
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ค าน า 
  

การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  4 ปี  สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 
2555 เพื่อขอรับการอนุมัติหลักสูตรฉบับนี้ คณะกรรมการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทยมุ่งเน้น “ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางภาษาไทยในบริบทสังคมพหุวัฒนธรรมรู้คุณค่าความเป็น
ไทย” ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของท้องถ่ินและสังคมไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู้ความสามารถรอบด้าน เพื่อให้สามารถปรับตัวและพัฒนาศักยภาพของตนเองภายใต้บริบทที่มี
ความหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันประเทศไทยโดยเฉพาะในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ซึ่ง เป็นสังคมพหุ วัฒนธรรมที่ก าลังประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มี        
ความช านาญในสาขาวิชาภาษาไทยทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ   อีกทั้งเพื่อให้เป็นไปตาม
คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นอกจากนั้นเพื่อให้ได้หลักสูตรที่
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  และตรงกับข้อก าหนดในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ  ทั้งในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพ   รายละเอียดใน
เล่มประกอบด้วยข้อมูล 8 หมวด คือ ข้อมูลทั่วไป  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร  ระบบการจัดการศึกษา 
การด าเนินงานและโครงสร้างของหลักสูตร  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและประเมินผล  
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา    การพัฒนาอาจารย์   การประกันคุณภาพของหลักสูตร  
และ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร   กระบวนการปรับปรุงหