาจารย์ 
    1 9007 00025 48 1 

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

มหาวิทยาลยัทักษิณ 
มหาวิทยาลยัทักษิณ 

2556 
2551 

 

15 15 15 15 15 

2. นางปองทิพย ์หนูหอม 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
    3 9599 00111 71 7 

ศศ.ม. (จารึกภาษา
ตะวันออก)  
กศ.บ. (ภาษาไทย)                                     

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
วิทยาลัยวิชาการศึกษา
สงขลา 

2529 
2514 

15 15 15 15 15 

3. นายโสภณ พฤกษวานิช 
   อาจารย์ 
   3 9599 00064 27 1 

ศศ.ม. (ภาษาและ
วรรณคดีไทย) 
ศศ.บ. (ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2539 
2521 

15 15 15 15 15 

4. นางสาวสวพร จันทรสกุล 
    อาจารย์ 
   1 9599 00084 20 9 

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

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลพระนคร 

2554 
2550 

 

15 15 15 15 15 

5. นางสาวซูไรดา  เจะน ิ
    อาจารย์ 
    3 9410 00185 97 1 

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

มหาวิทยาลยัทักษิณ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 

2556 
2547 

 

15 15 15 15 15 
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 3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
         ไม่มี   
 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกภาคสนาม  
 จากผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย นักศึกษาและบัณฑิตมี
ความต้องการฝึกประสบการณ์ในวิชาชีพในระหว่างเรียนก่อนเข้าสู่การท างานจริง ดังนั้นในหลักสูตรจึง
เพ่ิมรายวิชา การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งจัดอยู่
ในกลุ่มวิชาเอกบังคับ โดยนักศึกษาต้องฝึกงานไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมง 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  

     4.1.1  ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ   
ความจ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น 

     4 .1 .2 บู รณาการความรู้ ที่ เ รี ยนมาเ พ่ือน า ไปพัฒนาการใช้ภาษาไทยของตน             
และน าความรู้พ้ืนฐานทางภาษาที่ศึกษามาไปพัฒนางานในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     4.1.3  มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
     4.1.4  มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถ

ปรับตัวให้เข้ากับสถานประกอบการได้ 
     4.1.5  มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 

 4.2 ช่วงเวลา 
     ภาคการศึกษาที ่2 ชั้นปีที่ 4  

 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
     จัดเต็มเวลาใน  1  ภาคการศึกษา 

 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าวิจัย 
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

     นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชาภาษาไทย 
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560 ต้องจัดท างานวิจัยทางภาษาไทย โดยใช้ทฤษฎีทางภาษาไทยและ
กระบวนการศึกษาค้นคว้าระเบียบวิธีวิจัย การรายงานผลการวิจัย และสามารถสรุปข้อมูลที่ศึกษาโดย
จัดท าเป็นรูปเล่มรายงานวิจัย 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  

     มีความเชี่ยวชาญในการน าความรู้ทางภาษาไทย วรรณกรรมและวรรณคดีไทย ไปปรับใช้
ในการด าเนินงานวิจัย และเป็นแนวทางในการพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์สาขาวิชาต่อไป 
 5.3 ช่วงเวลา  

     ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปีการศึกษาที่ 4 
 5.4 จ านวนหน่วยกิต  

     3(2-2-5) 
 5.5 การเตรียมการ  

     5.5.1 จัดท ารายงานวิจัยทางภาษาไทย 
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     5.5.2  อาจารย์ที่ปรึกษารายวิชาให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้อวิจัยทางภาษาไทย       
ที่นักศึกษาสนใจ กระบวนการศึกษาค้นคว้า  การวิเคราะห์ผล และการอภิปรายผล 

     5.5.3  อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการให้ค าปรึกษา และติดตามการท างานของ
นักศึกษา โดยให้นักศึกษาจดบันทึกการขอค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา (สมุดรายงานความ
คืบหน้า)  

     5.5.4  นักศึกษาน าเสนอวิจัยทางภาษาไทย เพ่ือรับข้อเสนอแนะและประเมินผล 
 5.6 กระบวนการประเมินผล  

     5.6.1  อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยทางภาษาไทย และนักศึกษาก าหนดหัวข้อและเกณฑ์            
การประเมินผลทบทวนมาตรฐานโดยก าหนดเกณฑ/์มาตรฐานการประเมินผลของรายวิชา  

     5.6.2  อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยทางภาษาไทย ประเมินผลวิจัยของนักศึกษาในภาพรวมจาก    
การติดตามการท างาน และผลงานที่เกิดในแต่ละขั้นตอน  

     5.6.3  นักศึกษาน าเสนอผลวิจัยทางภาษาไทย และรับการประเมินโดยอาจารย์ผู้สอน   
ในหลักสูตรที่เข้าร่วมฟังการน าเสนอผลการศึกษา  

     5.6.4  อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยทางภาษาไทย น าคะแนนทุกส่วนจากอาจารย์ที่ประเมิน
นักศึกษาจากการน าเสนอผลการศึกษามาประเมินผลการวิจัยทางภาษาไทย 
 

หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 1.1 คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา กลยุทธ์การประเมินผล 
1) มีทักษะการใช้ภาษามลายู 1 )  จั ด ร า ย วิ ช า ใ น ห ม ว ด วิ ช า    

ศึ กษาทั่ ว ไ ปบั ง คั บ เ รี ยน  2     
รายวิชา 

2)  จั ดกิจกรรมเสริมหลักสู ตร    
โดยการอบรมเพ่ิมเติมตลอด
หลักสูตร 1 กิจกรรม 

1) การสอบวัดผล 
2) การประเมินผลการเข้าร่วม 
   กิจกรรม 

2) มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 1 )  จั ด ร า ย วิ ช า ใ น ห ม ว ด วิ ช า    
ศึ กษาทั่ ว ไ ปบั ง คั บ เ รี ยน  2     
รายวิชา 

2) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดย
ก า ร อ บ ร ม เ พ่ิ ม เ ติ ม ต ล อ ด
หลักสูตร 1 กิจกรรม 

1) การสอบวัดผล 
2) การประเมินผลการเข้าร่วม 
   กิจกรรม 

3 )  มี ทั กษะกา ร ใ ช้ เ ทค โ น โ ลยี   
สารสนเทศ 

1) จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป บังคับเรียน 1 รายวิชา 

2)  จั ดกิจกรรมเสริมหลักสู ตร    

1) การสอบวัดผล 
2) การประเมินผลการเข้าร่วม 
   กิจกรรม 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา กลยุทธ์การประเมินผล 
โดยการอบรมเพ่ิมเติมตลอด
หลักสูตร 1 กิจกรรม 

4 )  มี จิ ตอาสา  และมี จิ ตส านึ ก
สาธารณะ 

1)  มอบหมายให้นักศึกษารวมกลุ่ม
ท ากิจกรรมที่แสดงออกถึงการมี
จิตอาสา ตั้ งแต่ปี 1 ถึง ปี  3 
อย่าง   น้อยปีละ 1 กิจกรรม 

1 )  น า เ สนอกิ จกร รมที่ ไ ด้
ด า เ นิ น ก า ร ม า ใ น รู ป
นิทรรศการในชั้นเรียนปีที่
3  โดยให้คณะกรรมการ
ในหลักสูตรประเมิน 

5) มีความรู้ความเข้าใจปรัชญา   
ไทยที่ปรากฏอยู่ ในภาษาและ   
วรรณคดีไทย อีกทั้งตระหนัก
และซาบซึ้งในคุณค่าของภาษา
และวรรณคดีไทย 

1) มอบหมายงานจัดโครงการที่
เกี่ยวข้องกับการสืบทอดและ
พัฒนาภาษาและวรรณคดีไทย  

 

1 )  น า เ สนอกิ จกร รมที่ ไ ด้   
ด า เ นิ น ก า ร ม า ใ น รู ป   
นิ ท ร ร ศ ก า ร  โ ด ย ใ ห้   
คณะกรรมการในหลักสูตร   
เป็นผู้ประเมิน 

6)  มีความรู้พ้ืนฐานในด้านการใช้
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและ
ด้านความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับ
ภ า ษ า ทั้ ง ภ า ค ท ฤ ษ ฎี แ ล ะ
ภ า ค ป ฏิ บั ติ อ ยู่ ใ น เ ก ณ ฑ์ ดี 
ส าม า ร ถ ประยุ ก ต์ ไ ด้ อ ย่ า ง    
เ หมาะสม ในกา รประกอบ    
วิชาชีพและศึกษาต่อในระดับสูง 

1) การมอบหมายงานในวิชาที่   
ต้องอาศัยความรู้ทางทฤษฎีที่
เ กี่ ย ว ข้ อ งมาประกอบกา ร
ด าเนินงาน 

 
 
 
 

1) การสอบวัดผล 
2) การประเมินผลการเข้าร่วม 
   กิจกรรม 

7 )  คิ ด เป็ น  ท า เป็ น  และ เลื อก    
วิธีการแก้ปัญหาได้อย่างเป็น    
ระบบและเหมาะสม 

1 )  กา รมอบหมาย ง านที่ เ ป็ น 
โครงการ เป็นระบบครบวงจร
การท ากิจกรรมที่ต้องมีการ
จัดสรรงาน คน และเวลา 

1) ประเมินโครงการ 
2) การประเมินผลการเข้าร่วม 
    กิจกรรม 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
        2.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 2.1.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1 )  กา รปฏิ บั ติ ตนต ามกรอบ  

ระเบียบข้อบังคับของสถาบัน    
และสังคม 

2)  การแสดงออกถึงการมีวินัยใน    
ก า ร เ รี ย น  ต ร ง ต่ อ เ ว ล า 
ซ่ือสัตย์สุจริต ขยัน อดทน 
และสู้งาน 

3)  การแสดงออกถึงการเคารพ    
สิทธิและรับฟังความคิดเห็น    
ของผู้ อ่ืน รวมทั้งเคารพใน    
คุณค่าและศักดิ์ศรีของความ    
เป็นมนุษย์ 

4) การแสดงออกถึ งการมีจิ ต    
อ า ส า  แ ล ะ มี จิ ต ส า นึ ก    
สาธารณะ 

5)  รักและภูมิใจในสถาบันท้องถิ่น   
จิ ต ส า นึ ก ใ น ก า ร อ นุ รั ก ษ์    
ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม    
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
 

1)  ก าหนดวัฒนธรรมองค์กร  
เพ่ือบ่มเพาะให้นักศึกษามี  
ระเบียบวินัยโดยเน้นการ
เข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา   
ตลอดจนการแต่งกายที่  
เป็นไปตามระเบียบของ     
มหาวิทยาลัย นักศึกษา  
ต้องมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง สถาบัน และสังคม 
เ คา รพสิ ทธิ และรั บ ฟั ง 
ความคิ ด เห็ นของผู้ อ่ื น 
และมีความซื่อสัตย์สุจริต 

2)  การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
(Dialectics) ในประเด็น 
วิ ก ฤ ติ ด้ า น คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรมของสังคมและ
วิชาการ  

3 )  ก า ร เ รี ย น รู้ โ ด ย ก า ร 
ปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ 
(Interactive action learning) 

4)   การใช้กรณีศึกษา (Case 
study) 

5)   มีการจัดกิจกรรมส าหรับ    
พัฒนาการ เ รี ยนรู้ ด้ า น
คุณธรรม จริยธรรม และ
การมีจิตอาสา 

1)  วัดและประเมินจากผลการ  
วิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 

2) วัดและประเมินจากกลุ่ ม   
เพ่ือน 

3)  วัดและประเมินจากผลงาน  
กรณีศึกษา 

4)  วัดและประเมินจากผลการ  
เ ข้ า ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม เ ส ริ ม
คุณธรรม จริยธรรมและการ
มีจิตอาสา 
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 2.1.2  ด้านความรู้ 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1 )  ก า ร แ ส ด ง อ อ ก ถึ ง

ความสามารถในการ
เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้  

2 )  ก า ร แ ส ด ง อ อ ก ถึ ง
ความสามารถในการบูร
ณาการความรู้และการ
ประยุกต์ความรู้ 

3)    มีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหา
ขอ งหมวด วิ ช า ศึ กษ า
ทั่วไป 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดย
ให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม สามารถ
เข้าถึงแหล่งเรียนรู้   บูรณาการ
ความรู้ และประยุกต์ใช้   ความรู้
ตามหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญใน
เนื้อหาที่ศึกษา โดยใช้กลวิธีการ
สอนที่หลากหลายทั้ง  การบรรยาย  
ร่วมกับการอภิปราย การค้นคว้า 
กรณีศึกษา ตลอดจน   น าเสนอ
ประเด็นที่ผู้ เรียนสนใจ เพ่ือการ
เรียนรู้ร่วมกันของกลุ่ม 

ประเมินด้วยวิธีการที่ หลากหลาย 
เพ่ือให้ครอบคลุม  การประเมิน
ด้านความรู้ ดังนี้ 
1)  การทดสอบย่อย  
2 )  ท ด ส อ บ ก ล า ง ภ า ค เ รี ย น       

ปลายภาคเรียน 
3 ) ป ร ะ เ มิ น จ า ก ร า ย ง า น     

การศึกษาค้นคว้า  
4)  ประเมินจากการน า เสนอ  

รายงานในชั้นเรียน  

 

 2.1.3  ด้านทักษะทางปัญญา 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) สามารถใช้ทักษะการคิดอย่าง

มีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์ 
คิดเชิงเหตุผลและคิดเชิงบูรณา
การ ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง
มี ประสิทธิภาพ 

2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพ่ือ
สร้างประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคมได้  

 
 
 

 
 
 

 

การสอนที่ เน้นให้ผู้ เ รี ยนได้ฝึก  
ทั ก ษ ะก า ร คิ ด แ ล ะก า ร แ ก้ ไ ข  
ปัญหาทั้งระดับบุคคลและกลุ่ม   
ในสถานการณ์ทั่ ว ไ ป  โ ดย ใ ช้   
วิธีการสอนที่หลากหลาย  เช่น  
ก า ร อ ภิ ป ร า ย ก ลุ่ ม  ก า ร ท า
กรณีศึกษา การโต้วาที การจัดท า
โครงการ และการใช้เกมส์เป็นต้น  
 
 
 
 
 
 

การประเมิน เป็นการวัดและ  
การประเมินทักษะการคิด และ  
การแก้ไขปัญหา เช่น 
1)  การสอบวัดความสามารถใน

การคิดและแก้ไขปัญหาโดยใช้
กรณีศึกษา 

 2) การประเมินจากผลงานที่เกิด
จากการใช้กระบวนการแก้ไข  
ปัญหา การศึกษาค้นคว้าอย่าง 
เ ป็ น ร ะบ บ ก า ร วิ เ ค ร า ะห์     
วิจารณ์  เช่น  รายงานการ     
วิเคราะห์วิจารณ์ กรณีศึกษา     
การศึกษาอิสระ รายงานผล     
การอภิปรายกลุ่ม การประชุม     
ป รึ ก ษ า ปั ญ ห า  แ ล ะ ก า ร     
สัมมนา 
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2.1.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้

ทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิก
กลุ่ม 

2) มีความรับผิดชอบต่อบทบาท
หน้ า ที่ ข อ งตน เ อ ง  ทั้ ง ต่ อ
ตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม 

3) แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธ์
ที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม  

 
 
 
 
 
 

นักศึกษาต้องมีความสามารถที่จะ
ปรับตัวให้เข้ากับบุคคล และสังคม  
ดังนั้นอาจารย์ผู้สอนต้องจัดการเรียน  
การสอน ดังนี้ 
1) กลยุทธ์การสอนที่เน้นการมี   

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ เรียนกับ
ผู้ เรียน ผู้ เรียนกับผู้สอน และ
ผู้เรียนกับสังคม 

2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มี
การท างานเป็นทีม เพ่ือส่งเสริม   
การแสดงบทบาทของการเป็น
ผู้น าและผู้ตาม 

3)  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษา 
ได้มีความรับผิดชอบ ปฏิสัมพันธ์
ที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม 

1)  การประเมินความสามารถ
ใน การท างานร่วมกับกลุ่ม
เพ่ือน และทีมงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพและสร้างสรรค ์

2)  การประเมินผู้เรียนในการ 
แสดงบทบาทของการเป็น
ผู้น า และผู้ตามในสถานการณ์ 
การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ 

3 )  ประ เมิ นผลจากการจั ด 
กิจกรรมและการเข้าร่วม 
กิจกรรมของนักศึกษา 
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 2.1.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) การแสดงออกถึงความสามารถ

ในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  
2) การแสดงออกถึงความสามารถใน

การติ ด ต่ อสื่ อ ส า ร  โ ดย ใ ช้
เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 

3 ) ก า ร แ ส ด ง อ อ ก ถึ ง ค ว า ม    
สามารถ ในการวิ เ คร าะห์
ตัวเลข แปรผลและน าเสนอ
ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม และ
ใช้เป็นพ้ืนฐานแก้ปัญหาและ
การตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน 

4) การแสดงออกถึงการมีทักษะ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสืบค้นข้อมูลเพ่ือการ
แสวงหาความรู้ 

1)  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการ
สื่อสารระหว่างบุคคลทั้งการพูด   
การฟัง และการเขียนในกลุ่ม
ผู้เรียน ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 
และบุคคลทีเ่กี่ยวข้อง 

2)  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เลือกและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
สื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและ
วิธีการ 

3)  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถใน
การเลือกสารสนเทศและฝึกทักษะ
การน าเสนอข้อสนเทศด้วยวิธีการ
ที่หลากหลายเหมาะสมกับผู้ฟัง     
และเนื้อหาที่น าเสนอ 

1) การประเมินผลงานตาม
กิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใช้แบบสังเกต และแบบ
ประเมินทักษะการพูดการ
เขียน 

2) การทดสอบทักษะการฟัง
จากแบบทดสอบที่สอดคล้อง
กับวัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

3) การทดสอบการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ข้อสอบ การท า
ร า ย ง า น ก ร ณี แ ล ะ ก า ร
วิ เ ค ร า ะห์ ข้ อ มู ล ผ ลกา ร
ศึกษาวิจัย การศึกษาอิสระ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



52 
 

 

 

        2.2  หมวดวิชาเฉพาะด้าน   
 2.2.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1)  มีทัศนคติที่ ดี ต่ อการงาน     

และมีความรับผิดชอบต่อ    
หน้าที่ 

2)  ซื่ อสั ตย์  สุ จ ริ ตและมี วินั ย    
เ ค า ร พ แ ล ะ ป ฏิ บั ติ ต า ม    
กฎระเบียบและข้อบังคับของ
องค์กรและสังคม 

3) มีจิตส านึกและพฤติกรรม    ที่
ค านึงถึงประโยชน์ ส่วนรวม
แ ล ะ สั ง ค ม ที่ มี คุ ณ ธ ร ร ม
มากกว่า    ประโยชน์ส่วนตน 

4)  ภูมิ ใจในภาษาไทย  ความ    
เป็นไทย และเจตคติที่ดีต่อ
วัฒนธรรมไทย 

 

1) ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือ
เป็นการปลูกฝัง ให้นักศึกษามี
ระเบียบวินัยโดยเน้นการเข้าชั้น
เรียนให้ตรงตลอดจนการแต่งกาย
ที่ เ ป็ น ไ ป ต า ม ร ะ เ บี ย บ ข อ ง
มหาวิทยาลัยนักศึกษาต้องมีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง สถาบัน และ
สังคมเคารพสิทธิและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน มีจิตอาสา และมี
จิตส านึกสาธารณะ 

2 ) การวิ เ ค ร าะห์ แบบวิ ภ าษวิ ธี    
(Dialectics)ในประเด็นวิกฤตด้าน
คุณธรรมจริยธรรมของสังคมและ
วิชาการ   

3)  การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์    
เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ( Interactive     
action learning) 

4)  การใช้กรณีศึกษา (Case  study)  
5) การเข้ าร่ วมกิจกรรมส าหรับ    

พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม    
จริยธรรม 

1) วัดและประเมินจากผลการ    
วิ เคราะห์และสังเคราะห์     
องค์ความรู้ 

2) วัดและประเมินจากผลการ    
ทบทวนวรรณกรรมและ    
สรุปสถานะขององค์ความรู้ 

3)  วั ดและประเมินจากผล   
การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 

4)  วัดและประเมินจากการ
เรียนรู้ร่วมมือ 
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2.2.2  ด้านความรู้ 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) มีความรอบรู้ ในภาษาและ   

วัฒนธรรมไทย 
2) มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณา

การความรู้ในศาสตร์ต่างๆที่
เกี่ยวข้อง 

3) มีความรู้และความสามารถ    
พัฒนาความรู้ด้านภาษาและ
วัฒนธรรมไทยให้เพิ่มพูน 

1) การวิเคราะห์และสังเคราะห์    
องค์ความรู้และการเรียนรู้แบบ    
สืบสวนสอบสวน (Inquiry method) 
2) การทบทวนวรรณกรรมและ   
สรุปสถานะขององค์ความรู้ 
3) การวิ เคราะห์แบบวิภาษวิธี     
เกี่ยวกับประเด็นวิกฤตขององค์    
ความรู้  และทฤษฎี 
4)การเรียนรู้ร่วมมือ  (Collaborative 
learning) เพ่ือประยุกต์และประเมิน
ค่าองค์ความรู้ในสถานการณ์จริง 

1) วัดและประเมินจากผลการ    
วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์    
ความรู้ 

2) วัดและประเมินจากผลการ    
ทบทวนวรรณกรรมและสรุป    
สถานะขององค์ความรู้ 

3) วัดและประเมินจากผลการ      
วิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 

4 ) วั ด แล ะป ระ เ มิ น จ าก กา ร     
เรียนรู้ร่วมมือ 

 

2.2.3  ด้านทักษะทางปัญญา 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1 )  ส ามารถคิ ด วิ เ ค ร าะห์ แล ะ    

ประเมินค่าได้ 
2)  สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ให้

เป็นหลักในการด าเนินชีวิตและ
การประกอบอาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิผล 

3) แสดงออกถึงความสามารถ      
ในการคิดแก้ปัญหาได้อย่าง
สร้างสรรค ์

1) การเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด    
เ พ่ื อ ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ก า ร คิ ด    
วิเคราะห์  คิดสังเคราะห์ และ    
คิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยจัด
ให้มีกิจกรรมในลักษณะต่าง ๆ 
เช่นการวิเคราะห์ แบบวิภาษวิธี
เกี่ ยวกับประเด็นวิกฤตทาง
วิชาการ วิชาชีพและทางสังคม 
(Problem-based   learning) 

2)  การท าวิจั ย เ พ่ือสร้ างองค์   
ความรู้ ใหม่  (Research-Based 
learning) 

1) วัดและประเมินจากผลการ
วิ เ ค ร า ะ ห์ แ บ บ วิ ภ า ษ วิ ธี      
เกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทาง    
วิชาการวิ ชาชีพ  และทาง
สังคม 

2) วัดและประเมินจากผลการ    
ท าวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้    
ใหม ่
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2.2.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถ    
ท า ง า น ร่ ว ม กั บ ผู้ อ่ื น แ ล ะ    
ปรับตั ว เข้ ากับวัฒนธรรม    
องค์กรได้เป็นอย่างดี 
2 )  มี ค ว ามรั บผิ ดชอบต่ อ    
บทบาทหน้าที่ ของตนเอง    
ทั้ งต่อตนเอง ต่อผู้ อ่ืนและ    
ต่อสังคม 
 

1 )  กา ร เ รี ยนแบบมี ส่ ว น ร่ ว ม    
ป ฏิ บั ติ ก า ร  ( Participative     
learning through action) 

2)  การเป็นผู้น าแบบมีส่วนร่วม    
(Shared leadership) ในการ    
น าเสนองานวิชาการ 

3)  การคิดให้ความเห็นและการ
รับฟังความเห็นแบบสะท้อน
กลับ (Reflective thinking) 

         

1) วัดและประเมินจากผลการ    
เรียนแบบร่วมมือ 

2)  วั ดและประ เมินจากผล    
การศึกษาค้นคว้า/แก้โจทย์ 

3)  วั ดและประ เมินจากผล    
น า เสนอผลงานกลุ่มและ      
การเป็นผู้น าในการอภิปราย 
ซักถาม 

 

 

 2.2.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1)  สามารถใช้ภาษาไทยใน    

การฟัง การพูด การอ่าน     
ก า ร เ ขี ย น  แ ล ะ ส รุ ป    
ป ร ะ เ ด็ น ไ ด้ อ ย่ า ง มี    
ประสิทธิภาพ 

2 )  ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร ข้ า ม    
วั ฒ น ธ ร ร ม ไ ด้ อ ย่ า ง     
เหมาะสมตามสถานการณ ์

3)  สามารถใช้ เทคโนโลยี    
ส า ร ส น เ ท ศ ใ น ก า ร    
ติดต่อสื่อสาร 

4)  สามารถใช้เทคนิคพ้ืนฐาน    
ทางคณิตศาสตร์และสถิติ    
ในการศึกษาค้นคว้าวิจัย     
ทั้ ง เชิ งคุณภาพและเชิ ง    
ปริมาณ 

 

1) การติดตามวิ เคราะห์  และ    
น า เสนอราย งานประ เด็ น
ส าคัญ    ด้านการศึกษาจาก
ข่าว    หนังสือพิมพ์ 

2) การสืบค้นและน าเสนอรายงาน    
ประเด็นส าคัญด้านการศึกษา    
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

1) วัดและประเมินจากผลการ    
ติ ด ต า ม วิ เ ค ร า ะ ห์  แ ล ะ    
น าเสนอรายงานประเด็น    
ส าคัญด้านการศึกษา 

2) วัดและประเมินจากผลการ    
สืบค้นและน าเสนอรายงาน    
ป ร ะ เ ด็ น ส า คั ญ ด้ า น
การศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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3.  การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
     (Curriculum Mapping)   
  3.1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร
สู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมาย ดังนี้ 
     1)  ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

 1)  การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันและสังคม 
 2)  การแสดงออกถึงการมีวินัยในการเรียน ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน
และสู้งาน 

 3)  การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพ
ในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

 4)  การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา และมีจิตส านึกสาธารณะ 
  5)  รักและภูมิใจในสถาบัน ท้องถิ่น มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     2)  ด้านความรู้ 

1) การแสดงออกถึงความสามารถในการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้  
 2) การแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการความรู้ และการประยุกต์ความรู ้
 3) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาของ

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
     3)  ด้านทักษะทางปัญญา 

1) สามารถใช้ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์ คิดเชิงเหตุผล และคิด 
เชิงบูรณาการ ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2)   มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้  
     4)  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  1) สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุ่ม 
  2) มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเอง ทั้ งต่อตนเอง ต่อผู้ อ่ืน         
และต่อสังคม 
  3) แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม  
     5)  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 1)   การแสดงออกถึงความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  
 2)   การแสดงออกถึงความสามารถในการติดต่อสื่อสาร โดยใช้เทคโนโลยีได้อย่าง

เหมาะสม 
 3)   การแสดงออกถึงความสามารถในการวิเคราะห์ตัวเลข แปรผลและน าเสนอ

ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม และใช้เป็นพื้นฐานแก้ปัญหาและการตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน 
 4)   การแสดงออกถึงการมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล

เพ่ือการแสวงหาความรู้ 
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รายวิชา 
 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 
 
 

2. ด้านความรู้ 
 
 
 
 
 

3.ด้าน 
ทักษะ
ทาง

ปัญญา 
 
 

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ 
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสือ่สาร                  
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน                  
2100104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้                  
2100107 ภาษามลายูเพ่ือการสือ่สาร                  
2100108 ภาษามลายูเพ่ือการสือ่สารและพัฒนาการเรยีนรู้                  
2100115 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1                    
2100117 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชพี                    

 
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ) 
 

 
 

รายวิชา 
 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 
 
 

2. ด้านความรู้ 
 
 
 
 
 

3.ด้าน 
ด้าน
ทักษะ
ทาง

ปัญญา 
 
 

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ 
1 

ข้อ
2 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ 
4 

2100103  หลักการอ่านและการเขียนค าไทย                  
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่าน
 ภาษาอังกฤษ 

                 

2100106 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอ่านและการ
 เขียน 

                 

2100109 ภาษามลายูพ้ืนฐาน                  
2100110 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร                  
2100111 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน                  
2100116 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2                   

 
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ) 

 

 
 

รายวิชา 
 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 
 
 

2. ด้านความรู้ 
 
 
 
 
 

3. ด้าน
ทักษะ
ทาง

ปัญญา 
 
 

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ 
1 

ข้อ
2 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ 
4 

2100112 วิทยาการแห่งความสุข                  
2100113 สุนทรียวิจักขณ ์                  
2100114 สารสนเทศเพ่ือการเรยีนรูต้ลอดชวีติ                   
2100118 ความจริงของชวีติ                    
2100119 การพัฒนาตน                    
2100120 สนุทรียภาพของชีวิต                    

 
      ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ) 

 

 
 
 

รายวิชา 
 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 
 
 

2. ด้านความรู้ 
 
 
 
 
 

3. ด้าน
ทักษะ 
ทาง 

ปัญญา 
 
 

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ข้อ 
1 

ข้อ
2 

ข้อ 
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ 
1 

ข้อ
2 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ 
4 

2150101 สงัคมภวิตัน์                  
2150102 การจดัการทางสงัคม                  
2150103 ทักษะชวีติและจิตสาธารณะ                  
2150108 ทักษะในการด าเนนิชีวิต                    
2150109 ชวีติและวัฒนธรรมไทย                    
4100101 คณิตศาสตรใ์นชวีติประจ าวนั                  
4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต                  
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน                  
4100108 วทิยาศาสตรใ์นชวีติประจ าวนั                   
4100109 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชวีติ                   

 
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
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 3.2  การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา   
หมวดวิชาเฉพาะด้าน ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
     1)  ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

1)  มีทัศนคติที่ดีต่อการงานและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
2)  ซื่อสัตย์ สุจริตและมีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กร

และสังคม 
3)  มีจิตส านึกและพฤติกรรมที่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและสังคมที่มีคุณธรรมมากกว่า

ประโยชน์ส่วนตน 
4)  ภูมิใจในภาษาไทย ความเป็นไทย และเจตคติท่ีดีต่อวัฒนธรรมไทย 

     2)  ด้านความรู้ 
1)  มีความรอบรู้ในภาษาและวัฒนธรรมไทย 
2)  มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
3)  มีความรู้และความสามารถพัฒนาความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยให้เพ่ิมพูน 

 3)  ด้านทักษะทางปัญญา 
1)  สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินค่าได้ 
2)  สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ให้เป็นหลักในการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพได้

อย่างมีประสิทธิผล 
3)  แสดงออกถึงความสามารถในการคิดแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

     4)  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1)  มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนและปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้

เป็นอย่างด ี
2)  มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเอง ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม 

     5)  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
1)  สามารถใช้ภาษาไทยในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และสรุปประเด็นได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
2)  สามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 
3)  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร 
4)  สามารถใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการศึกษาค้นคว้าวิจัยทั้งเชิง

คุณภาพและเชิงปริมาณ 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 
 

2. ด้านความรู้ 
 
 
 
 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

 
 
 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ขอ้ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 
2107102  วาทการ                 

  2107103  การอ่านเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ                 

2107104  พัฒนาการของวรรณกรรมไทย                 
  2107106  ศิลปะการอ่านออกเสียง                 

2107107  การอ่านตีความ                 
2107138  หลักภาษาไทย                 

  2107139  สัทศาสตร์ภาษาไทย                 

2107140  ภาษากับวัฒนธรรม                 
2107141  ภาษาศาสตรภ์าษาไทย                 

  2107142  เทคนิคการอ่าน                 

  2107143  เทคนิคการเขียน                 

  2107144  การพูดเพื่อสัมฤทธิผล                 

  2107145  การย่อความและสรปุความ                 

 
                                                                 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 
 

2. ด้านความรู้ 
 
 
 

 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

 
 
 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 
  2107146  ค าและส านวนไทย                   

  2107208  ความสัมพันธ์ระหว่างภาษามลายูถิ่น 
                กับภาษาไทย 

                

  2107212  พัฒนาการของภาษาไทย                 

  2107213  การอ่านเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม                 

2107247  วรรณกรรมเอกของไทย                 
 2107248  วรรณกรรมไทยร่วมสมัย                    

  2107249  การเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ                 

  2107250  ความคิดสร้างสรรคท์างภาษาไทย                 

  2107251  ทฤษฎีคติชนและวิธีการศึกษา                 

  2107452  การเขียนบันเทิงคดี                 

  2107317  การน าเสนอสารภาษาไทยด้วย 
                คอมพิวเตอร์ 

                

 
                                                                 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 
 

2. ด้านความรู้ 
 
 
 
 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

 
 
 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 
  2107318  ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย                 

  2107321  ภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ                 

  2107322  วรรณกรรมสังคมและการเมือง                                      

  2107326  ภาษาไทยถ่ิน                 

  2107327  วรรณกรรมท้องถิ่น                 

  2107353  การเขียนสารคด ี                 

  2107354  บรรณาธิการกิจ                  

  2107355  การศึกษางานวิจัยทางภาษาและ      
              วรรณกรรมไทย   

                

  2107356  การเขียนเพื่อการสื่อสารมวลชน                 

  2107357  การเขียนเพื่อการโฆษณาและ 
                ประชาสัมพันธ์ 

                

 
                                                                 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 
 

2. ด้านความรู้ 
 
 
 
 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

 
 
 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 
  2107358  การเลขานุการ                 

  2107359  เทคนิคการสัมภาษณ ์                 

  2107360  คีตวรรณกรรมศึกษา                 

  2107361  วรรณคดีการแสดง                    

  2107362  การเขียนร้อยกรอง                 

  2107429  วรรณกรรมวิจารณ ์                 

  2107435  สัมมนาภาษาไทย                   

  2107463  การวิจัยทางภาษาไทย                 

  2107464  การพูดทางวิทยุกระจายเสยีงและ      
                วิทยุโทรทัศน์ 

                

 
                                                                 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 
 

2. ด้านความรู้ 
 
 
 
 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

 
 
 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 
  2107465  การเขียนหนังสือราชการ                      

  2107466  การใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ                            

  2107467  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
                ภาษาไทยและเตรียมสหกิจศึกษา 
                ทางภาษาไทย 

                

  2107468  การฝึกประสบการณว์ิชาชีพ    
                ภาษาไทย 

                

  2107469  สหกิจศึกษาทางภาษาไทย                      

 
 
 

                                                                 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
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หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏยะลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา   
 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

      ระหว่างกระบวนการสอนและประเมินผลรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์รายวิชาเมื่อสิ้นสุด
ภาคเรียน ดังนี้ 

 2.1.1  การทวนสอบระดับรายวิชา 
 2.1.1.1  อาจารย์ประจ าวิชาสุ่มสัมภาษณ์นักศึกษาเพ่ือตรวจสอบความรู้และการมีส่วนร่วม

ในกระบวนการเรียนรู้ 
 2.1.1.2  อาจารย์ประจ าวิชาเจาะจงสัมภาษณ์นักศึกษาเป็นรายบุคคลเพ่ือตรวจสอบ

ความรู้และการมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ กรณีนักศึกษามีผลการเรียนผิดปกติเป็นที่น่าสังเกต 
 2.1.2  การทวนสอบระดับหลักสูตร 
  2.1.2.1  ตั้งคณะกรรมการภายในหรือภายนอกหลักสูตร ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม
ของข้อสอบ 
  2.1.2.2  ตั้งคณะกรรมการภายในหลักสูตร ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของการ
ประเมินผลการเรียนนักศึกษา 
 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
 หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา  จะมีการประเมินคุณภาพของหลักสูตร  โดยสอบถามความ
พร้อมและความรู้จากสาขาที่เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบ
อาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น  นอกจากนั้น
ประเมินจากความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มาประเมินหลักสูตร หรืออาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อมของ
นักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของ
นักศึกษา 
 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาว่า

ด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 ข้อที่ 34 และฉบับที่ 2 ข้อที่ 5 
 

หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  
1.1 การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร คุณธรรม จริยธรรม    

ความรับผิดชอบ การสร้างผลงานวิชาการ การท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา  
1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและความ

เป็นครู 
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2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์  
 2.1 การพัฒนาความรู้และทักษะการจัดการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผล 
 2.1.1  ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัย การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการ
และวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือ
เพ่ิมพูนประสบการณ ์
 2.1.2  จัดโครงการประชุมสัมมนาอาจารย์ผู้สอนเพ่ือก ากับติดตามกระบวนการท างาน 
ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้ และแนวคิดด้านวิชาการ 
         2.1.3  เพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลให้ทันสมัย 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ  
 2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม 
 2.2.2 มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง  
 2.2.3 ส่งเสริมการท าวิจัย การสร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้ใหม่เพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอนและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ  
 

หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ก าหนดการก ากับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาด้วย

เกณฑ์การด าเนินการบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรท าหน้าที่บริหาร
หลักสูตร ซึ่งมีการจัดประชุมเป็นประจ าทุก 2 เดือน เพ่ือก ากับดูแลการบริหารหลักสูตรในภาพรวม มีติดตาม
ประเมินผลการด าเนินการเป็นประจ าทุกภาคการศึกษา และพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการด าเนินการ        
หรือพัฒนาหลักสูตร 
 

2. บัณฑิต 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ หรือ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร โดยพิจารณาจากข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ ผลการสอบ
ประมวลความรอบรู้และการมีงานท า นอกจากนั้นยังติดตามความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม    
ทั้งจ านวนและคุณภาพจากผู้ใช้บัณฑิตและผู้ประกอบการ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ท าการส ารวจความพึงพอใจและความคาดหวัง
ของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจ าทุกปี และแจ้งผลการส ารวจให้กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้รับทราบ    
เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรก าหนดว่าผู้ใช้
บัณฑิตจะต้องมีคะแนนความพึงพอใจมากกว่า 3.5 (จากระดับ 5) 
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3. นักศึกษา 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ให้ความส าคัญกับการรับนักศึกษาเข้าศึกษา      

ในหลักสูตร การส่งเสริมพัฒนานักศึกษา และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา 
3.1  หลักสูตรก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาในการคัดเลือกจากผลคะแนนการสอบ เพ่ือแสดง

ความพร้อมด้านปัญญา และสอบสัมภาษณ์เพ่ือประเมินความพร้อมทางสุขภาพกายและจิต  
3.2  หลักสูตรส่งเสริมพัฒนานักศึกษา 

(1) ก าหนดให้มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่สามารถให้เกิดการ
เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพที่จ าเป็นให้กับนักศึกษา โดยเน้นทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21  

(2) มีระบบสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา โดยการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
ทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยอาจารย์จะแจ้งวันและเวลาที่นักศึกษาจะขอรับค าปรึกษาไว้หรือผ่าน
ช่องทางอ่ืน ๆ ที่เหมาะสม เพ่ือให้นักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนหรือปัญหาอ่ืน ๆ สามารถขอรับค าปรึกษา
จากอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้  

(3) มีระบบการอุทธรณ์ของนักศึกษา นักศึกษาที่ต้องการอุทธรณ์หรือมีเรื่องร้องเรียน
ทั้งเรื่องทั่วไปหรือผลการประเมิน สามารถติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ท าหน้าที่ดูแลการจัดการเรียน
การสอนรายวิชานั้น ๆ 

3.3  หลักสูตรมีการติดตามข้อมูลที่แสดงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ได้แก่ อัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษา อัตราการส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจต่อหลักสูตร 
 

4. อาจารย์ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ให้ความส าคัญกับคุณภาพของอาจารย์            

จึงมีนโยบายและแผนระยะยาวในการรับอาจารย์ใหม่ การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร การมีส่วนร่วม     
ของอาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร การบริหาร การส่งเสริมและการพัฒนา
อาจารย์ 

4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
     มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่

จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไปในสาขาภาษาไทยหรือสาขาที่เก่ียวข้อง 
4.2 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
     มหาวิทยาลัยจะอ านวยความสะดวกในการติดต่อและเชิญอาจารย์ตามความจ าเป็นและ

ข้อเสนอของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
4.3 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
     คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียน

การสอนประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้
ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรและได้
บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ให้ความส าคัญกับกระบวนการออกแบบหลักสูตร

เพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและก าหนดเป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้หรือผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะที่มีกระบวนการก าหนด
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สาระส าคัญของหลักสูตรด้วยการวิเคราะห์งาน (task analysis) และแสดงถึงความเชื่อมโยงกับผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง ทีม่ีกระบวนการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยเมื่อครบวงรอบการศึกษา หรือไม่เกิน 5 ปี 

หลักสูตรให้ความส าคัญกับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา โดยค านึงความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ในวิชาที่สอน ความสามารถในการออกแบบการสอนที่ส่งเสริมให้เกิดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
และมีศักยภาพในการพัฒนาทักษะให้กับนักศึกษา 
 หลักสูตรก าหนดให้มีการประเมินผู้เรียนด้วยจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลการเรียนรู้
ของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร การประเมินเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาวิธีการ
เรียนรู้ของตัวนักศึกษาเอง และการประเมินเพ่ือเป็นข้อมูลปรับปรุงการเรียนการสอน  
 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 
 ระบบการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยด าเนินการให้อาจารย์  
ทุกท่านมีส่วนร่วมในการเสนอแนะความต้องการและส ารวจทรัพยากรที่ตนเองต้องการให้สอดคล้องกับ
รายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบโดยด าเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้  
 1) มหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศโดยมีหน้าที่รับผิดชอบใน
การให้ค าปรึกษา การก ากับดูแลการด าเนินงานและในการพิจารณาด าเนินการในการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ สิ่งสนับสนุนทางด้านการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏยะลาก าหนดแนวทางในการรวบรวมตรวจสอบคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ สิ่งสนับสนุนด้านการศึกษา
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและประเมินผลการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศสิ่งสนับสนุนด้านการศึกษา   
ซึ่งมีหน่วยงานหลักในการให้บริการ คืองานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารสนเทศส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2) ประกาศก าหนดการจัดหาทรัพยากร โดยทางมหาวิทยาลัยแจ้งให้คณะทราบแล้วให้ทางคณะแจ้ง
ทางหลักสูตรเพ่ือด าเนินการส ารวจความต้องการจัดหาทรัพยากรโดยประธานหลักสูตรท าการส ารวจความ
ต้องการของทรัพยากรสารสนเทศโดยขอความร่วมมือจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรในการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ สิ่งสนับสนุนด้านการศึกษาของรายวิชาที่ตนเองต้องการ 

3) หลักสูตรได้เสนอรายการหนังสือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนโดยเรียงล าดับตาม
ความส าคัญของทรัพยากรก่อนและรวบรวมตรวจสอบ 

4) มหาวิทยาลัยด าเนินการคัดเลือกตามความส าคัญและงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เมื่อคัดเลือก
เสร็จแจ้งผลการเลือกมายังคณะ และคณะแจ้งหลักสูตรให้ทราบ 

5) มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดซื้อ หลังจากนั้น ด าเนินการลงทะเบียนทรัพยากร แจ้งรายการ
ทรัพยากรไปยังคณะและคณะแจ้งมายังหลักสูตร 

6.1 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
         1)  การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
                        บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีและมีความรู้ตรงตามต าแหน่งงาน 
                   2)  การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน  

              จัดการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานตามต าแหน่งงาน 
6.2 การบริหารงบประมาณ 
     มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณผ่านคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทั้ง งบประมาณ

แผ่นดินและงบประมาณบ ารุงการศึกษาเพ่ือจัดซื้อหนังสือ ต ารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และ
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วัสดุครุภัณฑ์อย่างเพียงพอ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม
กับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
  

6.3 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม  
6.3.1 สถานที่ 

 

ล าดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จ านวนที่มีอยู่แล้ว หมายเหตุ 
1 ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 

ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 80 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 20 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 45 คน 
หอ้งเรียนขนาดจุ 200 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
Sound lab 

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

อาคาร 1 
อาคาร 4 
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร 9 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร 10 ภาควิชาศิลปกรรม 
อาคาร 15 ภาควิชาเกษตรศาสตร์ 
อาคาร 15 ภาควิชาเกษตรศาสตร์ 
อาคาร 18  
อาคาร 20 ส านักงานอธิการบดี 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 

2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

5 ห้อง 
7 ห้อง 
1 ห้อง 

อาคาร 6 
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 

3 ห้องประชุมสัมมนา 
ห้องประชุมบราแง  ขนาดจุ 100-120 คน 
ห้องประชุมติงเซียง ขนาดจุ 180 คน 
ห้องประชุมเซอรา   ขนาดจุ 400 คน 
ห้องประชุมมังกีส   ขนาดจุ 200 คน 
ห้องประชุมนานัส   ขนาดจุ 200 คน 
ห้องประชุมซาลัค   ขนาดจุ 400 คน 

 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 

 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
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     6.3.2 อุปกรณ์การสอน 
        1) อุปกรณ์การเรียนการสอนของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

ล าดับ รายการและลักษณะเฉพาะ 
จ านวนที่มี 
อยู่แล้ว 

1 เครื่องเล่นแผ่นซีดี 3 
2 ชุดเครื่องขยายเสียงไร้สายพร้อมไมโครโฟน 4 
3 ตู้แอมป์อเนกประสงค์ 3 
4 เครื่องโปรเจคเตอร์ 1 
5 โทรทัศน์ 1 
6 ชุดเครื่องเสียง 1 
7 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 1 
8 เครื่องคอมพิวเตอร์ 4 
9 เครื่องพิมพ์ (Printer) 2 
10 เครื่องฉายข้ามศีรษะ 1 
11 เครื่องถ่ายเอกสาร 1 
12 เครื่องขยายเสียงประจ าห้อง 1 
13 โต๊ะเก้าอ้ีเรียน 30 
14 ตู้เก็บเอกสาร 5 
15 โต๊ะวางอุปกรณ์และเก้าอ้ี 10 
16  โต๊ะเก้าอ้ีส าหรับอาจารย์ 14 

 

              2)  อุปกรณ์การเรียนการสอนและโสตทัศนูปกรณ์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ล าดับที่ รายการและลักษณะเฉพาะ 
จ านวน 

ที่มีอยู่แล้ว 
1 เครื่องคอมพิวเตอร์ 3 
2 เครื่องพิมพ์ 1 
3 เครื่องถ่ายเอกสาร 1 
4 เครื่องขยายเสียงประจ าห้อง 1 
5 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 2 
6 กล้องถ่ายภาพดิจิตอล 1 
7 กล้องถ่ายภาพวีดิทัศน์ 1 
8 เครื่องบันทึกเสียง 8 
9 เครื่องโปรเจ็คเตอร์ 1 
10 โทรทัศน์สี 2 
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     6.3.3 ห้องสมุดและแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ 
     ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีเครื่องคอมพิวเตอร์

เพียงพอที่จะให้บริการการสืบค้นสารสนเทศระบบห้องสมุดอัตโนมัติผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจาก 
http://aritc.yru.ac.th/ 

        6.3.3.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
     1) หนังสือ 

    1.1 ภาษาไทย   จ านวน  748 ชื่อเรื่อง 
    1.2 ภาษาอังกฤษ   จ านวน   42 ชื่อเรื่อง 

รวม 790 ชื่อเรื่อง 
2) เอกสารวิชาการ (วิจัย/วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์) 
    2.1 ภาษาไทย            จ านวน    2 ชื่อเรื่อง 
    2.2 ภาษาอังกฤษ                   จ านวน    - ชื่อเรื่อง 

รวม    2 ชื่อเรื่อง 
3) วารสาร/นิตยาสาร 
    3.1  ภาษาไทย            จ านวน    229 ชื่อเรื่อง 
    3.2 ภาษาอังกฤษ                   จ านวน      - ชื่อเรื่อง 

รวม    229 ชื่อเรื่อง 
                  6.3.3.2  ฐานข้อมูลส าเร็จรูป 
                    ระบบฐานข้อมูลส าเร็จรูปเพ่ือการค้นคว้าและฐานข้อมูล Online มี 3 ระบบฐานข้อมูล 
ประกอบด้วย 
 1) ระบบฐานข้อมูล E-Book ประกอบด้วย 3 ฐานข้อมูล ดังนี้ 

1.1) iGLibrary (iG Publishing) เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์   
       1.2) Gale Virtual Reference Library (eBook) เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวม 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ Business, Environment, History, Information and 
Publishing, Law, Medicine, Nation and World, Religion, Science, Social Science และ 
Technology 

1.3) 2eBook เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์   
  2) ระบบฐานข้อมูล E-Journal ประกอบด้วย 6 ฐานข้อมูล ดังนี้ 
       2.1) Springer Link เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครอบคลุมวารสาร จ านวนเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ ข้อมูล ปี 1997 ปัจจุบัน 
      2.2) ฐานข้อมูล Web of Science เป็นฐานข้อมูลอ้างอิง (Citation Database)        
ที่ให้ข้อมูลบรรณานุกรม พร้อมด้วยบทคัดย่อ รายการอ้างอิง (Cited Reference) และรายการอ้างอิง    
(Cite Article) ซึ่งครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์ เช่น เคมี ฟิสิกส์ วิศวกรรม เป็นต้น สาขาสังคมศาสตร์       
เช่น จิตวิทยา บริหารธุรกิจ  เป็นต้น สาขาศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เช่น เอเชียศึกษา ศาสนา ปรัชญา 
ศิลปะ ดนตรี เป็นต้น จากวารสารไม่น้อยกว่า 10,000 รายชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2001 ถึงปัจจุบัน 
    2.3) ฐานข้อมูล Academic Search Complete เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุม
สหสาขาวิชามากที่สุดทั่วโลก   

http://aritc.yru.ac.th/
http://web.ebscohost.com/ehost/search?vid=1&hid=113&sid=d657cd0b-7373-48b5-be39-43c96e5011a2@sessionmgr113
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    2.4) ฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service Plus Full Text เป็นนวัตกรรม          
ที่ใช้ในการจัดการและการสืบค้นฐานข้อมูลจ านวน 13 ฐานข้อมูล ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา    
ได้ด าเนินการบอกรับ เพ่ือให้บริการกับมหาวิทยาลัย / สถาบันทั้ง 78 แห่ง อาทิเช่น ฐานข้อมูล 
ScienceDirect ฐานข้อมูล Proquest Dissertation ฐานข้อมูล ISI Web of Science ทั้งนี้ยังรวมถึง
ฐานข้อมูล EBSCO eBooks (NetLibrary) ผ่านช่องทางการสืบค้นเดียว (Single Search) 
       2.5) ฐานข้อมูล Education Research Complete เป็นฐานข้อมูลวารสารฉบับเต็ม
กว่า 1,060 ชื่อเรื่อง ซึ่งรวบรวมวารสารหลัก (Core Journals) ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับการศึกษา
ขั้นสูง รวมถึงหนังสือ (Books and Monographs) และงานวิจัยเฉพาะทางต่าง ๆ ทางด้านการศึกษาทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 
    2.6) ฐานข้อมูลบทความวารสารสารสนเทศ  H.W. Wilson เป็นฐานข้อมูลดรรชนี 
สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมทุกสาขาวิชา ดังนี้ Applied Science & Technology, Art, 
Business, Education, General Science, Humanities, Library and Information Science, Social 
Sciences, Law, General Interest, Biological & Agricultural Science 
 3) ระบบฐานข้อมูล E-Thesis ประกอบด้วย 2 ฐานข้อมูล ดังนี้  
    3.1) ProQuest Dissertations and Theses Global วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท 
และปริญญาเอก ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา  รวมถึง
บางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเซีย และแอฟริกา มากกว่า 1,000  แห่ง ประกอบไป
ด้วยข้อมูลมากกว่า 2.4 ล้านระเบียน (สกอ.บอกรับ)  (http://search. ProQuest.com/autologin) 
    3.2) ฐานข้อมูลงานวิจัยไทย Digital Collection (ThaiLIS)  วิทยานิพนธ์ งานวิจัย 
บทความวารสาร และหนังสือหายากฉบับเต็ม รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง  ๆ ทั่วประเทศไทย 
(http://tdc.thailid.or.th/tdc/) 
      6.4 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
  ประสานงานกับส านักวิทยบริการในการจัดซื้อหนังสือ และต าราที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบริการให้อาจารย์
และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้นอาจารย์
ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอรายชื่อหนังสือ และสื่ออ่ืน ๆ ที่จ าเป็น 
      6.5 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
      1) ส ารวจความต้องการทรัพยากร การเรียนการสอนเป็นประจ าทุกปีการศึกษาจากผู้สอนและ 
ผู้เรียน 
      2) ประเมินความเพียงพอของทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในหลักสูตร 
      3) สรุปแหล่งทรัพยากรที่ใช้เพ่ือการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่ผู้สอนและผู้เรียนสามารถ 
ใช้บริการได้ โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
 
 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
1.  จั ด ใ ห้ มี ห้ อ ง เ รี ย น  

ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร สื่ อ แ ล ะ
ช่ อ งทา งกา ร เ รี ยนรู้ เ พ่ื อ
ส นั บ ส นุ น ก า ร ศึ ก ษ า ใ น
ห้องเรียนนอกห้องเรียนและ
เพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. จัดให้มีห้องเรียนที่มีสื่ออุปกรณ์
พ ร้ อ ม ใ ช้ ง า น อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ ทั้งในการเรียน
การสอน การท ากิจกรรมใน
ห้องเรียน 

2. จั ด เ ต รี ย มห้ อ งป ฏิ บั ติ ก า ร   
เพ่ือให้นักศึกษาสามารถฝึก     
ปฏิบัติสร้างความพร้อมในการ

1. ผลส ารวจความพร้อมของสื่อ    
อุ ป ก ร ณ์ ที่ จ า เ ป็ นป ร ะ จ า    
ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ    
จากอาจารย์และนักศึกษา 

2.  จ านวนหนังสือต ารา และสื่อ     
ดิจิทัลที่มีให้บริการและสถิติ     
การใช้งานหนังสือ ต ารา สื่อ      
ดิจิทัล 

http://tdc.thailid.or.th/tdc/
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
ปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

3. จัดให้มีห้องการเรียนรู้ ด้ว ย  
ต น เ อ ง เ พ่ื อ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า 
ส า ม า ร ถ ศึ ก ษ า  ค้ น ค ว้ า       
ห าคว ามรู้ เ พ่ิ ม เ ติ ม ไ ด้ ด้ ว ย
ตนเอง 

4. จัดให้มีห้องสมุดให้บริการทั้ง 
หนังสือต ารา และสื่อดิจิทัล 
เพ่ือการเรียนรู้ 

3.  ผลส ารวจความพึงพอใจของ     
นักศึกษาต่อการให้บริการ     
ทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้และ    
การฝึกปฏิบัติ 

 
7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน  
 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
1  อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80  มีส่วน 
    ร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ 
    ด าเนินการงาน หลักสูตร 

X X X X X 

2  มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2                
    ทีส่อดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ    
    มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/ สาขาวิชา 

X X X X X 

3 3  มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียด 
4     ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4  
5     อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ 
6     ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

7 4  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ 
8     รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 
9     ตามแบบ มคอ. 5  และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลัง 

  สิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

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

X X X X X 

6  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล 
    การเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และมคอ. 4 อย่างน้อย 
    ร้อยละ 25  ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

7  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์ 
    การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ 
    ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว 

 
X X X X 

8  อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า 
    ด้านการจัดการเรียนการสอน 
 

X X X X X 
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
9  อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/ 
    หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

X X X X X 

10  จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน    
 ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพไม่น้อย 
 กว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

11  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/   
 บัณฑิตใหม่ทีม่ีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉล ี่ยไม่น้อย   

     กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 
   X X 

12  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 
    บัณฑิต เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0  

    X 
 
 

    เกณฑ์การประเมิน : หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 3 ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้ 
ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้บังคับ 1-5 ) มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายและมีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการ
บรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 50% ของค าบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมใน
แต่ละปี 
 

หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน  

        ก าหนดให้คณาจารย์เขียนรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)  ซึ่งมีรายละเอียดของกลยุทธ์การ
ประเมินการสอน  และรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) หลังการสอนของแต่ละภาค
การศึกษา  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป 
 1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  

      การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน ด าเนินการ ดังนี้ 
       1.2.1 นักศึกษาประเมินการสอนในแต่ละรายวิชาผ่านระบบออนไลน์จ านวน 2 ครั้ง           
คือ ก่อนการสอบระหว่างภาคและก่อนการสอบปลายภาค 

      1.2.2 คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสังเกตการสอน 
ของอาจารย์ 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
 2.1  โดยนักศึกษาและบัณฑิต 
        การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยส ารวจข้อมูลจาก นักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาปีสุดท้าย 
และบัณฑิตใหม ่
 2.2  โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือ จากผู้ประเมินภายนอก 
        การประเมินคุณภาพการศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและ/หรือภายนอกที่เกี่ยวข้องทาง
การศึกษา 
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 2.3  โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ 
        การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตโดยวิธีการวิจัย   
 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
        ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
        4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูลจากการประเมินของนักศึกษา ผู้รับผิดชอบ ผู้ใช้บัณฑิต   
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น  โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร / คณะกรรมการบริหาร 
วิชาการคณะ 
        4.3 ด าเนินการปรับปรุง 
 4.3.1 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม  
 (มคอ.4) ทุกภาคการศึกษาหรือทุกปีการศึกษา 
 4.3.2 ด าเนินการประเมินผลหลักสูตร (มคอ.2) เพ่ือน าไปปรับปรุงหลักสูตรภายใน 5 ป ี
              (1) ประเมินปัญหาอปุสรรคการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทุกปี 
การศึกษา (มคอ.7) 
              (2) ประเมินผลคุณลักษณะและคุณภาพของบัณฑิตภายหลังจบการศึกษาอย่าง 
ต่อเนื่อง
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ภาคผนวก ก 
สรุปการปรับปรุงหลักสตูร 
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สรุปการปรับปรุงหลักสูตร 
 

การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 เป็น
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 
สรุปการปรับปรุงได้  ดังนี้    

 

หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หมายเหตุ 
1. ชื่อหลักสูตร 
ช่ือภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
ช่ือภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Arts  in Thai 

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

ปรับปรุง 

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

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

คงเดิม 
 

3. ปรัชญาของหลักสูตร 
         หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย     
เป็นหลักสูตรผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความ
รอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทางภาษาไทย  สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม  สามารถแสวงหาความรู้
ด้วยตนอง  มีประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทยสื่อสารทุก
รูปแบบ  ตระหนักในคุณค่าภาษาไทยอันเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมของคนไทย 

3. ปรัชญาและความส าคัญของหลักสูตร 
     3.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
            ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค ว า ม รู้ ท า ง ภ า ษ า ไ ท ย 
วรรณกรรมและวรรณคดีไทย มีคุณธรรมและจริยธรรม 
และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต
และการประกอบอาชีพในบริบทสังคมพหุวัฒนธรรมได้   
     3.2  ความส าคัญของหลักสูตร 
            การใช้ภาษาไทยในปัจจุบันยังพบเห็นปัญหา   
ต่าง ๆ มากมายในด้านการสื่อสาร เช่น ทักษะการฟัง การพูด 
การอ่าน การเขียน และปัญหาการใช้ภาษาไทยในการ
สื่อสาร การผลิตบุคคลที่มีความสามารถด้านภาษาไทย
และสามารถ ใ ช้ภาษา ไทยในการสื่ อสาร ได้ อย่ า ง             
มีประสิทธิภาพจึงเป็นการตอบสนองความต้องการ       
ของสังคมไทย โดยเฉพาะในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  
ได้แก่ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ซึ่งเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรมที่ก าลังประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มี
ความช านาญในสาขาวิชาภาษาไทยท้ังในเชิงปริมาณและ 
คุณภาพ ดังนั้น การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมี ความรู้ทาง
วิชาการและมีทั กษะการใ ช้ภาษาไทยเป็นอย่ างดี           
จึงตอบสนองความต้องการของสังคมพหุวัฒนธรรมได้เป็น
อย่างดี และถือเป็นการธ ารงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมของ
ชาติ 
 
 
 
 

ปรับปรุง 
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4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
       4.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
ทางภาษาไทย ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
สามารถประกอบอาชีพทั้งภาครัฐบาล เอกชน และอาชีพ
อิสระ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       4.2  เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความใฝ่รู้ มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และวิจารณญาณ สามารถใช้เทคโนโลยีทันสมัย
แสวงหา  สร้างองค์ความรู้   ถ่ายทอดและเผยแพร่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
       4.3  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความภาคภูมิใจและตระหนักถึง
ความส าคัญของภาษาและวรรณกรรมไทย ในฐานะที่ เป็น
มรดกทางวัฒนธรรมของคนไทย  
       4.4  เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีพื้นฐานทางวิชาการ ระเบียบ
วิธีการวิจัย  เป็นเครื่องมือสร้างองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาตนเอง
และสังคมได้อย่างเหมาะสม 

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
        หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย    
มีวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติครอบคลุม
ทั้ง 3 ด้าน ดังนี ้     
      4.1  มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งทางภาษาไทย 
ทักษะการสื่อสาร วรรณกรรมและวรรณคดีไทย และ
สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารและการประกอบอาชีพ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      4.2 มีความใฝ่รู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมี
วิจารณญาณ สามารถใช้เทคโนโลยีทันสมัยในการแสวงหา
ความรู้  ถ่ายทอดและเผยแพร่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
      4.3  มีความภาคภูมิใจและตระหนักถึงความส าคัญ
ของภาษาและวรรณกรรมไทยในฐานะที่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมของคนไทย  
 

ปรับปรุง 

5. ระบบการจัดการศึกษา 
    ระบบทวิภาค 

5. ระบบการจัดการศึกษา 
   ระบบทวิภาค   
 

คงเดิม 

6. จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
    ไม่น้อยกว่า 123 หน่วยกิต 

6. จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
    ไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต 
 

ปรับปรุง 

7. โครงสร้างหลักสูตร 
   7.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า      30    หน่วยกิต 
   7.2 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า            87    หน่วยกิต  
  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน       ไม่น้อยกว่า         80    หน่วยกิต 
   1) วิชาเฉพาะด้านบังคับ                       40    หน่วยกิต 
   2) วิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า          40    หน่วยกิต 
  กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ              7      หน่วยกิต 
    7.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า         6      หน่วยกิต  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. โครงสร้างหลักสูตร 
    7.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30    หน่วยกิต 
    7.2 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 90    หน่วยกิต 
แบ่งเป็นกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน   ไม่น้อยกว่า  83   หน่วยกิต 
   1) วิชาเฉพาะด้านบังคับ                   40   หน่วยกิต 
   2) วิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า 43   หน่วยกิต 
  กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ           7    หน่วยกิต 
    7.3  หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต   

ปรับปรุง 
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8. รายวิชา 

8.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
8.1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 

                                                     12  หน่วยกิต 
                     1) บังคับเรียน            10  หน่วยกิต 

 

2100101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                  2(1-2-3) 
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน                     

                                                 2(1-2-3) 
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนา 
              การเรียนรู ้                                  2(1-2-3) 
2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร                2(1-2-3) 
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพฒันา 
              การเรียนรู ้                                  2(1-2-3) 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) เลือกเรียน          2  หน่วยกิต 
2100103  หลักการอ่านและการเขียนค าไทย        2(2-0-4) 
2100105  การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่าน                       
              ภาษาอังกฤษ                                2(1-2-3) 
2100106  ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่าน 
              และการเขียน                               2(1-2-3) 
2100109  ภาษามลายูพ้ืนฐาน                         2(1-2-3) 
2100110  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                   2(1-2-3) 
2100111  ภาษาอาหรับพื้นฐาน                       2(1-2-3) 
 
 

8.1.2 กลุ่มวิชามนษุยศาสตร์         6   หน่วยกิต 
2100112 วิทยาการแห่งความสุข                     2(1-2-3) 
2100113 สุนทรียวิจักขณ ์                             2(2-0-4) 
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรยีนรู้ตลอดชีวิต     2(1-2-3) 
                               
 
 
 

           8.1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์           6   หน่วยกิต 
2150101 สังคมภิวัตน ์                    2(2-0-4) 
2150102 การจัดการทางสังคม         2(2-0-4) 
 

8. รายวิชา 
8.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต 

8.1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 
                                             12     หน่วยกิต 

1) บังคับเรียน               10     หน่วยกิต 
 

2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   2(1-2-3) 
2100102 การพัฒนาทักษะการพูด 
 และการเขียน   2(1-2-3) 
2100104  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
 และพัฒนาการเรียนรู ้   2(1-2-3) 
2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร   2(1-2-3) 
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 
 และพัฒนาการเรียนรู ้   2(1-2-3) 
*2100115 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1   2(1-2-3) 
*2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ   2(1-2-3) 
หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบตัรวชิาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือ
เทียบเท่า (โดยไมต่้องเรียนวิชา 2100101 ภาษาไทยเพื่อ
การสื่อสาร และ 2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
และพัฒนาการเรียนรู้) 
 

2) เลือกเรียน     2   หน่วยกิต 
2100103 หลักการอ่านและการเขียนค าไทย   2(2-0-4) 
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและ 
 การอ่านภาษาอังกฤษ   2(1-2-3)                           
2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่าน 
 และการเขียน   2(1-2-3) 
2100109  ภาษามลายพูื้นฐาน   2(1-2-3) 
2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร   2(1-2-3) 
2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน   2(1-2-3) 
2100116 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 2   2(1-2-3) 

 

8.1.2 กลุ่มวิชามนษุยศาสตร์ไม่นอ้ยกว่า 6 หน่วยกิต 
2100112 วิทยาการแห่งความสุข   2(1-2-3) 
2100113 สุนทรียวิจักขณ ์   2(2-0-4) 
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต2(1-2-3) 2(1-2-3) 
2100118 ความจริงของชีวิต   2(2-0-4) 
2100119 การพัฒนาตน   2(2-0-4) 
2100120 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต   2(1-2-3) 
 

8.1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ไม่นอ้ยกว่า 6  หน่วยกิต 
2150101 สังคมภิวัตน ์   2(2-0-4) 
2150102 การจัดการทางสังคม   2(2-0-4) 

1. ปรับปรุง
จ านวน นก. 
2. ปรับปรุงช่ือ
วิชา 
3. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
4. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
5. เพิ่มรายวิชา
ใหม ่
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     2150103  ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ          2(1-2-3) 2(2-0-4) 
 
 
 

          8.1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  และ
เทคโนโลยี                                     6       หน่วยกิต 
4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน          2(1-2-3) 
4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต      2(1-2-3) 
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน   2(1-2-3) 
 

2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ   2(1-2-3) 
2150108 ทักษะในการด าเนินชีวิต   2(1-2-3)  
2150109  ชีวิตและวัฒนธรรมไทย              2(1-2-3) 
 

        8.1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ 
เทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า        6   หน่วยกิต 
4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   2(1-2-3) 
4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  
    2(1-2-3) 
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน  
    2(1-2-3)  2(1-2-3) 
4100108 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   2(1-2-3) 
4100109 การกีฬาเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิต      2(1-2-3) 
 

 

8.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน  
   8.2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน               87  หน่วยกิต     
 1) เฉพาะด้านบังคับ              40  หน่วยกิต 
2104101  ลักษณะภาษาไทย                           3(3-0-6) 
2104242  ภาษาศาสตรภ์าษาไทย                      3(3-0-6) 
2104208  การอ่านตีความ                              2(2-0-4)                                                                                           
2104243  วาทการ                                       2(1-2-3) 
2104323  การอา่นเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม         2(2-0-4) 
2104349  การเขียนสารคดี                             2(1-2-3) 
2104352  บรรณาธิการกิจ                              2(2-0-4) 
2104318  ผลงานการค้นคว้าทางภาษาและ 
             วรรณกรรมไทย                               3(2-2-5) 
2104457  การวิจัยทางภาษาไทย                      3(2-2-6)  
2104207  พัฒนาการของวรรณกรรมไทย             3(3-0-6) 
2104245  วรรณกรรมเอกของไทย                     3(3-0-6) 
2104246  วรรณกรรมไทยร่วมสมัย                    3(3-0-6) 
2104315  วรรณกรรมวิจารณ์                          3(2-2-5) 
2104104  ภาษากับวัฒนธรรม                         3(3-0-6) 
2104430  วรรณกรรมสังคมและการเมือง            2(2-0-4) 
 

            2) เฉพาะด้านเลือก  ไม่น้อยกว่า   40  หน่วยกิต     
2104213  พัฒนาการของภาษาไทย                   3(3-0-6)    
2104316  ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย            3(3-0-6) 
2104139  ภาษาไทยถ่ิน                                 2(2-0-4) 
2104103  การอ่านเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ            3(2-2-5) 
2104140  เทคนิคการอ่าน                              2(2-0-4) 
2104141  เทคนิคการเขียน                             2(2-0-4)   
 

8.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน  
  8.2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน             90  หน่วยกิต   
 1) เฉพาะด้านบังคับ             40  หน่วยกิต 
2107138  หลักภาษาไทย                           3(3-0-6) 
2107141  ภาษาศาสตรภ์าษาไทย                 3(3-0-6) 
2107102  วาทการ                                  2(1-2-3) 
2107107  การอ่านตีความ                          2(2-0-4)                                                                                           
2107213  การอ่านเพื่อพฒันาชีวิตและสังคม    2(2-0-4) 
2107353  การเขียนสารคดี                         2(1-2-3) 
2107354  บรรณาธิการกิจ                          2(1-2-3) 
2107355  การศึกษางานวิจัยทางภาษาและ 
              วรรณกรรมไทย                         3(2-2-5) 
2107463  การวิจัยทางภาษาไทย                  3(2-2-5) 
2107104  พัฒนาการของวรรณกรรมไทย        3(3-0-6) 
2107247  วรรณกรรมเอกของไทย                3(3-0-6) 
2107248  วรรณกรรมไทยร่วมสมัย               3(3-0-6) 
2107429  วรรณกรรมวิจารณ์                      3(2-2-5) 
2107140  ภาษากบัวัฒนธรรม                     3(3-0-6) 
2107332  วรรณกรรมสังคมและการเมือง        3(3-0-6) 
 

           2) เฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า  43 หน่วยกิต     
2107139  สัทศาสตร์ภาษาไทย                    2(2-0-4) 
2107212  พัฒนาการของภาษาไทย               2(2-0-4) 
2107318  ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย        3(3-0-6) 
2107326  ภาษาไทยถ่ิน                             2(1-2-3) 
2107103  การอ่านเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ        3(3-0-6)                                                                                
2107142  เทคนิคการอา่น                          2(2-0-4)              

1. ปรับปรุง
จ านวน นก. 
2. ปรับปรุงช่ือ
วิชา 
3. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
4. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
5. เพิ่มรายวิชา
ใหม ่
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2104138  การย่อความและสรุปความ                 2(2-0-4)                                                                              
2104351  ความสัมพันธ์ระหว่างภาษามลายู   
             ถิ่นกับภาษาไทย                              3(3-0-6) 
2104136  การพูด เพื่อสัมฤทธิผล                      3(2-2-5)  
2104137 ความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาไทย           2(2-0-4)                          
2104244  การเขียนอย่างมีประสทิธิภาพ              2(2-0-4)                  
2104319  การน าเสนอสารภาษาไทยด้วย          
              คอมพิวเตอร์                                 2(1-2-3)   
2104321  ภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ         2(1-2-3)                  
2104350  การเขียนส าหรับสื่อสารมวลชน            2(2-0-4) 
2104353  การเขียนเพื่อการโฆษณาและ     
              ประชาสัมพันธ์                               2(3-0-6) 
2104347  การเลขานุการ                                3(3-0-6) 
2104348  การสัมภาษณ์                                 3(2-2-6) 
2104460   สัมมนาภาษาไทย                           3(1-4-4) 
2104458  การพูดทางวิทยุกระจายเสียง                        
              และวิทยุโทรทัศน์                            3(3-0-6) 
2104459  การเขียนหนังสือราชการ                    2(2-0-4) 
2104461  การเขียนบันเทิงคด ี                         2(2-0-4) 
2104462  การใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ                   3(3-0-6) 
2104212  ศิลปะการอ่านออกเสยีง                     2(1-2-3) 
2104429  วรรณกรรมท้องถิ่น                           3(3-0-6) 
2104356  คีตวรรณกรรมศึกษา                         2(2-0-4) 
2104435  การประพันธ์ร้อยกรอง                      2(2-0-4) 
2104206  คติชนวิทยา                                   3(2-2-5) 
2104324  วรรณคดีการละคร                           2(1-2-3)                                                                      
2104317  การเขียนเชิงสร้างสรรค์                     3(3-0-6) 
2104354  วรรณกรรมเด็ก                               2(2-0-4) 
2104355  พัฒนาการแบบเรยีนภาษาไทย             2(2-0-4)                               
    
    8.2.2 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวชิาชพีและวิชาชีพ  7  หน่วยกิต 
210463 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     2(90ช่ัวโมง)                         
210464 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย 5(450ช่ัวโมง) 
 
 
 
 
 
 

8.3 หมวดวิชาเลือกเสรี                        6    หน่วยกิต                                                                                                       
ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราช

ภัฏยะลา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่
เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้ 

2107143  เทคนิคการเขียน                           2(2-0-4) 
2107144  การพูดเพื่อสมัฤทธิผล                     3(2-2-5) 
2107145  การย่อความและสรุปความ              2(2-0-4) 
2107208  ความสัมพันธ์ระหว่างภาษามลายู   
              ถิ่นกับภาษาไทย                           3(3-0-6) 
2107249  การเขียนอย่างมีประสทิธิภาพ           2(1-2-3) 
2107250  ความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาไทย       2(2-0-4)                          
2107252  การเขียนบันเทิงคด ี                       2(1-2-3) 
2107317  การน าเสนอสารภาษาไทยด้วย          
              คอมพิวเตอร์                               2(1-2-3) 
2107321  ภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ       2(1-2-3)                 
2107356  การเขียนเพื่อการสื่อสารมวลชน         2(1-2-3) 
2107357  การเขียนเพื่อการโฆษณาและ     
              ประชาสัมพันธ์                             2(1-2-3) 
2107358  การเลขานุการ                             2(1-2-3) 
2107359  เทคนิคการสัมภาษณ์                      3(2-2-5) 
2107435  สัมมนาภาษาไทย                          3(1-4-4) 
2107464  การพูดทางวิทยุกระจายเสียง                        
              และวิทยุโทรทัศน์                          3(2-2-5) 
2107465  การเขียนหนังสือราชการ                 2(1-2-3) 
2107466  การใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ                 3(2-2-5) 
2107106  ศิลปะการอ่านออกเสยีง                  2(1-2-3)                                             
2107327  วรรณกรรมท้องถิ่น                        3(2-2-5) 
2107360  คีตวรรณกรรมศึกษา                      2(2-0-4)                                  
2107362  การเขียนร้อยกรอง                        2(1-2-3) 
2107146  ค าและส านวนไทย                         2(2-0-4) 
2107251  ทฤษฎีคติชนและวิธีการศึกษา            3(2-2-5) 
2107361  วรรณคดีการแสดง                         3(2-2-5) 
                  
 

   8.2.2 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ  7 หน่วยกิต 
2107467  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย 
              และเตรียมสหกิจศึกษาทางภาษาไทย  
                                                2(180ช่ัวโมง )                         
2107464  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพภาษาไทย                                 
                                                5(450ช่ัวโมง) หรือ 
2107469  สหกิจศึกษาทางภาษาไทย    6(600ช่ัวโมง) 
 

 8.3 หมวดวิชาเลือกเสรี                       6    หน่วยกิต                                                                                                       
ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัย

ราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และ
ต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวม
ในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้ 
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9. ค าอธิบายรายวิชา 
9.1 ค าอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

9.1.1 กลุ่มภาษาและการสื่อสารไม่น้อยกว่า  
                                           12  หน่วยกิต 

1) บังคับเรียน   10  หน่วยกิต 
2100101  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร              2(1-2-3) 
             Thai for Communication 

ความส าคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือ
ในการสื่อสาร ฝึกทักษะใช้ภาษาในชีวิต ประจ าวัน ทั้งด้าน
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การใช้ภาษาสื่อสารที่
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การน าเสนอข้อมูลในเชิงให้
ความรู้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล 
ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขการใช้ภาษาใน
ชีวิตประจ าวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตส านึกต่อสังคม
ในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 
 
 

9. ค าอธิบายรายวิชา 
9.1 ค าอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

9.1.1 กลุ่มภาษาและการสื่อสารไม่น้อยกว่า  
                                                12  หน่วยกิต 

1) บังคับเรียน             10  หน่วยกิต 
2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร            2(1-2-3) 
             Thai for Communication 

ความส าคัญของภาษาไทยในฐานะ เป็ น
เครื่องมือในการสื่อสาร ฝึกทักษะใช้ภาษาในชีวิต ประจ าวัน 
ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การใช้ภาษา
สื่อสารที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การน าเสนอข้อมูล
ในเชิงให้ความรู้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมี
เหตุผล ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขการใช้
ภาษาในชีวิตประจ าวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตส านึก
ต่อสังคมในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 

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 
 

1. ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยคง
เดิม 
2. เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน                                       
                                                          2(1-2-3) 
             Speaking and Writing Skills  
             Development 
 หลักเกณฑ์และพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 
เพื่อให้พูดและเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการพูดทั้ง
รายบุคคลและเป็นกลุ่ม และร่วมวิจารณ์เพื่อแก้ไขปรับปรุง 
ฝึกการเขียน การวางโครงเรื่อง การเขียนเรียงความ ความ
เรียงและบทความ โดยเน้นการใช้ภาษาตามมาตรฐานของงาน
เขียนประเภทน้ัน และฝึกวิจารณ์ 
 

2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน                                       
                                                        2(1-2-3)         
 Speaking and Writing Skills  
             Development 
  หลักเกณฑ์และพัฒนาทักษะการพูดและการ
เขียน เพื่อให้พูดและเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการ
พูดทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม และร่วมวิจารณ์เพื่อแก้ไข
ปรับปรุง ฝึกการเขียน การวางโครงเรื่อง การเขียน
เรียงความ ความเรียงและบทความ โดยเน้นการใช้ภาษา
ตามมาตรฐานของงานเขียนประเภทน้ัน และฝึกวิจารณ์ 
       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  
 
 
 

1. ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยคง
เดิม 
2. เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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2100104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและ 
             พัฒนาการเรียนรู้                      2(1-2-3) 
             English   for Communication 
             and Learning Development 
              พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้งการ
ฟัง พูด อ่าน เขียน  ในชีวิตประจ าวันในสถานการณ์ต่างๆ  
อาทิ การกล่าวทักทาย การกล่าวลา  การแนะน าตนเองและ
ผู้อื่น การร้องขอ  การเสนอความช่วยเหลือ การให้ค าแนะน า 
การบรรยายลักษณะบุคคลและสิ่งของและสถานที่การถาม
และการให้ข้อมูล การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์และการ
แสดงความคิ ด เห็ น   พัฒนาทั กษะการ ใ ช้ เ ครื่ อ งมื อ  
แหล่งข้อมูลเพื่อศึกษาค้นคว้าในการพัฒนาการสื่อสาร เช่น 
การใช้พจนานุกรม  บทความ หนังสือพิมพ์ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

2100104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและ 
             พัฒนาการเรียนรู้                    2(1-2-3)                 
             English   for Communication 
             and Learning Development 
              พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้ง
การฟัง พูด อ่าน เขียน  ในชีวิตประจ าวันในสถานการณ์
ต่างๆ  อาทิ การกล่าวทักทาย การกล่าวลา  การแนะน า
ตนเองและผู้อื่น การร้องขอ  การเสนอความช่วยเหลือ การ
ให้ค าแนะน า การบรรยายลักษณะบุคคลและสิ่งของและ
สถานที่การถามและการให้ข้อมูล การติดต่อสื่อสารทาง
โทรศัพท์และการแสดงความคิดเห็น  พัฒนาทักษะการใช้
เครื่องมือ  แหล่งข้อมูลเพื่อศึกษาค้นคว้าในการพัฒนาการ
สื่อสาร เช่น การใช้พจนานุกรม  บทความ หนังสือพิมพ์ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
              Development  of  English communication 
skills; listening, speaking, reading and writing in 
daily life of various situations such as greeting, 
leave-taking, self- introduction  and others, 
requesting, offering help, giving suggestion,   
describing people, objects and places, inquiring 
and information giving, talking on the telephone 
and expressing opinion; development of skills in 
using tools and resources for communicative 
study such as dictionary, article and newspaper 
and information technology for communicative 
development 
 

1. ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยคง
เดิม 
2. เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

2100107   ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร           2(1-2-3) 
   Malay for Communication 
                ก า ร ใ ช้ ภ า ษ า ม ล า ยู เ พื่ อ ก า ร สื่ อ ส า ร ใ น
ชีวิตประจ าวัน บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น การ
ทักทาย การถามทุกข์สุข การขอบคุณ การแนะน าแบบง่าย ๆ 
ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด 

2100107   ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร    2(1-2-3) 
   Melayu for Communication 
                ก า ร ใ ช้ภ าษา มล า ยู เ พื่ อ ก า รสื่ อ ส า ร ใ น
ชีวิตประจ าวัน บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น การ
ทักทาย การถามทุกข์สุข การขอบคุณ การแนะน าแบบ  
ง่าย ๆ ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด 
                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 
 

1. เปลี่ยนช่ือ
วิชา
ภาษาอังกฤษ 
2. ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยคง
เดิม 
3. เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

2100108  ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและ 
                 พัฒนาการเรียนรู้            2(1-2-3)  
                 Malay for Communication  
                 and Learning Development  
                  พัฒนาทักษะการใช้ภาษามลายู ด้านการฟัง 
การพูด การอ่าน และการเขียน ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ าวัน ฝึกการอ่านออกเสียงค าภาษามลายูให้ถูกต้อง 

2100108   ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและ 
                 พัฒนาการเรียนรู้            2(1-2-3)  
                 Melayu for Communication  and 
 Learning Development  
                  พัฒนาทักษะการใช้ภาษามลายู ด้านการฟัง 
การพูด การอ่าน และการเขียน ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ าวัน ฝึกการอ่านออกเสียงค าภาษามลายูให้

1. เปลี่ยนช่ือ
วิชา
ภาษาอังกฤษ 
2. ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยคง
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ฝึกสนทนาภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ 
เช่น การแนะน าตนเอง การกล่าวทักทาย การกล่าวลา การให้
ค าแนะน าการติดต่อสอบถามข้อมูลทั้งในและนอกประเทศ 
และฝึกการเขียนประโยคที่ไม่ซับซ้อน 

ถูกต้ อง  ฝึ กสนทนาภาษามลายู เพื่ อการสื่ อสาร ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การแนะน าตนเอง การกล่ าว
ทักทาย การกล่าวลา การให้ค าแนะน า การติดต่อสอบถาม
ข้อมูลทั้งในและนอกประเทศ และฝึกการเขียนประโยคที่ไม่
ซับซ้อน 
                  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  
 

เดิม 
3. เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

ไม่ม ี 2100115  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1   2(1-2-3) 
 English for Communication 1 

               การฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ถ้อยค าและ
ส านวนพื้นฐานท่ีใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรม
ประเพณีของประเทศเจ้าของภาษา และมารยาทสากลที่
ถูกต้องเหมาะสม 
  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 
 

วิชาใหม่ 

ไม่ม ี 2100117 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ   2(1-2-3) 
             Thai for Careers 
              การฝึกทักษะ พัฒนาการใช้ภาษาไทยด้านการ
ฟัง การพูด การอ่านและการเขียนเพื่อให้เกิดการสื่อสาร
อย่ า งมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลัก เกณฑ์  ทั้ ง ใน
ชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพตลอดจนการน าเสนอ
ข้อมูล การให้ความรู้ การวิเคราะห์ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
โดยผ่านกระบวนการค้นคว้าตามหลักวิชาการ เพื่อน าไปใช้
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
การงานและการใช้ชีวิตประจ าวัน 
 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 

วิชาใหม่ 
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academic research effectively and be able to use  
in various situations which is beneficial to the 
career and daily life 
 

2) เลือกเรียน  2  หน่วยกิต 
2100103  หลักการอ่านและการเขียนค าไทย  
                                                2(2-0-4) 
              Principles of Reading and  Writing  Thai Words 
               หลักเกณฑ์ต่าง ๆ  ในการอ่านและเขียนค าไทย  
ศึกษาปัจจัยที่ท าให้การอ่านและการเขียนค าไทยผิดไปจาก
กฎเกณฑ์  เก็บรวบรวม  วิเคราะห์  เปรียบเทียบค าที่มักเขียน
หรืออ่านผิดจากกฎเกณฑ์  อภิปราย สรุปผล  แนวทางการ
แก้ไขและเผยแพร่การอ่านและการเขียนค าไทยให้ถูกต้อง 

 2) เลือกเรียน  2  หน่วยกิต 
2100103  หลักการอ่านและการเขียนค าไทย  
                                                  2(2-0-4) 
              Principles of Reading and Writing       
              Thai Words 
               หลักเกณฑ์ต่าง ๆ  ในการอ่านและเขียนค าไทย  
ศึกษาปัจจัยที่ท าให้การอ่านและการเขียนค าไทยผิดไปจาก
กฎเกณฑ์  เก็บรวบรวม  วิเคราะห์  เปรียบเทียบค าที่มัก
เขียนหรืออ่านผิดจากกฎเกณฑ์  อภิปราย สรุปผล  แนว
ทางการแก้ไขและเผยแพร่การอ่านและการเขียนค าไทยให้
ถูกต้อง 
                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  
 

1. ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยคง
เดิม 
2. เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่าน 
 ภาษาอังกฤษ 2(1-2-3) 
 Development of Speaking and 
  Reading Skills in English 
 การพัฒนาทักษะการพูดและอ่านภาษาอังกฤษ
อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการพูดทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 
การน าเสนองานหน้าช้ัน และฝึกการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ 
การอ่านจับใจความ การอ่านหนังสือพิมพ์ โฆษณา เว็บไซต์ 
 

2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่าน 
 ภาษาอังกฤษ   2(1-2-3) 
 Development of Speaking and 
  Reading Skills in English 
 การพัฒนาทักษะการพูดและอ่านภาษาอังกฤษ
อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการพูดทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 
การน า เ สนองานหน้ า ช้ัน  และฝึ กการอ่ านอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ การอ่านจับใจความ การอ่านหนังสือพิมพ์ 
โฆษณา เว็บไซต์ 
   Effective development of speaking  
and reading skills in English , practice of speaking both 
individual and groups, efficient class presentation and 
reading practice; reading for comprehension; reading 
newspapers, advertisements, and websites 
 

1. ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยคง
เดิม 
2. เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

2100106  ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอ่าน 
              และการเขียน                 2(1-2-3) 
              English for Reading and Writing  
              Development  
               พัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อให้สามารถอ่าน
จับใจความงานหลากหลายสาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
พัฒนาทักษะการเขียนโดยเน้นการเขียนภาษาอังกฤษที่ถูก
รูปแบบและหน้าที่เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านการศึกษา
และอาชีพ เช่น การเขียนจดหมาย การกรอกใบสมัคร การ
เขียนรายงานฯลฯ 

2100106    ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอ่าน 
                 และการเขียน                2(1-2-3) 
                English for Reading and Writing  
                Development              
                 พัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อให้สามารถ
อ่ า น จั บ ใ จคว าม ง านห ลาก หลา ยส า ขา ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการเขียนโดยเน้นการเขียน
ภาษาอังกฤษที่ถูกรูปแบบและหน้าที่เพื่อน าไปใช้ประโยชน์
ทั้งด้านการศึกษาและอาชีพ เช่น การเขียนจดหมาย การ
กรอกใบสมัคร การเขียนรายงาน ฯลฯ 

1. ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยคง
เดิม 
2. เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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                    Effectivedevelopmento 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 
 

2100109  ภาษามลายูพ้ืนฐาน          2(1-2-3) 
             Basic Malay  
              ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ศึกษารูป
ประโยคพื้นฐาน การเช่ือมประโยคพื้นฐานเข้าด้วยกันและ
ศึกษาส านวนภาษามลายูฝึกน าเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ 
ข้อคิดเห็น เพื่อประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม 
  

2100109   ภาษามลายูพ้ืนฐาน            2(1-2-3) 
               Basic Melayu  
                ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ศึกษารูป
ประโยคพื้นฐาน การเช่ือมประโยคพื้นฐานเข้าด้วยกันและ
ศึกษาส านวนภาษามลายูฝึกน าเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ 
ข้อคิดเห็น เพื่อประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม 
           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 
 

1. เปลี่ยนช่ือ
วิชา
ภาษาอังกฤษ 
2. ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยคง
เดิม 
3. เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

2100110  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร          2(1-2-3) 
             Chinese for Communication    Chinese for Communication    
              การใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น การทักทาย การถาม
ทุกข์สุข การแนะน าแบบง่ายๆ ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟัง
และการพูด ให้สามารถประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับเจ้าของ
ภาษาได้ 
  

2100110  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  2(1-2-3) 
           Chinese for Communication    Chinese for Communication    
            การใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
บทสนทนาท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น การทักทาย การถาม
ทุกข์สุข การแนะน าแบบง่ายๆ ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟัง
และการพูด ให้สามารถประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับเจ้าของ
ภาษาได้ 
               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 
 

1. ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยคง
เดิม 
2. เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 
 
 

2100111   ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน              2(1-2-3) 
              Basic Arabic 
               อักษรภาษาอาหรับ หลักการสร้างค า ประโยค
พื้นฐาน ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อความเข้าใจ
เรื่องทั่วๆ ไปในชีวิตประจ าวัน ให้สามารถประยุกต์ใช้ในการ
สื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ 
  

2100111   ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน  2(1-2-3) 
              Basic Arabic 
               อักษรภาษาอาหรับ หลักการสร้างค า ประโยค
พื้นฐาน ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อความ
เข้าใจเรื่องทั่วๆ ไปในชีวิตประจ าวัน ให้สามารถประยุกต์ใช้
ในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ 
               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 
 
 
 

1. ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยคง
เดิม 
2. เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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ไม่ม ี 2100116  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2   2(1-2-3) 

              English for Communication 2 
               การฝึกและพัฒนาการฟง พูด อาน และเขียน
ภาษาอังกฤษ โดยใช้สถานการณ์จริงที่สอดคล้องกับสาขา
วิชาชีพที่เกี่ยวข้องรวมถึงการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์
แก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน และการประกอบ
อาชีพ 
               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 
 

วิชาใหม่ 

9.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์             6 หน่วยกิต 
2100112 วิทยาการแห่งความสุข             2(1-2-3)  Happiness Study 
             Happiness Study 
              ความหมายและขอบข่ายของความสุขทั้งกายและ
ใจ การมองโลกเชิงบวกเห็นคุณค่าในตนเอง ผู้อื่น และสรรพ
สิ่งทั้งปวง การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในสังคมพหุ
วัฒนธรรม ความฉลาดทางอารมณ์ เพื่อการด าเนินชีวิตและ
การอยู่ร่วมกัน   การน าหลักค าสอนของศาสนามาปฏิบัติ การ
มีคุณธรรม จริยธรรม กฎ กติกาทางสังคม เพื่อการอยู่ร่วมกัน
ในสังคมอย่างมีความสุข  
 

     9.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
2100112 วิทยาการแห่งความสุข     2(1-2-3)  Happiness Study 
             Happiness Study 
         ความหมายและขอบข่ายของความสุขทั้งกาย
และใจ การมองโลกเชิงบวกเห็นคุณค่าในตนเอง ผู้อื่น และ
สรรพสิ่งทั้งปวง การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในสังคม
พหุวัฒนธรรม ความฉลาดทางอารมณ์ เพื่อการด าเนินชีวิต
และการอยู่ร่วมกัน   การน าหลักค าสอนของศาสนามา
ปฏิบัติ การมีคุณธรรม จริยธรรม กฎ กติกาทางสังคม เพื่อ
การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  
              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 
 

1. ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยคง
เดิม 
2. เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 
 
 
 

2100113 สุนทรียวิจักขณ์   2(2-0-4) 2(2-0-4) 
            Aesthetics Approach 
             ปรัชญาว่าด้วยความงาม  ธรรมชาติและศิลปะ 
ทัศนะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนทัศน์ การรับรู้ความงาม  ผ่าน
ภาพ  เสียงและการเคลื่อนไหว ประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ  
และศึกษารูปแบบศิลปะจากระดับท้องถิ่นสู่สากลทั้งในด้าน
แนวคิด เทคนิค วิธีการในการสร้างสรรค์และการน าไป
ประยุกต์ใช้กับชีวิต 
   ปรัชญาว่าด้วยความงาม  ธรรมชาติและศิลปะ ทัศนะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนทัศน์ การรับรู้ความงาม  ผ่านภาพ  เสียงและการเคลื่อนไหว ประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ  และศึกษารูปแบบศิลปะจากระดับท้องถิ่นสู่สากลทั้งในด้านแนวคิด เทคนิค วิธีการในการสร้างสรรค์และการน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิต 
 

2100113 สุนทรียวิจักขณ์    2(2-0-4) 2(2-0-4) 
             Aesthetics Approach 
              ปรัชญาว่าด้วยความงาม  ธรรมชาติและศิลปะ 
ทัศนะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนทัศน์ การรับรู้ความงาม  ผ่าน
ภาพ  เสียงและการเคลื่ อนไหว ประสบการณ์ทาง
สุนทรียภาพ  และศึกษารูปแบบศิลปะจากระดับท้องถิ่นสู่
สากลทั้งในด้านแนวคิด เทคนิค วิธีการในการสร้างสรรค์
และการน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิต 
  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 

1. ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยคง
เดิม 
2. เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หมายเหตุ 
2100114  สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต  2(1-2-3)     2(1-2-3) 
              Information For Life Long Learning 
               ความหมาย บทบาท และความส าคัญของ
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต แหล่งสารสนเทศและ
การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ วิธีการแสวงหาและรวบรวม
สารสนเทศมาใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า ด้วยตนเอง วิธีการ
น าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าตามรูปแบบและขั้นตอนที่เป็น
มาตรฐาน 
 

2100114 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชวิีต 2(1-2-3)     2(1-2-3) 
             Information For Life Long Learning 
            ความหมาย บทบาท และความส าคัญของ
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต แหล่งสารสนเทศและ
การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ วิธีการแสวงหาและรวบรวม
สารสนเทศมาใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า ด้วยตนเอง วิธีการ
น าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าตามรูปแบบและขั้นตอนที่เป็น
มาตรฐาน 
           Meanings, roles, and importance of 
information for life-long learning, information 
sources and accessing,  information searching and 
collecting method for self-access learning, 
presenting  finding results by using standard forms 
and steps 
 

1. ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยคง
เดิม 
2. เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

ไม่ม ี 2100118  ความจริงของชีวิต        2(2-0-4) 
             Truth of Life 
             ความหมายของชีวิต การด ารงชีวิตในสังคม 
ปจจุบันกับโลกวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
น าเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกตใชในการ
แก้ปญหาและพัฒนาปญญา ชีวิตและสังคม  การพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุขและ
สังคมที่มีสันติภาพ การเรียนรูโลกทัศนแบบ ตาง ๆ การวิ
เคราะหขอดีและขอเสียของโลกทัศน แตละอยางเพื่อจะไดรู
จักแสวงหาความจริงและความหมายของชีวิตที่ถูกตองดีงาม
เพื่อความเปนมนุษยที่สมบูรณ อันน าไปสูความสงบสุขของ
ชีวิตและสังคม 
           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 
 

วิชาใหม่ 

ไม่ม ี 2100119  การพัฒนาตน   2(2-0-4) Self Development 
             Self Development  
 หลักการและองค์ประกอบตลอดจนปัจจัยของ
พฤติกรรมของมนุษย์ ตน กระบวนการเกิดและพัฒนาตน 
การพัฒนาสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์และจริยธรรม 
การป้องกันและการจัดการความเครียด การสร้างมนุษย
สัมพันธ์ การท างานเป็นทีม และการบริหารความขัดแย้ง 
 
 
 

วิชาใหม่ 
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 Principles, elements, as well as factors 
of human behavior, emergence process and self- 
development, emotional intelligence and ethics 
development, prevention and stress managing, 
human relations creating, teamwork and conflict 
managing 
 

ไม่ม ี 2100120  สนุทรียภาพเพ่ือชีวิต    2(1-2-3)                
 Aesthetics for Life 
               ความหมายของสุนทรียศาสตร์เชิงความคิดกับ
สุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรมโดยสังเขป การจ าแนกข้อ
แตกต่างในศาสตร์ทางความงาม ความส าคัญของการรับรู้
กับความเป็นมาของศาสตร์ทางการเห็น การได้ยิน และการ
เคลื่อนไหว สู่ทัศนศิลป์ ศิลปะ คีตศิลป์และการแสดง ผ่าน
ขั้นตอนการเรียนรู้เชิงคุณค่าจากการร าลึก ความคุ้นเคย
และน าเข้าสู่ความซาบซึ้ง เพื่อให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ของ
ความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ 
  Meanings of mental and behavioral 
aesthetics, classifying differences in science of beauty, 
importance and backgrounds of visual, hearing and 
movement perception towards visual arts, arts, music 
arts and performance through perception process of 
value, recognition, familiarity which lead to  
appreciation and obtaining experiences of aesthetic 
appreciation 
 

วิชาใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   9.1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์             6 หน่วยกิต 
2150101  สังคมภิวัตน์  2(2-0-4) 
 Socialization 
 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมใน
สังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก กระแสโลกาภิวัตน์ 
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ท่ีส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ในด้านต่าง ๆ ทั้งทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ
การเมือง 
  

   9.1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
2150101  สังคมภิวัตน์ 2(2-0-4) 
 Socialization 
 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมใน
สังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลกกระแสโลกา- 
ภิวัตน์ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมในด้านต่าง ๆ ทั้งทางประเพณี 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 affairsy in various dimensions including culture, 
tradition, economics and political affairs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยคง
เดิม 
2. เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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2150102  การจดัการทางสงัคม 2(2-0-4) 
 Social Management  
 วิเคราะห์ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อ
น าไปสู่กระบวนการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับชุมชน แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการด ารงชีวิตใน
ท้องถิ่น 
 

2150102  การจดัการทางสงัคม 2(2-0-4) 
 Social Management  
 วิเคราะห์ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อ
น าไปสู่กระบวนการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับชุมชน แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการด ารงชีวิตใน
ท้องถิ่น 
 Analysis of multi-cultural diversity leading 
to natural resources management and environments 
concerning community; concepts of sufficiency 
economy philosophy; utilizing appropriate technology 
for living in local community   
 

1. ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยคง
เดิม 
2. เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

2150103  ทักษะชวิีตและจิตสาธารณะ    2(1-2-3) 
 Life Skills and Public  
 Conscious Mind 
 ความหมายและความส าคัญของทักษะชีวิต 
ร ว ม ถึ ง อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ที่ ส า คั ญ ข อ ง ทั ก ษ ะ ชี วิ ต 
โลกาภิวัตน์ ทักษะการคิด การตัดสินใจ การคิดสร้างสรรค์ 
การคิดเชิงบวก การคิดวิเคราะห์ และความฉลาดทางอารมณ์ 
การพัฒนาทั กษะความสั มพันธ์ ระหว่ า งบุ คคล  การ
ติดต่อสื่อสาร ทักษะการจัดการตนเอง และการบริหารจัดการ
ความเครียด รวมทั้งการให้ความส าคัญของการมีจิตสาธารณะ
และการสร้างจิตส านึกสาธารณะ เพื่อน าไปสู่การอยู่ร่วมกับ
เพื่อนมนุษย์อย่างสันติ 
 

2150103  ทักษะชวิีตและจติสาธารณะ   2(1-2-3) 
 Life Skills and Public  
 Conscious Mind 
 ความหมายและความส าคัญของทักษะชีวิต 
ร ว ม ถึ ง อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ที่ ส า คั ญ ข อ ง ทั ก ษ ะ ชี วิ ต 
โลกาภิวัตน์ ทักษะการคิด การตัดสินใจ การคิดสร้างสรรค์ 
การคิดเชิงบวก การคิดวิเคราะห์ และความฉลาดทาง
อารมณ์ การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การ
ติดต่อสื่อสาร ทักษะการจัดการตนเอง และการบริหาร
จัดการความเครียด รวมทั้งการให้ความส าคัญของการมีจิต
สาธารณะและการสร้างจิตส านึกสาธารณะ เพื่อน าไปสู่การ
อยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์อย่างสันติ 
 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 
 

1. ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยคง
เดิม 
2. เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

ไม่ม ี 2150108  ทักษะในการด าเนินชีวิต          2(1-2-3) 
 Skills for Life   
   ความส าคัญ องค์ประกอบของทักษะในการ
ด าเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ การ
ประเมินสถานการณ์ ความคิดสร้างสรรค์ ความเห็นใจผู้อื่น 
ความรับผิดชอบต่อสังคม การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การ
สื่อสาร การตัดสินใจและแก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวัน การ
จัดการอารมณ์และความเครียด และการเลือกกิจกรรมเพื่อ
ผ่อนคลายความตึงเครียด 
 Significance and elements of living skills 
in new societies concerning analysis, situation 
assessment, creative thinking, sympathy, social 
responsibilities, human relations and communication; 

วิชาใหม่ 
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decision making and problem solving in daily life; 
emotional and stress management; activities for stress 
relief 
 

ไม่ม ี 2150109  ชีวิตและวัฒนธรรมไทย          2(1-2-3)                
 Life and Thai Culture 
 เอกลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมไทย ความส าคัญของมนุษยสัมพันธ์ ธรรมชาติ
ของมนุษย์  กระบวนการทางจิตวิทยา การสร้างจิต
สาธารณะเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน 
การพัฒนาตนเพื่อความก้าวหน้าในชีวิตและการท างาน การ
น าหลักธรรมมาใช้ในการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 
 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  
 

วิชาใหม ่

  9.1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
                                              6 หน่วยกิต 

4100101  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน    2(1-2-3) 
 Mathematics in Daily Life 
 หลักการและกระบวนการคิด การให้เหตุผล 
คณิตศาสตร์การเงินเกี่ยวกับดอกเบี้ย การเช่าซื้อ บัญชีรับ-
จ่ าย ภาษี  และสถิติ เบื้ องต้น เพื่ อการประยุกต์ ใ ช้ ใน
ชีวิตประจ าวัน  
  

  9.1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
      ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
4100101  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน    2(1-2-3) 
 Mathematics in Daily Life 
 หลักการและกระบวนการคิด การให้เหตุผล 
คณิตศาสตร์การเงินเกี่ยวกับดอกเบี้ย การเช่าซื้อ บัญชีรับ-
จ่าย ภาษี และสถิติ เบื้องต้น เพื่อการประยุกต์ ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  
 Principle and thinking process; giving 
reasons; financial mathematics and interest, hire-
purchase; accounting, tax and fundamental 
statistics to apply in daily life  
  

1. ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยคง
เดิม 
2. เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 
 

4100102  วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
      2(1-2-3)     2(1-2-3) 
 Science for the Quality of Life  
 Development  
 วิธีการทางวิทยาศาสตร์  กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ความส าคัญและ
ผลกระทบของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และการ
ส่งเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

4100102  วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  
    2(1-2-3) 
 Science for the Quality of Life  
 Development  
 วิธีการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ความส าคัญและ
ผลกระทบของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และ
การส่งเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 Scientific approach, scientific process 
and scientific attitude; importance and impact of 
science, technology and environment; health 
promotion for life quality development 
 

1. ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยคง
เดิม 
2. เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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4100103  เทคโนโลยีสารสนเทศในชวิีตประจ าวัน 
      2(1-2-3)    2(1-2-3) 
 Information Technology in 
 Daily Life 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน 
การประยุกต์ใช้คลังความรู้ กฎหมายและจรรยาบรรณในการ
ใช้ระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชวิีตประจ าวัน                  
    2(1-2-3) 
  Information Technology in  
  Daily Life 
  ความรู้ เ บื้ อ ง ต้ น เ กี่ ย วกั บคอมพิ ว เ ตอร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ใน
ชีวิตประจ าวัน การประยุกต์ใช้คลังความรู้ กฎหมายและ
จรรยาบรรณในการใช้ระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศ 
  Introduction to computers, information 
technology; computer application in daily life, 
data warehouse application; laws with ethics in 
using information system and its security system 
 

1. ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยคง
เดิม 
2. เพิ่มเติม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

ไม่ม ี
 

4100108  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   2(1-2-3)     2(1-2-3)  
 Science in Daily Life 
 พลังงาน แหล่งพลังงาน พลังงานไฟฟ้า การ
ผลิตกระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าในบ้าน อุปกรณ์ไฟฟ้า 
หลักการท างานของเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่างๆ พลังงาน
ในการด ารงชีวิต ระบบการท างานของอวัยวะต่างๆ ของ
มนุษย์ พันธุกรรม สารเคมี ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน การใช้
ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการ
ผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยใช้
ความร้อน ความเย็น สารเคมีรังสี บรรจุภัณฑ์และการเก็บ
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 management with heat, 
cold, radiochemical, packaging and storage 
 

วิชาใหม่ 

ไม่ม ี 4100109  การกฬีาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชวิีต  2(1-2-3) 
 Sports for the Quality of Life 
  Development 
  กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการจัดการ
แข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ หลักและวิธีการเลือกกีฬาให้
เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล หลักปฏิบัติในการ
เล่นกีฬาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อร่างกาย อารมณ์ และ
สังคม การป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น การน าทักษะด้านกีฬา การพัฒนา
คุณภาพชีวิตโดยการเล่นกีฬาและการละเล่นพื้นเมืองใน
ท้องถิ่น พัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสรา้งภาวะ การเป็นผู้น า 
 
 

วิชาใหม่ 
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 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 
 

 9.2  หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า       87  หน่วยกิต   
     9.2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า   80  หน่วยกิต 
          1) วิชาเฉพาะด้านบังคับ              40  หน่วยกิต                         
 2104101   ลักษณะภาษาไทย                 3(3-0-6) 
                Characteristics of Thai Language 
                 ศึกษาลักษณะภาษาไทยในด้านเสียง  พยางค์  
ค า  วลี  ประโยค   ลักษณะของประโยค   หลักเกณฑ์การอ่าน
การเขียนค าไทย  ค าราชาศัพท์  ค าสุภาพ  และสามารถใช้
ภาษาให้ถูกต้องตามความนิยมของสังคมไทย 

9.2  หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า       90  หน่วยกิต   
     9.2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า   83  หน่วยกิต 
          1) วิชาเฉพาะด้านบังคับ              40  หน่วยกิต                         
2107138  หลักภาษาไทย                      3(3-0-6)                                                
              Principles of Thai Language       3 (3-0-6) 
               ความหมายและขอบข่ายของหลักภาษาไทย 
ลักษณะภาษาไทยในด้านเสียง พยางค์  ค า  วลี  ประโยค  
ลักษณะของประโยค  ค าราชาศัพท์  และค าสุภาพ การใช้ใน
บริบทต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และความนิยมของ
สังคมไทย 
               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  

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุงช่ือ
วิชา 
3. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
4. เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

2104242   ภาษาศาสตร์ภาษาไทย            3(3-0-6) 
               Thai Linguistics   
                ศึกษาความหมาย ความเป็นมาและขอบข่ายของ
วิชาภาษาศาสตร์ ลักษณะของภาษา สัญลักษณ์ของเสียงตาม
ระบบสากล  ศึกษาระบบเสียง ระบบค า  ระบบวากยสัมพันธ์
ในภาษาไทย  โดยใช้ระเบียบวิธีภาษาศาสตร์   

2107141  ภาษาศาสตร์ภาษาไทย          3(3-0-6) 
              Thai Linguistics   
               ความหมาย ความเป็นมาและขอบข่ายของวิชา
ภาษาศาสตร์ ลักษณะของภาษา สัญลักษณ์ของเสียงตาม
ระบบสากล  ระบบเสียง ระบบค า  ระบบวากยสัมพันธ์และ
ระบบความหมายในภาษาไทย โดยใช้ระเบียบวิธีทาง
ภาษาศาสตร์ 
               Defination, development, and areas of 
Linguistics,characteristics of language, international 
phonetic symbols; sound systems, word systems, 
syntactic systems and semantic systems under 
scientific method 
 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
3. เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

2104243  วาทการ                    2(1-2-3) 
    Speech  
               ศึกษาความมุ่งหมายของการพูด   หลักการพูด   
การสร้างบุคลิกภาพในการพูด  การใช้น้ าเสียง  กิริยาท่าทาง 
การสร้างความมั่นใจในการพูด  การใช้ภาษาและกลวิธีการพูด  
การเตรียมการพูด  การประเมินผลและการปรับปรุงการพูด   
หลักการฝึกพูดในชีวิตประจ าวัน และการพูดในที่ชุมชน   เน้น
การฝึกพูด อธิบาย อภิปราย  การกล่าวรายงาน  การกล่าว

2107102  วาทการ         2(1-2-3) 
              Speech 
              ความมุ่ งหมายของการพูดในชีวิตประจ าวัน 
หลักการพูด   การสร้างบุคลิกภาพในการพูด  การใช้น้ าเสียง  
กิริยาท่าทาง การสร้างความมั่นใจในการพูด   การใช้ภาษา
และกลวิธีการพูด   ฝึกการพูดอธิบาย  การพูดเล่าเรื่อง  การ
พูดช้ีแจงแสดงเหตุผล  การตั้งและตอบค าถาม การอภิปราย  
การกล่าวรายงาน การกล่าวสรุป 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
3. เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา
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สรุป   การกล่าวแนะน า และขอบคุณวิทยากร   การพูดจูงใจ   
การพูดโน้มน้าวใจ  

               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 
 

ภาษาอังกฤษ 
 

2104208   การอ่านตีความ                    2(2-0-4)                                                                                          
    Reading  for Interpretation 
               ศึกษาความหมาย หลักการ และกระบวนการ
อ่านเพื่อการตีความ ฝึกอ่านตีความวรรณกรรมทั้งร้อยแก้วและ
ร้อยกรอง 

2107107  การอ่านตีความ                    2(2-0-4) 
              Reading  for Interpretation 
               ความหมาย หลักการ และกระบวนการอ่านเพื่อ
การตีความ อ่านตีความวรรณกรรมทั้งร้อยแก้วและร้อย
กรอง 
                  Defination, principles and processes of 
reading for interpretation; reading and interpretation of 
literary works both in prose and poetry 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

2104323  การอ่านเพ่ือพัฒนาชีวิตและสังคม  
                                                     2(2-0-4) 
              Reading for  Life  and  Society    
              Development 
    ศึกษาหลักและวิธีการอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  
การอ่านงานเขียนที่ส่งเสริมความคิดและอุดมคติในการเป็น
พลเมืองที่ดี  มีมโนทัศน์และจิตส านึกที่สร้างสรรค์คุณค่าของ
ชีวิตเพื่อพัฒนาสังคม   อ่านงานเขียนประเภทต่างๆทั้งร้อย
แก้วและร้อยกรอง 

2107213 การอ่านเพ่ือพัฒนาชีวิตและสังคม  
                                                       2(2-0-4)  
             Reading for  Life  and  Society    
             Development 
              หลักและวิธีการอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต การ
อ่านงานเขียนที่ส่งเสริมความคิดและอุดมคติในการเป็น
พลเมืองที่ดี  มีมโนทัศน์และจิตส านึกท่ีสร้างสรรค์คุณค่าของ
ชีวิตเพื่อพัฒนาสังคม อ่านงานเขียนประเภทต่าง  ๆ  ทั้งร้อย
แก้วและร้อยกรอง 
             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 
 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
3. เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

2104349   การเขียนสารคดี                   2(1-2-3) 
    Feature Writing 
               ศึกษาหลักการ ลักษณะ ประเภทกลวิธี และ
กระบวนการเขียนสารคดี การก าหนดเรื่อง วัตถุประสงค์ การ
หาข้อมูล การวางโครงเรื่อง มุมมอง แนวคิด ภาษาวรรณศิลป์ 
และการอ้างอิง จรรยาบรรณในการเขียนสารคดี ฝึกเขียนสาร
คดีตามถนัดและความสนใจและฝึกวิจารณ์ 

2107353  การเขียนสารคดี                     2(1-2-3) 
              Documentary  Writing 
              ความหมาย ความส าคัญของสารคดี ลักษณะ
และประเภทของสารคดี รูปแบบ หลักเกณฑ์และกลวิธีการ
เขียนสารคดี การรวบรวมข้อมูลเพื่อเขียนสารคดี เขียนสาร
คดีตามความสนใจ 
               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 
 
 
 
 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
3. เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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2104352  บรรณาธิการกิจ                       2(2-0-4) 
    Editorial Technique 
    ศึกษาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบรรณาธิการกิจ  
บทบาทและหน้าท่ีของบรรณาธิการ  การบรรณาธิการต้นฉบับ  
การพิจารณาตรวจแก้การใช้ภาษา  การพิสูจน์อักษร  ศึกษา
สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆรวมถึงกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 
และศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการพิมพ์ 

2107354   บรรณาธิการกิจ                     2(1-2-3) 
               Editorial Technique 
               ความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับการบรรณาธิการกิจ  
บทบาทและหน้าที่ของบรรณาธิการ  การบรรณาธิการ
ต้นฉบับ และฝึกผลิตสร้างสรรค์สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ 
เช่น แผ่นพับ 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 
 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
3. เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

2104318   ผลงานการค้นคว้าทางภาษาและ    
               วรรณกรรมไทย                     3(2-2-5) 
    A Study of Research Work in  the                 
              Thai Language 
               ศึกษาระเบียบวิจัยโดยสังเขป ศึกษาผลงาน
ค้นคว้าวิจัย และวิธีการที่ใช้กับงานนั้น  การน าผลหรือ
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการสอน  และ
พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในรูปแบบต่างๆ ศึกษางานวิจัยไม่น้อย
กว่า 3 เรื่อง ให้ครอบคลุมสาขาวรรณคดี หลักภาษาและการ
ใช้ภาษา 

2107355  การศึกษางานวิจัยทางภาษาและ        
              วรรณกรรมไทย            3(2-2-5) 
              A Study of Research in Thai         
              Language and Literature 
               ผลงานค้นคว้าวิจัยทางภาษาและวรรณกรรมไทย 
เพื่อปรับประยุกต์ใช้ในการก าหนดหัวข้อวิจัยและพัฒนาองค์
ความรู้ทางภาษาและวรรณกรรมไทย 
              Their research in Thai language and 
literature, application to define research topics and 
cognitive  development, Thai language and literature 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุงช่ือ
วิชา 
3. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
4. เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

2104457  การวิจัยทางภาษาไทย             3(2-2-5) 
   Research  Work  in  Thai Language 
   ศึกษารูปแบบการวิจัยทางภาษาไทย การเลือก
หัวข้อ  การเขียนเค้าโครงวิจัย การก าหนดวัตถุประสงค์และ
กรอบความคิด   วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบต่างๆ  
วิเคราะห์และการตีความข้อมูล    การเขียนรายงานวิจัย 

2107463  การวิจัยทางภาษาไทย          3(2-2-5) 
              Research in Thai Language   
             ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาไทย วิเคราะห์เรื่องใด
เรื่องหนึ่งที่สนใจในขอบข่ายวิชาภาษาไทย เรียบเรียงผล
การศึกษาและน าเสนอตามรูปแบบของงานวิจัย 
              Research methodology, existing 
researches on Thai Language and Literature, 
analyzing and organizing research results on any 
area of Thai language and literature under 
research processes 
 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
3. เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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2104207  พัฒนาการของวรรณกรรมไทย  3(3-0-6) 
              Development  of  Thai   Literature 
               ศึกษาพัฒนาการของวรรณคดีไทยตั้งแต่สมัย
สุโขทัยถึงปัจจุบัน  ในด้านรูปแบบ  เนื้อหา แนวคิด  กลวิธีการ
ป ร ะ พั น ธ์   จ า แ น ก ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง ว ร ร ณ ก ร ร ม ไ ท ย   
ลักษณะเฉพาะของวรรณคดี   คุณค่า  ความเช่ือ  และค่านิยม
ตลอดจนสภาพสังคมและการเมืองที่มีผลต่อวรรณกรรมไทย    
ศึกษาวรรณกรรมประเภทสารัตถคดี  (Non- Fiction)   
บันเทิงคดี  (Fiction)   โดยเน้นลักษณะที่เป็นนวกรรมในทาง
วรรณศิลป์   ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
กับวิวัฒนาการของวรรณกรรม 

2107104  พัฒนาการของวรรณกรรมไทย   3(3-0-6) 
              Development  of  Thai  Literature 
               พัฒนาการของวรรณคดีไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัย
ถึงปัจจุบัน  รูปแบบ  เนื้อหา แนวคิด  กลวิธีการประพันธ์  
ประเภทของวรรณกรรมไทย   ลักษณะเฉพาะของวรรณคดี  
คุณค่า  ความเช่ือ  และค่านิยม ตลอดจนสภาพสังคมและ
การเมืองที่มีผลต่อวรรณกรรมไทย  ศึกษาวรรณกรรม
ประเภทสารัตถคดี บันเทิงคดี  โดยเน้นลักษณะที่เป็นนว
ลักษณ์ในทางวรรณศิลป์    ความสัมพันธ์ระหว่างการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมกับวิวัฒนาการของวรรณกรรม 
              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 
 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
3. เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

2104245  วรรณกรรมกวีเอกของไทย       3(3-0-6)          
              Literature  of  Great  Writers 
               เลือกศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรมเอกของไทย
ทั้งประเภทร้อยแก้วและร้อยกรองตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงปัจจุบัน
ไม่น้อยกว่า 3 เรื่องทั้งนี้ให้ศึกษาประวัติและแรงบันดาลใจของ
ผู้ประพันธ์ ศิลปะและกลวิธีการประพันธ์ที่เป็นแบบอย่างที่ดี 
ด้านเนื้อหาสาระ ความหมายของเรื่อง ข้อความส าคัญ รวมทั้ง
ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ต่อเรื่องที่ศึกษา 

2107247  วรรณกรรมเอกของไทย         3(3-0-6) 
               Thai Masterpieces 
               ว ร ร ณก ร ร ม เ อกของ ไทย  ลั กษณะ ขอ ง
วรรณกรรมส าคัญในแต่ละสมัย องค์ประกอบ เนื้อหา คุณค่า 
และวรรณศิลป์ โดยเน้นลักษณะเด่นที่ท าให้วรรณกรรมเรื่อง
นั้นได้รับการยกย่องให้เป็นวรรณกรรมเอก 
                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 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุงช่ือ
วิชา 
3. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
4. เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

2104246  วรรณกรรมร่วมสมัย              3(3-0-6) 
              Contemporary Thai Literature 
               ศึกษาลักษณะของวรรณกรรมร่วมสมัย ทั้งสารคดี
และบันเทิงคดี ขอบเขตของวรรณกรรมปัจจุบัน  ศึกษา
วิเคราะห์ การใช้ค า ประโยค ความเป็นมา กลวิธีการเขียน 
และแนวความคิดและ ประเมินค่า วรรณกรรมร่วมสมัย
ประเภทต่างๆ 

2107248   วรรณกรรมไทยร่วมสมัย       3(3-0-6) 
               Contemporary Thai Literature 
                วรรณกรรมไทยประเภทสารคดีและบันเทิงคดี 
ลักษณะทางวรรณศิลป์  ความสัมพันธ์ ระหว่ า งการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมกับพัฒนาการของวรรณกรรมไทย 
บทบาทของวรรณกรรมในการเสริมสร้างวัฒนธรรม การ
วิเคราะห์วรรณกรรมไทยเฉพาะเรื่องและการน าเสนอ 
                 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 
 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
3. เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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2104315    วรรณกรรมวิจารณ์              3(2-2-5) 
                Literary Criticism 
                 ศึกษาทฤษฎีการวิจารณ์วรรณกรรม ศึกษาบท
วิจารณ์วรรณกรรมทั้งในอดีตและปัจจุบัน ฝึกเขียนบทวิจารณ์
วรรณกรรมทั้งประเภทร้อยแก้วและร้อยกรองประเภทต่าง ๆ 
ได้แก่ นวนิยาย เรื่องสั้น     กวีนิพนธ ์

2107429  วรรณกรรมวิจารณ์       3(2-2-5) 
              Literary Criticism 
               ทฤษฎีการวิจารณ์วรรณกรรม หลักการวิจารณ์
วรรณกรรมร้อยแก้ว      ร้อยกรอง บทวิจารณ์วรรณกรรม
ในอดีตและปัจจุบัน วิจารณ์วรรณกรรมร้อยแก้ว ร้อยกรอง
และน าเสนอ 
               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 
 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
3. เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

2104104    ภาษากบัวัฒนธรรม             3(3-0-6) 
     Language and Culture 
                ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสังคมและ
วัฒนธรรม วิเคราะห์การใช้ภาษาที่สัมพันธ์กับสังคมและ
วัฒนธรรม  ตามระดับชั้นของภาษาและสังคม   ตามกาลเทศะ
และสถานการณ์  ศึกษาเปรียบเทียบการใช้ภาษาอย่างเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการของวัฒนธรรมท้องถิ่น  ตลอดจน
ความเปลี่ยนแปลงของภาษา ตามโอกาสและสถานการณ์ เช่น
ภาษาปาก ภาษาหนังสือภาษาหนังสือพิมพ์  ภาษาวัยรุ่น และ
วัฒนธรรมอื่นๆที่มีอิทธิพลต่อการใช้ภาษา  ทั้งถ้อยค า ส านวน 
และการเรียบเรียง ข้อความให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทย  
 

2107140  ภาษากับวัฒนธรรม                3(3-0-6) 
              Language and Culture 
               ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสังคมและ
วัฒนธรรม การใช้ภาษาที่สัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรม  
ตามระดับช้ันของภาษาและสังคม   ตามกาลเทศะและ
สถานการณ์  เปรียบเทียบการใช้ภาษาอย่างเป็นทางการและ
ไม่ เป็นทางการของวัฒนธรรมท้องถิ่น   ตลอดจนการ
เปลี่ยนแปลงของภาษา ตามโอกาสและสถานการณ์ เช่น
ภาษาปาก ภาษาหนังสือภาษาหนังสือพิมพ์  ภาษาวัยรุ่น  
และวัฒนธรรมอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการใช้ภาษา  ทั้งถ้อยค า  
ส านวน และการเรียบเรียง     ข้อความให้สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมไทย 
               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 
 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
3. เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาอังกฤษ 

2104430  วรรณกรรมสังคมและการเมือง    3(3-0-6) 
              Social  and  Political  Literature 
               ศึกษาวรรณคดี และวรรณกรรมไทยตั้งแต่สมัย
สุโขทัยถึงปัจจุบัน โดยศึกษาลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่าง
วรรณกรรมกับสั งคมการเมือง  วัฒนธรรม ความเ ช่ือ    
เศรษฐกิจ  การปกครอง และเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ใน
แต่ละยุค 

2107322  วรรณกรรมสังคมและการเมือง    3(3-0-6) 
              Social  and  Political  Literature 
               วิ เคราะห์บทบาทและคุณค่าที่ สัมพันธ์กัน
ระหว่างวรรณกรรมสังคม และการเมือง เลือกศึกษา
วรรณกรรมเด่นในแต่ละสมัย 
                Analysis of role and value between 
literature and political society, selected great 
literature  in each period 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา       
3. เพิ่มค า 
อธิบายราย 
วิชา
ภาษาอังกฤษ 
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ไม่ม ี        2) วิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า   43  หน่วยกิต 

2107139  สัทศาสตร์ภาษาไทย               2(2-0-4) 
              Thai  phonology 
               ทฤษฎีภาษาศาสตร์ เ รื่ องระบบเสียง  การ
วิเคราะห์ระบบเสียง และระบบเสียงในภาษาไทย 
               Linguistic theory of sound system, 
analysis of sound system, and sound system of 
Thai language 
 

วิชาใหม่ 

2104213  พัฒนาการของภาษาไทย          3(3-0-6) 
              Development  of  Thai      
              Language 
               ศึกษาความสัมพันธ์ของพัฒนาการทางภาษาไทย
กับพัฒนาการของสังคม  พัฒนาการของนโยบายรัฐเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์และท านุบ ารุงภาษามาตรฐาน  หลักการและวิธี
บัญญัติศัพท์ของหน่วยงานทางภาษาไทย บทบาทของผู้ใช้
ภาษาไทย ต่อการท านุบ ารุงภาษาไทย  

2107212  พัฒนาการของภาษาไทย         2(2-0-4) 
              Development  of  Thai      
              Language 
              พัฒนาการภาษาไทยในสมัยต่าง ๆ ความสัมพันธ์
ของพัฒนาการทางภาษาไทยกับพัฒนาการของสังคม 
หลักการและวิธีบัญญัติศัพท์ของหน่วยงานทางภาษาไทย 
บทบาทของผู้ใช้ภาษาไทยต่อการท านุบ ารุงภาษาไทย 
              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 
 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
3. เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

2104316  ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย    3(3-0-3) 
              Foreign Loanwords  in Thai    
              Language              
               ศึกษาประวัติการติดต่อกับชนชาติต่าง ๆ ได้แก่ 
เขมร จีน ชวา มลายู  อังกฤษฯลฯ สาเหตุที่ ไทยรับค า
ภาษาต่างประเทศมาใช้ลักษณะของภาษาต่างประเทศที่เข้ามา
ปะปนกับภาษาไทย หลักแหล่งการยืมค า  การสร้างค า  
เปลี่ยนแปลงค ายืมในด้านเสียงและความหมาย การน าค ายืม
มาใช้ในวรรณคดี ราชาศัพท์ และภาษาในชีวิตประจ าวัน 
ประมวลค าภาษาต่างประเทศในภาษาไทย และหลักการ
สังเกตค าภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 

2107318  ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย     3(3-0-6) 
              Borrowing  in Thai  Language             
               ความเป็นมาของค ายืมภาษาต่างประเทศใน
ประเทศไทย ลักษณะของภาษาต่างประเทศที่เข้ามาปะปน
กับภาษาไทย การสร้างค า การเปลี่ยนแปลงทางด้านเสียง 
รูปค า 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 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
3. เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

2104139  ภาษาไทยถิ่น                   2(2-0-4) 
              Dialectology 
    ศึกษาความหมายของภาษาถิ่น การจ าแนก
ภาษาไทยถ่ินในประเทศไทย ความแตกต่างของภาษาไทยถิ่น
ในด้านเสียง ค า ประโยค ความหมาย ฝึกเก็บข้อมูลและ
วิเคราะห์ภาษาไทยถิ่น   
 
 
 

2107326   ภาษาไทยถิ่น                   2(1-2-3) 
               Thai Dialect 
                ความหมายของภาษาถิ่ น   การจ าแนก
ภาษาไทยถ่ินในประเทศไทย ความแตกต่างของภาษาไทยถ่ิน
ในด้านเสียง ค า ประโยค ความหมาย ฝึกเก็บข้อมูลและ
วิเคราะห์ภาษาไทยถิ่น 
                Definition of dialect, classifications of 
dialect in Thailand,  difference of dialect in terms 
of sound, words, sentences, and meaning, 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
3. เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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practicing on data collection, analyzing Thai 
dialect 
 

2104103  การอ่านเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ    3(2-2-5) 
              Reading for Specific Purpose 
               ศึกษาวิธีการอ่านเพื่อจุดประสงค์เฉพาะการจับ
ใจความส าคัญ  การสรุปความ  การอ่านข่าว และคอลัมน์ใน
หนังสือพิมพ์รายวัน นิตยสาร วารสาร วรรณกรรม การอ่าน
เพื่อน าความรู้ไปใช้การอ่านเพื่อวิเคราะห์  วิจารณ์และประเมนิ
ค่า  งานประพันธ์ชนิดต่างๆ การวิเคราะห์เปรียบเทียบ       
อัตลักษณ์ของผู้ประพันธ์  

2107103  การอ่านเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ    3(3-0-6) 
              Reading for Specific Purpose 
               การอ่านเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ การจับใจความ
ส าคัญ การสรุปความ การอ่านข่าว   และคอลัมน์ใน
หนังสือพิมพ์รายวัน นิตยสาร  วารสาร  วรรณกรรม   การ
อ่านเพื่อน าความรู้ไปใช้ การอ่านเพื่อวิเคราะห์  วิจารณ์และ
ประเมินค่า งานประพันธ์ชนิดต่าง 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   
 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
3. เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 
 

2104140   เทคนิคการอ่าน                    2(2-0-4) 
    Reading Techniques 
    ศึกษาความหมาย ความส าคัญของเทคนิคการ
อ่าน การสร้างทักษะ และวิธีการฝึกทักษะในการอ่าน เทคนิค
การอ่านทรัพยากรสารนิเทศประเภทต่าง ๆ การอ่านเพื่อ
จุดมุ่งหมายหมายทั่วไป และจุดมุ่งหมายเฉพาะอย่าง การอ่าน
เร็ว การอ่านตีความ การอ่านเพื่อจับใจความส าคัญ การอ่าน
เพื่อการวิเคราะห์และวินิจสาร การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการอ่าน 

2107142   เทคนิคการอ่าน                   2(2-0-4) 
               Reading Techniques 
                ความหมายของการอ่านประเภทต่ าง  ๆ 
เทคนิคการอ่านประเภทต่าง ๆ การอ่านเพื่อจุดมุ่งหมาย
ทั่วไป และจุดมุ่งหมายเฉพาะอย่าง การอ่านเร็ว การอ่านเพื่อ
จับใจความส าคัญการอ่านตีความ การอ่านเพื่อการวิเคราะห์
และวินิจสาร และฝึกทักษะการอ่านจากวรรณกรรมทั้งร้อย
แก้วและร้อยกรอง 
                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 
 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
3. เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

2104141  เทคนิคการเขียน                   2(2-0-4) 
    Writing Techniques 
    ศึกษาการล าดับความคิด การวางโครงเรื่อง การ
เขียนย่อหน้า การเขียนบทความ การเขียนข่าว   การเขียน
จดหมายประเภทต่างๆ  การเขียนเรียงความ การเขียนสรุป
ความจากการฟังและการอ่าน การเขียนเล่าเรื่อง การเขียน
แสดงความรู้สึก ความคิดเห็น       การเขียนอภิปราย เน้นการ
ฝึกเขียน มีผลงานอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 เรื่อง ประเมินผลการ
เรียนตลอดภาคเรียน 

2107143   เทคนิคการเขียน                   2(2-0-4) 
               Writing Techniques 
                เทคนิคการเขียนรูปแบบต่าง ๆ และฝึกเขียน
อย่างมีล าดับความคิด  การวางโครงเรื่อง การเขียนย่อหน้า 
ฝึกการเขียนบทความ ความเรียง การเขียนข่าว การเขียน
จดหมายประเภทต่างๆ  การเขียนสรุปความจากการฟังและ
การอ่าน การเขียนเล่าเรื่อง การเขียนแสดงความรู้สึก ความ
คิดเห็น การเขียนอภิปราย 
                Various forms of writing techniques and 
practice writing with correct order and process, 
plot write a paragraph Writing essays journalistic 
writing types, the authors conclude from listening 
and reading. narrative writing to write a review 
essays 
 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
3. เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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2104136   การพูด เพ่ือสัมฤทธิผล         3(2-2-5) 
              Speaking for Achievement 
                ฝึกทักษะการพูด ในกิจกรรมทางวิชาการ และ
กิจกรรมบันเทิง ต่าง ๆ  ฝึกพูด แสดงความคิดเห็น อภิปราย
จากสิ่งท่ีเห็น และสรุปใจความส าคัญ รวมทั้งฝึกทักษะการพูด
ในสถานการณ์ต่าง ๆ สามารถสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจด้วยการพูด
อย่างมีสัมฤทธิผลตามจุดมุ่งหมายเน้นการฝึกปฏิบัติทั้งในและ
นอกห้องเรียน 

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

                 ทักษะการพูดในโอกาสและสถานการณ์ต่าง ๆ 
เช่นการพูดแสดงความคิดเห็น การพูดอภิปราย การพูดโน้ม
น้าวใจ การพูดให้ผู้อื่นเข้าใจด้วยการพูดอย่างมีสัมฤทธิผล
ตามจุดมุ่งหมายของการพูดแต่ละประเภท 

                 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 

 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
3. เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

2104138  การย่อความและสรุปความ      2(2-0-4) 
              Summary 
               การจับใจความส าคัญจากการฟังและการอ่าน 
ความส าคัญและเทคนิคการ เขียนย่อ ความรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
การย่อเรื่อง การย่อค าพิพากษา การเขียนสาระสังเขป การ
เขียนบทตัดตอน (Extract) การสรุปความ การสรุปข่าว การ
สรุป รายงาน เป็นต้น 

2107145   การย่อความและสรุปความ     2(2-0-4) 
               Summary 
                ความหมาย หลักการ และวิธีการของการย่อ
ความและการสรุปความ ย่อความและสรุปความจากการฟัง
และการอ่าน ฝึกย่อความและสรุปความ 
                Definition, principles and method of 
making summary and conclusion of what has been 
listened and read, and conclution practice of 
summarization and conclution 
 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
3. เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

2104351 ความสมัพันธ์ระหว่างภาษามลายูถิน่กบั 
             ภาษาไทย                  3(3-0-6) 
   Relationship between the Malay  
             Dialect and  Thai Language 
   ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษาไทยกับภาษา
มลายูถิ่น ตามปัจจัยถิ่นที่อยู่ และสถานการณ์การใช้ภาษา  
ศึกษาภาษาในเชิงสังคมและวัฒนธรรม  รวมทั้งศึกษาหัวข้อ
ส าคัญอื่น ๆ เช่น การสลับภาษา ทัศนคติต่อภาษา โครงสร้าง
ภาษา  

2107208   ความสัมพันธ์ระหว่างภาษามลายูถิน่กับ 
               ภาษาไทย                         3(3-0-6) 
               Relationship between the Malayu  
               Dialect and  Thai Language 
                ความสัมพันธ์ ระหว่ างภาษามลายูถิ่ นกับ
ภาษาไทยในด้านเสียง ค า ประโยค ความหมาย และ
สถานการณ์การใช้ภาษา  ภาษาเชิงสังคมและวัฒนธรรม  
รวมทั้งประเด็นส าคัญอื่น ๆ เช่น โครงสร้างภาษา การสลับ
ภาษา ทัศนคติต่อภาษา 
                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 
 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

2104244  การเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ      3(3-0-6) 
              Efficiency Writing 
               ศึกษารูปแบบการเขียนเพื่อการสื่อสาร  ลักษณะ
ต่างๆ ที่ใช้ในชีวิต ประจ าวัน    ฝึกการเขียนเพื่อการสื่อสาร
อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการในโอกาสต่าง ๆ   การ
เขียนจดหมายและการเขียนเพื่อบันทึกรูปแบบต่าง ๆ  การ
เขียนค าตอบ ค าถามในแบบทดสอบ  การเขียนเพื่อช้ีแจง

2107249  การเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ        2(1-2-3) 
              Efficiency Writing 
               รูปแบบการเขียนเพื่อการสื่อสารประเภทต่าง ๆ 
ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
เช่น การเขียนโครงการ การเขียนจดหมาย    สมัครงาน การ
เขียนเพื่อแสดงความคิดเห็น การเขียนเพื่อโน้มน้าวใจ การ
เขียนเอกสิทธิสัญญาต่าง ๆ 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
3. เพิ่ม
ค าอธิบาย
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ข้อเท็จจริง  การเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็น  การเขียนเพื่อ
โน้มน้าวจูงใจ  การเขียนเอกสิทธิ์และสัญญาต่างๆ ตาม
กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 

               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 
 

รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

2104137  ความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาไทย    2(2-0-4)                                    
              Creative Thinking in Thai Language 
    ศึกษาความหมาย กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ 
ศิลปะการใช้ถ้อยค าส านวนโวหาร เรื่องราว และรูปแบบที่
แสดงความคิดสร้างสรรค์ทั้งในการพูดและการเขียนจาก
วรรณกรรมและสื่อมวลชนที่แสดงการสร้างสรรค์ทางภาษา 
ส่งเสริม การสร้างความคิดสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดที่ได้จาก
การศึกษา 

2107250  ความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาไทย    2(2-0-4)  
              Creative Thinking in Thai Language 
    ความหมาย กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ 
ศิลปะการใช้ถ้อยค า ส านวนโวหาร เรื่องราว และรูปแบบที่
แสดงความคิดสร้างสรรค์ทั้งในการพูดและการเขียนจาก
วรรณกรรมและสื่อมวลชนที่แสดงการสร้างสรรค์ทางภาษา 
               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 
 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
3. เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

2104461  การเขียนบันเทิงคดี             2(2-0-4) 
              Fiction Writing 
               ศึกษาหลักการ ลักษณะ ประเภท โครงสร้าง 
องค์ประกอบ กลวิธี  ศิลปะการเขียน  ลีลาภาษาและ
วรรณศิลป์ในการเขียนเรื่องสั้น นวนิยาย   บทละคร การเขียน
บันเทิงคดีตามความถนัดและความสนใจ  

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

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
3. เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

2104319  การน าเสนอสารภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 
                                                     2(1-2-3)                                                                                                                                                                                             
   Presentation in  Thai  Language by   
             Computer 
   ศึกษาโปรแกรมส าเร็จรูปที่ใช้ในการน าเสนอสาระ
ภาษาไทยภาษาที่ ใ ช้ในการน าเสนอ ด้วยคอมพิวเตอร์       
การจัดท าบทเพื่อการน าเสนอ ฝึกปฏิบัติสร้างสื่อประสมเพื่อ
การน าเสนอสารภาษาไทย การประเมินผลในการปรับปรุง
แก้ไข 

2107317  การน าเสนอสารภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์    
                                            2(1-2-3)  
              Presentation in  Thai  Language by   
              Computer                                                                                          
              โปรแกรมส าเร็จรูปที่ ใช้ในการน าเสนอสาร
ภาษาไทย การจัดท าเอกสารภาษาไทย และรูปแบบงาน
เอกสารทางวิชาการ 
               Application of ready-made program in 
producing documents and academic works  in 
Thai,format technical documents 
 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
3. เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

2104321   ภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ    2(1-2-3) 
               Thai  Language  for  Foreigners 
              ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาโครงสร้างภาษาไทยที่มีผล
ต่อความเข้าใจของชาวต่างประเทศ ในเรื่องการออกเสียง  การ
ใช้ค า   การใช้ประโยคสื่อความหมาย และแนวทางการ
แก้ปัญหาการสื่อสารในบริบทของสังคมไทย 

2107321  ภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ    2(1-2-3) 
              Thai  Language  for  Foreigners 
              ปัญหาโครงสร้างภาษาไทยที่มีผลต่อความเข้าใจ
ของชาวต่างประเทศ ในเรื่องการออกเสียง  การใช้ค า  การใช้
ประโยคสื่อความหมายและแนวทางการแก้ปัญหาการสื่อสาร
ในบริบทของสังคมไทย การผลิตสื่อการใช้ภาษาไทยส าหรับ

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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ชาวต่างประเทศ 
               Thai structural problems affecting the 
understanding of foreigners in terms of 
pronunciation, word usage,  use of sentence to 
convey meaning, solution of communication 
problems in the context of Thai society, Thai 
material production for  foreigners 
 

2104350  การเขียนส าหรับสื่อสารมวลชน   2(2-0-4) 
    Writing for Mass Media 
    ศึกษาลักษณะภาษา หลักเกณฑ์ กลวิธีการเขียน 
ศึกษาวิเคราะห์ทั้งด้านเนื้อหา วิธีการน าเสนอ    วิธารใช้
ถ้อยค ารูปประโยคที่ถูกต้องและเหมาะสม พร้อมทั้งฝึกทักษะ
การเขียนเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์และนิตยสาร 

2107356  การเขียนเพ่ือการสื่อสารมวลชน  2(1-2-3)  
               Writing for Mass Media 
               ลักษณะภาษา หลักเกณฑ์ กลวิธีการเขียน 
เนื้อหา วิธีการน าเสนอ การใช้ถ้อยค ารูปประโยคที่ถูกต้อง
และเหมาะสม พร้อมทั้งฝึกเขียนเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์
และนิตยสาร เขียนบทวิทยุกระจายเสียงและบทวิทยุ
โทรทัศน์ 
                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 
 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
3. เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

2104353 การเขียนเพ่ือการโฆษณาและ   
             ประชาสัมพันธ ์                    2(2-0-4)    
             Writing for Advertising and Public  
             Relation 
   ศึกษาหลักการและทฤษฎีการ โฆษณาและ
ประชาสั มพันธ์ หลั กการ เขี ยน เพื่ อการ  โฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์  เช่น   การเขียนบทโฆษณา  การเขียนค าขวัญ  
การ เขียนบท สุนทรพจน์ การเขียนโปสเตอร์ การเขียนใบปลิว 
ฝึกการเขียนเพื่อการ โฆษณาและประชาสัมพันธ์   

2107357  การเขียนเพ่ือการโฆษณาและ  
              ประชาสัมพันธ ์           2(1-2-3) 
              Writing for Advertising and Public  
              Relation 
              หลักการเขียนเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 
ฝึกเขียนบทโฆษณาและบทประชาสัมพันธ์ในสื่อต่าง ๆ 
              Principles and theories of advertisements 
and public relations; principles of writing for 
advertising and public relations 
 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย 
3. เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
รายวิชา 

2104347  การเลขานุการ                       3(3-0-6) 
              Secretary 
               ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานของผู้ประกอบ
อาชีพเลขานุการ  จรรยาบรรณเลขานุการ กิจนิสัยในการ
ท างาน การสร้างมนุษยสัมพันธ์  งานบริการ  บุคลิกภาพ การใช้
บริการติดต่อสือ่สาร  การต้อนรับ การนัดหมาย  การเตรียมการด้าน
ต่างๆ 

2107358   การเลขานุการ                     2(1-2-3) 
               Secretarial work  
               พื้ น ฐ านของผู้ ป ร ะกอบอา ชีพ เลขานุ ก า ร 
บุคลิกภาพจรรยาบรรณเลขานุการ กิจนิสัย  การสร้างมนุษย
สัมพันธ์  การบริการ การใช้บริการติดต่อสื่อสาร  การต้อนรับ  
การนัดหมาย   
                Basic functions and code of conduct of 
secretary, secretarial work ethic, personality, habits, 
human relations and communication services to 
customers, welcomed and appointments 
 
 
 
 
 
 
 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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2104348   การสัมภาษณ์                     3(2-2-5) 
    Interview Techniques 
               ศึกษาหลักการสัมภาษณ์ การให้สัมภาษณ์ การ
จัดการสัมภาษณ์ ศึกษาลักษณะสื่อที่ ใ ช้  ประกอบการ
สัมภาษณ์ ฝึกการสัมภาษณ์ในฐานะผู้สัมภาษณ์และผู้ให้
สัมภาษณ์ 

2107359  เทคนิคการสัมภาษณ์      3(2-2-6) 
              Interview Techniques 
               หลักการสัมภาษณ์ การให้สัมภาษณ์ การจัดการ
สัมภาษณ์ ลักษณะสื่อที่ใช้ประกอบการสัมภาษณ์ ฝึกการ
สัมภาษณ์ในฐานะผู้สัมภาษณ์และผู้ให้สัมภาษณ์ 
               Principles of interview, being interviewed, 
organizing interview, media used in interview, and 
practice as interviewer and interviewee 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
3. เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

2104460  สัมมนาภาษาไทย                 3(1-4-4) 
   Seminar on Thai Language 
   ศึกษาวิธีการจัดสัมมนา  วิเคราะห์ปัญหาและ
ปรากฏการณ์ในการใช้ภาษาไทยจาก  แหล่งข้อมูลต่างๆ  
ตลอดจนหัวข้อท่ีน่าสนใจเกี่ยวกับภาษาไทย  ศึกษาศิลปะการ
ใช้ถ้อยค า  รูปแบบที่แสดงความคิดสร้างสรรค์ ทั้งในการพูด
และการเขียนจากวรรณกรรมตลอดจนสื่อมวลชนที่แสดงการ
สร้างสรรค์ทางภาษาโดยใช้แนวคิดที่ได้จากการศึกษา  

2107435   สัมมนาภาษาไทย                 3(1-4-4) 
               Seminar on Thai Language 
                วิธีการจัดสัมมนา  วิ เคราะห์ปัญหาและ
ปรากฏการณ์ในการใช้ภาษาไทยจาก  แหล่งข้อมูลต่าง ๆ  
ตลอดจนหัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับภาษาไทย  ศึกษาศิลปะ
การใช้ถ้อยค า  รูปแบบที่แสดงความคิดสร้างสรรค์ทั้งในการ
พูดและการเขียนจากวรรณกรรม ตลอดจนสื่อมวลชนที่
แสดงถึงการสร้างสรรค์ทางภาษาโดยใช้แนวคิดที่ได้จาก
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 
 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
3. เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

2104458   การพูดทางวิทยุกระจายเสียงและ 
               วิทยุโทรทัศน์         3(3-0-6) 
    Speaking on Broadcasting 
     ศึ ก ษ า ห ลั ก ก า ร แ ล ะ วิ ธี ก า ร พู ด ท า ง
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในฐานะโฆษก พิธีกร ผู้จัด
รายการ การอ่านตามบท การอ่านข่าว ตลอดจนการบรรยาย
ทางวิทยุ กระจาย เสี ย งและวิทยุ โทรทัศน์  ฝึ กการพู ด
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 

2107464   การพูดทางวิทยุกระจายเสียงและ 
               วิทยุโทรทัศน์                     3(2-2-5) 
               Speaking on Broadcasting 
     หลักการและวิธีการพูดทางวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์ในฐานะโฆษก พิธีกร ผู้จัดรายการ และ 
ฝึกพูดทางวิทยุวิทยุกระจายเสียงและทางวิทยุโทรทัศน ์
                Principles and styles of speaking on 
radio and television as announcer, master of 
ceremonies, program organizer, writing radio and 
television scripts 
 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
3. เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

2104459   การเขียนหนังสือราชการ        2(2-0-4) 
    Official  Writing 
                ศึกษาการเขียนหนังสือราชการ ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ ทั้งหนังสือราชการภายใน
และหนังสือราชการภายนอกที่ใช้ติดต่อกับบุคคล หน่วยงาน 
องค์การของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานธุรกิจ  

2107465    การเขียนหนังสือราชการ      2(1-2-3) 
               Official  Writing 
                หลักการเขียนหนังสือราชการตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน     สารบรรณ และฝึกเขียน
หนังสือราชการประเภทต่าง ๆ เช่น หนังสือภายใน หนังสือ
ภายนอก รายงานการประชุม 
 
 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
3. เพิ่ม
ค าอธิบาย
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                 Principles   of   writing   official 
respondence as directed under the regulations of 
the Office of Prime Minister, and practice in various 
type of official writing 
 

รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

2104462  การใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ     3(3-0-6) 
              Thai Language for Business  
               ศึกษาหลักการใช้ภาษาไทยเพื่อธุรกิจทั้งการพูด
และการเขียน การเขียนจดหมายประเภทต่าง ๆ  การเขียน
บันทึก  การเขียนรายงานทางธุรกิจ  การเขียนรายงานการ
ประชุม การเขียนรายงานในพิธีการและการพูดติดต่อทาง
ธุรกิจ 

2107466     การใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ    3(2-2-5) 
                 Thai Language for Business 
                  หลักการใช้ภาษาไทยเพื่อธุรกิจทั้งการพูดและ
การเขียน การเขียนจดหมายประเภทต่าง ๆ  การเขียนบันทึก  
การเขียนรายงานทางธุรกิจ  การเขียนรายงานในพิธีการและ
การพูดติดต่อทางธุรกิจ 
                   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 
 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
3. เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

2104212  ศิลปะการอ่านออกเสยีง         2(1-2-3) 
    Reading Technique 
               ศึกษาและฝึกทักษะการอ่านร้อยแก้ว และร้อย
กรอง อย่างถูกต้องและมีศิลปะ เช่น การอ่านข่าว อ่านตีความ 
อ่านตีบท อ่านเพื่อความบันเทิง อ่านท านองเสนาะให้ถูกต้อง
ตามฉันทลักษณ์ ลีลา ท่วงท านองอันเป็นลักษณะเฉพาะของค า
ประพันธ์แต่ละชนิด    
 
 

2107106   ศิลปะการอ่านออกเสียง         2(1-2-3) 
               Arts of Reading  
               ทักษะการอ่านร้อยแก้วและร้อยกรองอย่าง
ถูกต้องและมีศิลปะ เช่น การอ่านข่าว อ่านตีความ อ่านตีบท 
อ่านเพื่อความบันเทิง อ่านท านองเสนาะให้ถูกต้องตามฉันท
ลักษณ์ ลีลา ท่วงท านองอันเป็นลักษณะเฉพาะของค า
ประพันธ์แต่ละชนิด                 
                Skill of correctly prose and poetry 
reading, such as news,   interpreting, and texts for 
the entertainment reading, Thai poetry reading  
appearing  in  Thai language 
 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
3. เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

2104429    วรรณกรรมท้องถิ่น            3(3-0-6)  
                Thai local Literary Works 
                 ศึกษาวรรณกรรมมุขปาฐะและวรรณกรรมลาย
ลักษณ์ที่ส าคัญของท้องถิ่น ทั้งในด้านประวัติความเป็นมา 
รูปแบบการประพันธ์  เนื้อหา  แนวคิด   และความสัมพันธ์กับ
สังคมและวัฒนธรรม 

2107327      วรรณกรรมท้องถิ่น           3(2-2-5) 
                  Thai Folk Literature 
                  วรรณกรรมมุขปาฐะและวรรณกรรมลาย
ลักษณ์ที่ส าคัญของท้องถิ่น ประวัติความเป็นมา รูปแบบการ
ประพันธ์ เนื้อหา แนวคิด และความสัมพันธ์ กับสังคมและ
วัฒนธรรม 
                   Important Thai  folklore   both oral and 
written, history, form of writing, content, concepts, and 
relationships with society and culture 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุงช่ือ
วิชา 
3. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
4. เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

2104356  คีตวรรณกรรมศึกษา              2(2-0-4) 
              Music literature  
   ศึกษาวรรณกรรมเพลงไทยลูกทุ่งและเพลงไทย
สากลทั้ งด้ านเนื้อหาและความคิดที่สะท้อนสังคมและ
วัฒนธรรม วิเคราะห์กลวิธีการแต่ง และบริบทของความนิยม 

2107360  คีตวรรณกรรมศึกษา             2(2-0-4) 
              Music literature  
             วรรณกรรมเพลงไทยประเภทต่าง ๆ ทั้งด้าน
เนื้อหา กลวิธีการแต่ง  ความคิดที่สะท้อนสังคมและ
วัฒนธรรม 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 



106 
 

 

1
0

6
 

หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หมายเหตุ 
              Different kinds of Thai song literature, 
content, strategies, idea, that society and culture 

3. เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

2104435   การประพันธ์ร้อยกรอง          2(2-0-4) 
    Thai Verse Composition 
                ศึกษาหลักและศิลปะการประพันธ์บทร้อยกรอง  
ฝึกแต่งบทร้อยกรองประเภทต่าง ๆ เช่น  กาพย์ กลอน โคลง 
ฉันท์  ร่าย และฝึกวิจารณ์ 
 

2107362  การเขียนร้อยกรอง               2(1-2-3) 
              Thai Verse Composition 
               หลักและศิลปะการเขียนบทร้อยกรอง  ฝึกเขียน
บทร้อยกรองประเภทต่าง ๆ เช่น กาพย์ กลอน กลอนกลบท  
ร่าย โคลง กลโคลง และฉันท์ 
               Principles and art of versification; 
practice versifying different types of Thai verse: 
Kap, Klon, Klon Konlabot, Rai, Khlong, Kon Khlong 
and Chan 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
3. เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

ไม่ม ี
 
 

2107146    ค าและส านวนไทย              2(2-0-4) 
                Thai Words and Idioms 
                 ลักษณะที่มาและความหมายของถ้อยค า 
ส านวน โวหาร ค าพังเพย ภาษิต สุภาษิต วิเคราะห์สังคม 
วัฒนธรรมจากส านวนไทย และการใช้ส านวนไทยให้ถูกต้อง 
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 
 

วิชาใหม่ 

2104206    คติชนวิทยา                  3(2-2-5) 
      Folklore 
                 ศึกษาความหมาย   ความส าคัญ  และการแบ่ง
ประเภทของคติชน   รูปแบบและบทบาทหน้าที่ของคติชน
ประเภทต่างๆ แนวการศึกษาและวิธีการศึกษาโดยเน้นการเก็บ
ข้อมูลภาคสนามและการวิเคราะห์เนื้อหาเบื้องต้น (โดยเฉพาะ
วรรณกรรมมุขปาฐะในแต่ละภาค  เช่น  เพลงร้องเรือ เพลง
บอก   หนังตะลุง  โนรา)  ศึกษาประวัติ  วิธีการร้องและ
วิธีการอ่าน  ขนบนิยม  และการสะท้อนภาพสังคม   

2107251  ทฤษฎีคติชนและวิธีการศึกษา   3(2-2-5) 
               Folklore Theory and Method 
                ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคติชนวิทยา ทฤษฎีคติชน 
ความสัมพันธ์ระหว่างคติชนวิทยากับภาษาและวรรณกรรม 
วิธีการเก็บข้อมูลภาคสนามตามระเบียบวิธีทางคติชนวิทยา 
ฝึกเก็บและศึกษาข้อมูลภาคสนาม 
                 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 
 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
3. เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

2104324  วรรณคดีการละคร               2(1-2-3) 
    Thai Dramatic Literature 
               ศึกษาวรรณคดีการละครไทย พัฒนาการของ
ละครไทยประเภทต่าง ๆ ศึกษาคุณค่าและความสัมพันธ์
ระหว่างวรรณคดีการละครกับศิลปะสาขาอื่น ๆ เช่นดนตรี 
นาฏศิลป์ จิตรกรรม ประติมากรรม ฝึกทักษะการแสดง 

2107361  วรรณคดีการแสดง               3(2-2-5) 
              Performance Literature 
              วรรณคดีการแสดงและการละครของไทย ใน
ด้านพัฒนาการ คุณค่าและความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดี
การละครกับศิ ลปะสาขาอื่น  ๆ ฝึกทักษะการแสดง 
สร้างสรรค์ละครในรูปแบบท่ีช่ืนชอบ 
 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
3. เพิ่ม
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สร้างสรรค์ละครในรูปแบบท่ีช่ืนชอบ               Thai drama literature, development of 

different forms of Thai plays, values and 
relationship between drama literature and other 
branches of art, practice acting skills, and creation 
of plays of self-interest 
 

ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

2104317  การเขียนเชิงสร้างสรรค์   3(3-0-6)          
              Creative Writing 
               ศึกษาที่มา  รูปแบบ  เนื้อหา  งานประพันธ์ไทย  
ทั้งร้อยแก้วร้อยกรอง  โดยศึกษากวีนิพนธ์แบบฉบับ  กวีนิพนธ์
ท้องถิ่น  และกวีนิพนธ์สมัยใหม่  งานเขียนร้อยแก้วทั้งสารคดี
และบันเทิงคดี   ศึกษาภาษา  วรรณศิลป์  ในงานเขียน      
กวีนิพนธ์  ศิลปะการใช้ถ้อยค า  ส านวนโวหารในงานเขียนร้อย
แก้ว  วิเคราะห์  เปรียบเทียบ  ประเมินคุณค่าของงาน
ประพันธ์ไทยทั้ง  2  ประเภท  ฝึกแต่งค าประพันธ์ งานร้อย
แก้ว ทั้งสารคดีและบันเทิงคดีอย่างสร้างสรรค์ตามความถนัด
ของแต่ละบุคคล  
 

ไม่ม ี ปรับออก 

2104354  วรรณกรรมเด็ก                  2(2-0-4) 
              Children's Literature 
               ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวรรณกรรมส าหรับเด็ก  
ลักษณะและรูปแบบของหนังสือส าหรับเด็กประเภทต่าง ๆ  
ทักษะด้านการเขียนและจัดท าภาพประกอบหนังสือส าหรับ
เด็ก  การสร้างสรรค์หนังสือส าหรับเด็ก  
 

ไม่ม ี
 
 
 
 
 
 

ปรับออก 

2104355  พัฒนาการแบบเรียนภาษาไทย 2(2-0-4) 
              Development of Thai Lessons 
                ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสร้างแบบเรียน
ภาษาไทย ศึกษาพัฒนาการของแบบเรียนภาษาไทยรูปแบบ
ต่างๆที่สนใจในระดับช้ันต่างๆ ในด้านขององค์ประกอบ 
โครงสร้าง เนื้อหา กิจกรรม และแบบฝึกหัด ตลอดจน
การศึกษาเกี่ยวกับนวัตรกรรมการสร้างบทเรียน  
 

ไม่ม ี ปรับออก 

      9.2.2 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวชิาชีพและวิชาชีพ 7 หน่วยกิต 
2104463  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชพี  
              ภาษาไทย                            2(90ชั่วโมง) 
              Preparation for Professional   
              Experiences  in  Thai Language 
              ฝึกทักษะการออกเสียงสระ  พยัญชนะ  วรรณยุกต์
ให้ถูกต้องตามฐานที่เกิดและลักษณะการออกเสียงภาษาไทย
มาตรฐาน การออกเสียงค าไทยให้ชัดเจนถูกต้องตามอักขรวิธี  
และออกเสียงข้อความตามส าเนียงภาษาไทยมาตรฐาน  การ
อ่านเขียนค าให้ถูกต้องตามอักขรวิธี  การอ่านอย่างมีลีลา  
จังหวะ   วรรคตอน  การอ่านท านองเสนาะ  การจับใจความ

    9.2.2 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวชิาชพีและวิชาชีพ 7 หน่วยกิต 
2107467   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย 
               และเตรียมสหกิจศึกษาทางภาษาไทย                           
                                                 2(180 ชั่วโมง) 
               Preparation for Professional    
               Experiences  in  Thai Language and  
               Preparation of Cooperative Education   
               in Thai Language 
               เตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์และสห
กิจศึกษาในด้านความรู้ทางภาษาไทย ทักษะการสื่อสาร 
บุคลิกภาพ 
 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
3. เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หมายเหตุ 
ส าคัญ  การเรียบเรียง   ถ้อยค าให้สละสลวย  และสื่อความได้
ตรงตามความต้องการ   
 

                Preparation  for professional experiences 
in Thai  language and cooperative education, 
communicative skills, personalities 
 

2104464  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย  
                                                   5(450ชั่วโมง) 
               Field Experience  in  Thai Language 
               ฝึกงานในหน่วยงานรัฐบาล  รัฐวิสาหกิจ  หรือ
ธุรกิจเอกชน โดยน าความรู้ภาษาไทยทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติที่ได้ศึกษาไปใช้ในสถานการณ์จริง   

2107468   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย        
                             5(450ชั่วโมง) 
               Field Experience  in  Thai Language 
                ฝึกงานในหน่วยงานรัฐบาล  รัฐวิสาหกิจ  หรือ
ธุรกิจเอกชน โดยน าความรู้ภาษาไทยทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติที่ได้ศึกษาไปใช้ในสถานการณ์จริง 
                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 
 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
3. เพิ่ม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

ไม่มี 2107469  สหกิจศึกษาทางภาษาไทย     6(600ชั่วโมง) 
              Cooperative Education in Thai           
              Language 
               การปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือสถานประกอบการที่ใช้ภาษาไทย ปฏิบัติงานเสมือนเป็น
บุคลากรในหน่วยงานเป็นเวลาไมน่้อยกว่า16 สัปดาห์
ต่อเนื่อง หรือ 1 ภาคการศึกษา ภายใต้การให้ค าปรึกษาของ
คณาจารย์ที่รับผิดชอบ และมีผลในการปฏิบัติงานโดย
หน่วยงานนั้น 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 
 

วิชาใหม่ 

 9.3 หมวดวิชาเลือกเสรี                       6    หน่วยกิต                                                                                                       
     ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลกัสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็น
รายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นบัหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ
ส าเรจ็การศึกษาของหลักสูตรนี ้

 9.3 หมวดวิชาเลือกเสรี                       6    หน่วยกิต                                                                                                       
     ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลกัสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่
เป็นรายวิชาที่ก าหนดใหเ้รียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมใน
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของหลกัสูตรนี ้
 

คงเดิม 
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ภาคผนวก ข 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 4403 /2558   

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒริะดับอุดมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก ค 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 492 /2559   

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
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ภาคผนวก ง 
หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวฒุิภายนอกวิพากษ์หลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



115 
 

 

1
1

5
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



116 
 

 

1
1

6
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



117 
 

 

1
1

7
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



118 
 

 

1
1

8
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 25/2556 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



119 
 

 

1
1

9
 

 



120 
 

 

1
2

0
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ฉ 
ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา  

เรื่อง  แนวปฏิบัติงานการจัดการเรยีนการสอน 
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ภาคผนวก ช 
ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา  

เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดรหัสวิชา 
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ภาคผนวก ซ 
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  
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ภาคผนวก ฌ 
ตารางแสดงขอสังเกตของผทูรงคณุวุฒิภายนอก 

ในการวิพากษหลักสูตร 
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ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษหลักสูตร 

ชื่อ - สกุล ผทูรงคุณวุฒิ  
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา  ธัญญพานิชย์ 

 
ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

1 ปรับปรัชญาของหลักสูตรให้กระชับและควรท าเป็น
ข้อๆ 

ได้ด าเนินการปรับแล้ว 

2 ทบทวนวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วัตถุประสงค์ควร
เป็นสิ่งที่หลักสูตรต้องการให้เกิดข้ึนกับผู้เรียน 

ได้ด าเนินการทบทวนและปรับ
เพ่ิมวัตถุประสงค์ให้สอดคล้อง
กับความต้องการของหลักสูตร 

3 ทบทวนแผนการศึกษา โดยพิจารณารายวิชาที่จัด
การศึกษาให้เรียงล าดับตามความยากง่ายและความ
เหมาะสมกับชั้นปีของนักศึกษา และพิจารณา
รายวิชาให้มีความต่อเนื่องกันในรายวิชาที่มีความ
เชื่อมโยงกันได้ 

ได้ด าเนินการทบทวนและ
ปรับเปลี่ยนรายวิชาใน
แผนการศึกษาให้มีความยาก
ง่ายเหมาะสมกับชั้นปีของ
นักศึกษา 

4 ทบทวนค าผิดและรูปแบบการพิมพ์ ได้ด าเนินการทบทวนและ
แก้ไข 
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ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษหลักสูตร 

ชื่อ - สกุล ผทูรงคุณวุฒิ  
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช  ดินลานสกูล  

 
ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

1 ให้ทบทวนการตั้งรหัสวิชาและการเรียงล าดับรหัส
วิชา การเรียงล าดับรหัสวิชาควรระบุให้แน่ชัดว่าเป็น
รายวิชาในชั้นปีใด 

ได้ด าเนินการทบทวนและ
จัดล าดับรหัสวิชาให้มีความ
สอดคล้องกับระดับชั้นปี
การศึกษา 

2 รายวิชาที่เก่ียวข้องกับวรรณกรรมให้ปรับเพิ่ม
รายวิชาวรรณกรรมท้องถิ่น เพ่ือให้ครอบคลุมเนื้อหา
ของวรรณกรรม และสอดคล้องกับบริบทสังคมนั้น ๆ 
โดยเฉพาะพ้ืนที่ในสามจังหวัดชายแดน เช่น ปัตตานี 
ยะลา นราธิวาส 

ปรับเพิ่มรายวิชาวรรณกรรม
ท้องถิ่นในฉบับร่างหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย ฉบับปรับปรุง 
2559 

3 พิจารณาค าอธิบายรายวิชาว่ามีความครอบคลุมกับ
ขอบข่ายเนื้อหาของรายวิชาหรือไม่ บางรายวิชาควร
ก าหนดประเด็นที่สอนให้ชัด 

พิจารณาและตรวจสอบและ
ปรับเพิ่มค าอธิบายรายวิชาให้
มีประเด็นเนื้อหาตรงตาม
ขอบข่ายรายวิชา 

4 ทบทวนและตรวจสอบชื่อวิชา และค าอธิบาย
รายวิชาที่เป็นภาษาอังกฤษให้มีความถูกต้อง 
สอดคล้องกับชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาที่เป็น
ภาษาไทย 

ได้ด าเนินการทบทวนและ
ตรวจสอบชื่อวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชาทั้งท่ีเป็น
ภาษาอังกฤษและภาษาไทยให้
ตรงกัน 

5 ทบทวนรายวิชาที่มีหน่วยกิตเป็นภาคปฏิบัติ แต่
ค าอธิบายรายวิชากับหน่วยกิตไม่ลอดคล้องกัน 
เช่นเดียวกันกับบางรายวิชาที่ค าอธิบายรายวิชามี
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ แต่กลับไม่ปรากฏ
ในหน่วยกิต 

ได้ด าเนินการทบทวนรายวิชา
และหน่วยกิตให้มีความ
สอดคล้องกัน 
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ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษหลักสูตร 

ชื่อ - สกุล ผทูรงคุณวุฒิ  
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชฐ  แสงทอง 

 
ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

1 ปรับค าอธิบายรายวิชาในบางรายวิชาให้มีเนื้อความ
ที่กระชับและก าหนดประเด็นให้ชัดเจน 

ได้ด าเนินการปรับแก้เนื้อหาใน
รายวิชาให้มีความกระชับและ
มีประเด็นชัดเจน 

2 ทบทวนค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้มี
เนื้อความสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย 

ได้ด าเนินการทบทวน
ค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ือปรับให้
สอดคล้องกับค าอธิบาย
รายวิชาภาษาไทย 

3 ทบทวนหน่วยกิตให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับ
เนื้อหารายวิชาหรือความส าคัญของรายวิชา 

ได้ด าเนินการทบทวนหน่วยกิต
ให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง
กับเนื้อหารายวิชา 

4 ปรับเพิ่มเนื้อหารายวิชาที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา
ทักษะการคิด หรือสามารถสอดแทรกทักษะการคิด
ลงในรายวิชานั้น ๆ ได้ 

ได้ด าเนินการปรับเพ่ิมเนื้อหา
รายวิชาที่เก่ียวข้องกับการ
พัฒนาทักษะการคิด 

5 รายวิชาที่เป็นจุดเด่นของหลักสูตรควรตอบสนอง
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเป็นรายวิชาที่มี
เนื้อหาวิชาที่สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของพ้ืนที่ 

ได้ด าเนินการปรับแก้เรียบร้อย
แล้ว 
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ภาคผนวก ญ 
ตารางแสดงขอ้เสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา 

ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 
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ตารางแสดงข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ 
ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 

 
ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 

1 ปรับรายละเอียดของอาชีพที่สามารถประกอบได้หลัง
ส าเร็จการศึกษา ในข้อ 8.5  

ได้ด าเนินการปรับรายละเอียดของอาชีพที่
สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
ในข้อ 8.5 โดยปรับเป็นครูสอนพิเศษ
ภาษาไทย 

2 ปรับค าอธิบายรายวิชาพัฒนาการวรรณกรรมไทยให้
มีเนื้อความที่กล่าวถึงความเป็นมาและวิวัฒนาการ
ของภาษาไทยในยุคสมัยต่าง ๆ 

ได้ด าเนินการปรับแก้เนื้อหาในรายวิชาให้
มีเนื้อความที่กล่าวถึงความเป็นมาและ
วิวัฒนาการของภาษาไทยในยุคสมัย  ต่าง 
ๆ 

3 เพ่ิมผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

ได้ด าเนินการเพ่ิมผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

4 ควรปรับชื่อรายวิชาการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพให้
เป็นการเขียนอย่างมีประสิทธิผล เนื่องจากสอดคล้อง
กับรายวิชาการพูดเพ่ือสัมฤทธิผล ชื่อรายวิชาจะมี
ทิศทางเดียวกัน 

ไม่ได้ด าเนินการปรับแก้ตามที่เสนอแนะ 
เนื่ อ งจ ากร ายวิ ช าการ เ ขี ยนอย่ า งมี
ประสิทธิภาพมุ่งหมายให้ทราบโครงสร้าง
ของงานเขียนและสามารถเขียนได้อย่างถูก
หลักการ 

5 ทบทวนและแก้ ไขค าผิดในค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษของแต่ละรายวิชา 

ได้ด าเนินการทบทวนและแก้ไขค าผิดใน
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษของแต่ละ
รายวิชา 

6 ปรับแก้ปรัชญาของหลักสูตรให้เป็นความเรียงที่มี
ความกระชับ สั้นและตอบความมุ่งหมายที่ให้เกิด
ขึ้นกับตัวบัณฑิต 

ด าเนินการปรับแก้ปรัชญาของหลักสูตรให้
เป็นความเรียงที่มีความกระชับ สั้นและ
ตอบความมุ่ งหมายที่ ให้ เกิดขึ้นกับตัว
บัณฑิต 

7 ควรปรับเพ่ิมให้มีรายวิชาแกนในกลุ่มหลักสูตรภาษา 
เพ่ือให้รายวิชาแกนของกลุ่มภาษาเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน เนื่องจากมีศาสตร์ความรู้และความมุ่งหมาย
ในการผลิตบัณฑิตที่ใกล้เคียงกัน 

ไม่ได้ด าเนินการปรับเพ่ิมให้มีรายวิชาแกน
ในกลุ่มหลักสูตรภาษา ด้วยข้อจ ากัดเรื่อง
ระยะเวลา และอาจมีการปรับแก้ให้มี
รายวิชาแกนในการปรับปรุงหลักสูตรรอบ
ต่อไป 

8 ควรปรับเพ่ิมให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีผลงานทาง
วิชาการประเภทบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย
ที่มีการตีพิมพ์หรือเผยแพร่เพ่ือให้มีคุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 

ได้ด าเนินการปรับเพ่ิมให้ผู้ รับผิดชอบ
หลักสูตรมีผลงานทางวิชาการประเภท
บทความวิชาการ หรือบทความวิจัยที่มี
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่เพ่ือให้มีคุณสมบัติ
ของอาจารย์ผู้ รั บผิ ดชอบหลักสู ตรที่
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
พ.ศ.2558 
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ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
9 ทบทวนและปรั บแก้ ค า อธิ บ ายร ายวิ ช า ให้ มี

เนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับหน่วยกิต
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

ไ ด้ ด า เ นิ น ก า ร ทบท วนแ ละป รั บ แ ก้
ค าอธิบายรายวิชา ให้มี เนื้ อหาวิ ชาที่
ครอบคลุมและสอดคล้องกับหน่วยกิตทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

10 ปรับแก้หน่วยกิตในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพภาษาไทยให้สอดคล้องกับชั่วโมงเรียน 

ได้ด า เนินการปรับแก้ชั่ ว โมงเรียนใน
รายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ภาษาไทยให้สอดคล้องกับหน่วยกิต 

11 ควรปรับเพิ่มจ านวนนักศึกษาในแผนการรับนักศึกษา
จาก 30 คน เป็น 40 คน 

ได้ด าเนินการปรับเพ่ิมปรับเพ่ิมจ านวน
นักศึกษาในแผนการรับนักศึกษาจาก 30 
คน เป็น 40 คน 

12 ทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรให้มีความ
สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาหลักของหลักสูตร 

ได้ด าเนินการทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้
ของหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับ
เนื้ อหาวิชาหลักของหลักสูตร ในบาง
ประเด็น แต่ยังคงยึดมาตรฐานการเรียนรู้
ข อ ง ส า ข า วิ ช า ต า ม ป ร ะ ก า ศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่ องมาตรฐาน
คุณวุฒิ ร ะดั บปริญญาตรี  ส าขาวิ ช า
ภาษาไทย พ.ศ. 2554 (มคอ.1) 

13 ทบทวนรายละเอียดของอาชีพที่สามารถประกอบได้
หลังส าเร็จการศึกษา ในข้อ 8.5 ให้มีความสอดคล้อง
กับความมุ่งหมายหลักและรายละเอียดรายวิชาของ
หลักสูตร 

ได้ด าเนินการทบทวนรายละเอียดของ
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จ
การศึกษา ในข้อ 8.5 ให้มีความสอดคล้อง
กับความมุ่งหมายหลักและรายละเอียด
รายวิชาของหลักสูตรในบางประเด็นที่
ปรับแก้ได้ 

14 ทบทวนค าอธิ บายรายวิชาของหลักสู ตร ให้ มี
รายละเอียดและเนื้อหาวิชาที่ชัดเจน ครอบคลุมชื่อ
วิชาและสอดคล้องกับหน่วยกิตรายวิชา 

ได้ด าเนินการทบทวนค าอธิบายรายวิชา
ของหลักสูตรให้มี รานยละเ อียดและ
เนื้อหาวิชาที่ชัดเจน ครอบคลุมชื่อวิชาและ
สอดคล้องกับหน่วยกิตรายวิชา 

15 ทบทวนและปรับแก้รายวิชาที่ความใกล้เคียงกัน รวม
เป็น 1 รายวิชา เพื่อลดจ านวนหน่อยกิต 

ไม่ได้ด าเนินการปรับแก้ เนื่องจากแต่ละ
รายวิชามีขอบเขตเนื้อหาที่แตกต่างกัน 
รวมถึงบางรายวิชาที่มีเนื้อหาสอดคล้องกัน 
แต่ต้องใช้ระยะเวลาในการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือพัฒนาทักษะเหล่านั้น หาก
รวมเป็น 1 รายวิชาอาจท าให้ทักษะนั้น ๆ 
พัฒนาได้ไม่เต็มศักยภาพของผู้เรียน 

16 เพ่ิมเติมอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์พิเศษ ได้ด าเนินการปรับเพ่ิม เฉพาะอาจารย์
ประจ าหลักสูตร  



159 
 

 

1
5

9
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฎ 
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  

ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
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ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

 
ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 

1 ในข้อที่  2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือจากผู้
ประเมินภายนอก แก้ไขเป็น “การประเมินคุณภาพ
การศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและ/หรือ
ภายนอกที่เก่ียวข้องทางการศึกษา” 

ได้ด าเนินการปรับแก้เป็น“การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและ/
หรือภายนอกที่เกี่ยวข้องทาง
การศึกษา” 

2 ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษของรายวิชา 
2107136 การย่อความและสรุปความ แก้ไขเป็น 
“...and conclution practice of 
summarization and conclution” 

ได้ด าเนินการปรับแก้
ค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษของรายวิชา 
2107136 การย่อความและ
สรุปความ เป็น “...and 
conclution practice of 
summarization and 
conclution” 

3 แก้ไขการจัดล าดับวิชาส าหรับการจัดการเรียนการ
สอนในแผนการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเรื่องหลักเกณฑ์การก าหนดรหัสวิชา 

ด าเนินการปรับแก้การ
จัดล าดับวิชาส าหรับการ
จัดการเรียนการสอนใน
แผนการศึกษาให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง
หลักเกณฑ์การก าหนดรหัส
วิชา 

4 ปรับข้อความข้อ 2.3 การพัฒนาด้านการวิจัย หมวด
ที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ “...จัดเงินทุนเพื่อผลิตผล
งานเพ่ือให้มีผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติและ
นานาชาติ” 

ด าเนินการปรับข้อความข้อ 
2.3 การพัฒนาด้านการวิจัย 
หมวดที ่6 การพัฒนา
คณาจารย์  

5 ปรับข้อความข้อ 2.1 การพัฒนาความรู้และทักษะ
การจัดการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล หมวดที่ 6 
การพัฒนาคณาจารย์ “...การศึกษาดูงานทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ” 

ด าเนินการปรับข้อความข้อ 
2.1 การพัฒนาความรู้และ
ทักษะการจัดการเรียนรู้ การ
วัดผลประเมินผล หมวดที่ 6 
การพัฒนาคณาจารย์ 

6 ปรับข้อความข้อ 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร “4. มีพ้ืนฐาน
ทางวิชาการ ระเบียบวิธีการวิจัย เป็นเครื่องมือสร้าง
องค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมได้อย่าง
เหมาะสม” 

ด าเนินการปรับข้อความข้อ 
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของ
หลักสูตร “4. มีพ้ืนฐานทาง
วิชาการ ระเบียบวิธีการวิจัย 
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ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
เป็นเครื่องมือสร้างองค์ความรู้
เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมได้
อย่างเหมาะสม” 

7 แก้ไขการก าหนดหัวข้อ ข้อ 2 กระบวนการทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธ์ของนักศึกษาในหมวดที่ 5 
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

ได้ด าเนินการปรับแก้การ
ก าหนดหัวข้อ ข้อ 2 
กระบวนการทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธ์ของ
นักศึกษาในหมวดที่ 5 
หลักเกณฑ์ในการประเมินผล
นักศึกษา 

8 ไม่ใช้ full stop (.) ในการเขียนค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

ด าเนินการทบทวนและ
ปรับแกค้ าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

9 ตรวจสอบชื่อวิชาภาษาอังกฤษและทบทวน
ค าอธิบายรายวิชาของรายวิชา 2107352 การ
เลขานุการ 

ด าเนินการตรวจสอบและ
ปรับแก้ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
และค าอธิบายรายวิชาของ
รายวิชา 2107352 การ
เลขานุการ 

10 ตรวจสอบการอ้างอิงผลงานทางวิชาการตาม
หลักการเขียนบรรณานุกรมโดยเคร่งครัด 

ด าเนินการตรวจสอบและ
ปรับแกก้ารอ้างอิงผลงานทาง
วิชาการตามหลักการเขียน
บรรณานุกรม 

11 แก้ไขชื่อวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่อ้างอิง
ในประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คน 

ด าเนินการแก้ไขชื่อวารสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่
อ้างอิงในประวัติอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คน 

12 ตรวจสอบการใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์เล็กใน
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ  

ด าเนินการตรวจสอบและ
ปรับแกก้ารใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ 
ตัวพิมพ์เล็กในค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 

13 แก้ไขค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษในรายวิชา 
2107355 คีตวรรณกรรมศึกษา 

ด าเนินการปรับแก้ค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษใน
รายวิชา 2107355 คีต
วรรณกรรมศึกษา 

14 เพ่ิมรายวิชาสหกิจศึกษา ด าเนินการเพ่ิมรายวิชาสหกิจ
ศึกษาทางภาษาไทย 



162 
 

 

1
6

2
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฏ 
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 
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ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560 

 
ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 

1 การปรับปรุงหลักสูตรควรมีรายวิชาที่ทันสมัย มี
ความเป็นปัจจุบัน เช่น ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 และ THAILAND 4.0 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย ปรับปรุง 
60 มีรายวิชาที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 แก่ผู้เรียน 
ได้แก่การพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์  การพัฒนาทักษะ
ทางอาชีพ เป็นต้น นอกจากนี้
รายวิชาในหลักสูตรเป็น
รายวิชาที่สามารถปรับ
ประยุกต์ใช้ความรู้ส าหรับการ
ด ารงตนในสังคมปัจจุบัน 

2 ตรวจทานรูปแบบการพิมพ์ ค าถูกและค าผิดใน
ค าอธิบายรายวิชา 

ด าเนินการตรวจทานและ
แก้ไข รูปแบบการพิมพ์ ค าถูก
และค าผิดในค าอธิบาย
รายวิชา 
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ภาคผนวก ฐ 
ประวัติอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท    

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร  ศิลปศาสตรบัณฑิต              สาขาวิชา   ภาษาไทย 
2.  ช่ือ – สกุล       นางสาวขวัญตา  ทวีสุข 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ     อาจารย์    
4. สังกัด       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยทักษิณ  ศศ.ม. ภาษาไทย 2556 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ  ศศ.บ. ภาษาไทย 2551 

 

6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
   6.1  งานวิจัย 

ซูไรดา  เจะนิ, ถาวร  มณีนิล, ปองทิพย์ หนูหอม, โสภณ พฤกษวานิช, สวพร จันทรสกุล, 
 ขวัญตา  ทวีสุข และอาลิษา  เซ็งกะแซรี. (2559). รายงานการวิจัย เรื่องการศึกษา      
ภูมินามของหมู่บ้านในอ าเภอรามัน จังหวัดยะลา . ยะลา : คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. (ผู้ร่วมวิจัย) 

สวพร จันทรสกุล, ปองทิพย์ หนูหอม, โสภณ พฤกษวานิช, ขวัญตา ทวีสุข และซูไรดา เจะนิ. 
 (2558). รายงานการวิจัย เรื่องสภาพการใช้ภาษาไทยในสื่อออนไลน์ facebook ของ
นักศึกษาที่ใช้ภาษามลายูถิ่นในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา . ยะลา : คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. (ผู้ร่วมวิจัย) 

 6.2   บทความ (ถ้ามี) 
สวพร จันทรสกุล, ปองทิพย์ หนูหอม, โสภณ พฤกษวานิช, ขวัญตา ทวีสุข และซูไรดา เจะนิ. (2560, 

กุมภาพันธ์). สภาพการใช้ภาษาไทยในสื่อออนไลน์ facebook ของนักศึกษาที่ใช้ภาษา
มลายูถิ่ น ในมหาวิทยาลั ยราชภัฏยะลา  วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา .                
12 (ฉบับพิเศษ) : 27-41. 

   6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
 ไม่มี 
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7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
             7.1.1  ระดับปริญญาตรี    4    ปี  

ชื่อวิชา การน าเสนอสารภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์    3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา  การวิจัยทางภาษาไทย       3(2-2-6) นก. 
 ชื่อวิชา  การเขียนเชิงสร้างสรรค์      2(2-0-4) นก. 
 ชื่อวิชา  การเขียนหนังสือราชการ      2(2-0-4) นก. 
             7.1.2  ระดับปริญญาโท    -     ปี  
     7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
  ไม่มี 
                                                                
 
                                                                           

 
                                                         (ลงชื่อ) ........................................................ เจ้าของประวัติ 
                                                                         (นางสาวขวัญตา  ทวีสุข) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท    

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต              สาขาวิชา   ภาษาไทย 
2.  ช่ือ – สกุล       นางปองทิพย์  หนูหอม               
3. ต าแหน่งทางวิชาการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์    
4. สังกัด       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศิลปากร ศศ.ม จารึกภาษาตะวันออก 2529 
ปริญญาตรี วิทยาลัยวิชาการศึกษาสงขลา กศ.บ ภาษาไทย 2514 

 
6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
      6.1  งานวิจัย 
  6.1  งานวิจัย 

ซูไรดา  เจะนิ, ถาวร  มณีนิล, ปองทิพย์ หนูหอม, โสภณ พฤกษวานิช, สวพร จันทรสกุล, 
 ขวัญตา  ทวีสุข และอาลิษา  เซ็งกะแซรี. (2559). รายงานการวิจัย เรื่องการศึกษา      
ภูมินามของหมู่บ้านในอ าเภอรามัน จังหวัดยะลา . ยะลา : คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. (ผู้ร่วมวิจัย) 

สวพร จันทรสกุล, ปองทิพย์ หนูหอม, โสภณ พฤกษวานิช, ขวัญตา ทวีสุข และซูไรดา เจะนิ. 
 (2558). รายงานการวิจัย เรื่องสภาพการใช้ภาษาไทยในสื่อออนไลน์ facebook ของ
นักศึกษาที่ใช้ภาษามลายูถิ่นในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา . ยะลา : คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. (ผู้ร่วมวิจัย) 

ปองทิพย์  หนูหอม.  (2542).  วายังกูเละ : ศิลปะการเล่นเงาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ .  
ยะลา : วิทยาลัยครูยะลา. 

 6.2   บทความ (ถ้ามี) 
สวพร จันทรสกุล, ปองทิพย์ หนูหอม, โสภณ พฤกษวานิช, ขวัญตา ทวีสุข และซูไรดา เจะนิ. (2560, 

กุมภาพันธ์). สภาพการใช้ภาษาไทยในสื่อออนไลน์ facebook ของนักศึกษาที่ใช้ภาษา
มลายูถิ่ น ในมหาวิทยาลั ยราชภัฏยะลา  วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา .                
12 (ฉบับพิเศษ) : 27-41. 

ปองทิพย์  หนูหอม.  (ม.ป.ป.).  ส านวนใต้ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน.  กรุงเทพฯ : (ม.ป.พ.) 
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   6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
 ปองทิพย์  หนูหอม.  (2532).  ภาษากับวัฒนธรรม.  ยะลา : วิทยาลัยครูยะลา. 
7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
             7.1.1  ระดับปริญญาตรี    4    ปี  

ชื่อวิชา ภาษากับวัฒนธรรม    นก.  3(3-0-6) 
 ชื่อวิชา  พัฒนาการของภาษาไทย     นก.  2(2-0-4) 
 ชื่อวิชา  การเขียนสารคดี     นก.  2(1-2-3) 
 ชื่อวิชา  วรรณกรรมเอกของไทย    นก.  3(3-0-6) 
 ชื่อวิชา  การอ่านเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม   นก.  2(2-0-4)   
             7.1.2  ระดับปริญญาโท      -   ปี  
     7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
  ไม่มี 
                                                                
 
                                                                         

 
                                                         (ลงชื่อ) ........................................................ เจ้าของประวัติ 
                                                                 (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ปองทิพย์  หนูหอม) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท    

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร  ศิลปศาสตรบัณฑิต              สาขาวิชา   ภาษาไทย 
2.  ช่ือ – สกุล       นายโสภณ  พฤกษวานิช 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ     อาจารย์  
4. สังกัด       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศศ.ม ภาษาและวรรณคดีไทย 2539 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศศ.บ ภาษาไทย 2521 

 
6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
    6.1  งานวิจัย 

ซูไรดา  เจะนิ, ถาวร  มณีนิล, ปองทิพย์ หนูหอม, โสภณ พฤกษวานิช, สวพร จันทรสกุล, 
 ขวัญตา  ทวีสุข และอาลิษา  เซ็งกะแซรี. (2559). รายงานการวิจัย เรื่องการศึกษา      
ภูมินามของหมู่บ้านในอ าเภอรามัน จังหวัดยะลา . ยะลา : คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. (ผู้ร่วมวิจัย) 

สวพร จันทรสกุล, ปองทิพย์ หนูหอม, โสภณ พฤกษวานิช, ขวัญตา ทวีสุข และซูไรดา เจะนิ. 
 (2558). รายงานการวิจัย เรื่องสภาพการใช้ภาษาไทยในสื่อออนไลน์ facebook ของ
นักศึกษาที่ใช้ภาษามลายูถิ่นในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา . ยะลา : คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. (ผู้ร่วมวิจัย) 

 6.2   บทความ (ถ้ามี) 
สวพร จันทรสกุล, ปองทิพย์ หนูหอม, โสภณ พฤกษวานิช, ขวัญตา ทวีสุข และซูไรดา เจะนิ. (2560, 

กุมภาพันธ์). สภาพการใช้ภาษาไทยในสื่อออนไลน์ facebook ของนักศึกษาที่ใช้ภาษา
มลายูถิ่ น ในมหาวิทยาลั ยราชภัฏยะลา  วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา .                
12 (ฉบับพิเศษ) : 27-41. 
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    6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
 โสภณ  พฤกษวานิช.  (2549).  สืบศิลป์ ถิ่นศรีวิชัย (บทร้อยกรอง).  ยะลา : (ม.ป.พ.) 
7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
             7.1.1  ระดับปริญญาตรี    4    ปี  

ชื่อวิชา การประพันธ์ร้อยกรอง      3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  คติชนวิทยา        3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  คีตวรรณกรรมศึกษา      2(2-0-4) นก. 
 ชื่อวิชา  เทคนิคการเขียน       2(2-0-4) นก. 
 ชื่อวิชา  พัฒนาการวรรณกรรมไทย      3(3-0-6) นก.  
             7.1.2  ระดับปริญญาโท     -   ปี   
     7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
  ไม่มี 
                                                                
 
 
                                                                              
                                                         (ลงชื่อ) ........................................................ เจ้าของประวัติ 
                                                                      (นายโสภณ  พฤกษวานิช) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท    
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

------------------------------------------------------------------ 
 
1. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต              สาขาวิชา   ภาษาไทย 
2.  ช่ือ – สกุล       นางสาวสวพร จันทรสกุล               
3. ต าแหน่งทางวิชาการ     อาจารย์    
4. สังกัด       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศศ.ม ภาษาไทย 2554 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลพระนคร 
ศศ.บ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 2550 

 
6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
6.1  งานวิจัย 

ซูไรดา  เจะนิ, ถาวร  มณีนิล, ปองทิพย์ หนูหอม, โสภณ พฤกษวานิช, สวพร จันทรสกุล, 
 ขวัญตา  ทวีสุข และอาลิษา  เซ็งกะแซรี. (2559). รายงานการวิจัย เรื่องการศึกษา      
ภูมินามของหมู่บ้านในอ าเภอรามัน จังหวัดยะลา . ยะลา : คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. (ผู้ร่วมวิจัย) 

สวพร จันทรสกุล, ปองทิพย์ หนูหอม, โสภณ พฤกษวานิช, ขวัญตา ทวีสุข และซูไรดา เจะนิ. 
 (2558). รายงานการวิจัย เรื่องสภาพการใช้ภาษาไทยในสื่อออนไลน์ facebook ของ
นักศึกษาที่ใช้ภาษามลายูถิ่นในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา . ยะลา : คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

 6.2   บทความ (ถ้ามี) 
สวพร จันทรสกุล, ปองทิพย์ หนูหอม, โสภณ พฤกษวานิช, ขวัญตา ทวีสุข และซูไรดา เจะนิ. (2560, 

กุมภาพันธ์). สภาพการใช้ภาษาไทยในสื่อออนไลน์ facebook ของนักศึกษาที่ใช้ภาษา
มลายูถิ่ น ในมหาวิทยาลั ยราชภัฏยะลา  วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา .                
12 (ฉบับพิเศษ) : 27-41. 
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  6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
สวพร  จันทรสกุล.  (2558).  การพูดเพื่อสัมฤทธิผล.  เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการพูด

เพ่ือสัมฤทธิผล, ยะลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
             7.1.1  ระดับปริญญาตรี    4    ปี  

ชื่อวิชา ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร      2(1-2-3) นก. 
 ชื่อวิชา  บรรณาธิการกิจ       2(2-0-4) นก. 
 ชื่อวิชา  พัฒนาการของภาษาไทย       2(2-0-4) นก. 
 ชื่อวิชา  การพูดเพ่ือสัมฤทธิผล                3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  ผลงานการค้นคว้าทางภาษาและวรรณกรรมไทย   2(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  การวิจัยทางภาษาไทย       3(2-2-6) นก.  
             7.1.2  ระดับปริญญาโท    -   ปี  
     7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
  ไม่มี 
 
 
 
 
                                                         (ลงชื่อ) ........................................................เจ้าของประวัติ 
              (นางสาวสวพร  จนัทรสกุล) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท    
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

------------------------------------------------------------------ 
 
1. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร  ศิลปศาสตรบัณฑิต              สาขาวิชา   ภาษาไทย 
2.  ช่ือ – สกุล       นางสาวซูไรดา  เจะนิ 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ     อาจารย์    
4. สังกัด       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยทักษิณ กศ.ม ภาษาไทย 2556 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศศ.บ การพัฒนาชุมชน 2547 

 

6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
6.1  งานวิจัย 

ซูไรดา  เจะนิ, ถาวร  มณีนิล, ปองทิพย์ หนูหอม, โสภณ พฤกษวานิช, สวพร จันทรสกุ ล, 
 ขวัญตา  ทวีสุข และอาลิษา  เซ็งกะแซรี. (2559). รายงานการวิจัย เรื่องการศึกษา      
ภูมินามของหมู่บ้านในอ าเภอรามัน จังหวัดยะลา . ยะลา : คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  

สวพร จันทรสกุล, ปองทิพย์ หนูหอม, โสภณ พฤกษวานิช, ขวัญตา ทวีสุข และซู ไรดา เจะนิ. 
 (2558). รายงานการวิจัย เรื่องสภาพการใช้ภาษาไทยในสื่อออนไลน์ facebook ของ
นักศึกษาที่ใช้ภาษามลายูถิ่นในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา . ยะลา : คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. (ผู้ร่วมวิจัย) 

 6.2   บทความ (ถ้ามี) 
สวพร จันทรสกุล, ปองทิพย์ หนูหอม, โสภณ พฤกษวานิช, ขวัญตา ทวีสุข และซูไรดา เจะนิ. (2560, 

กุมภาพันธ์). สภาพการใช้ภาษาไทยในสื่อออนไลน์ facebook ของนักศึกษาที่ใช้ภาษา
มลายูถิ่ น ในมหาวิทยาลั ยราชภัฏยะลา  วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา .                
12 (ฉบับพิเศษ) : 27-41. 
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    6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
 ไม่มี 
7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
             7.1.1  ระดับปริญญาตรี    4    ปี  

ชื่อวิชา พัฒนาการวรรณกรรมไทย      3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา  การสัมภาษณ์        3(2-2-6) นก. 
 ชื่อวิชา  การอ่านตีความ       2(2-0-4) นก. 
 ชื่อวิชา  เทคนิคการอ่าน       2(2-0-4) นก. 
 ชื่อวิชา  สัมมนาภาษาไทย       3(1-4-4) นก. 
 ชื่อวิชา  ความสัมพันธ์ระหว่างภาษามลายูถิ่นกับภาษาไทย   3(3-0-6) นก.  
             7.1.2  ระดับปริญญาโท     -    ปี  
     7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
  ไม่มี 
                                                                
 
                                                                           

      
                                                         (ลงชื่อ) ........................................................ เจ้าของประวัติ 
                                                                         (นางสาวซูไรดา  เจะนิ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


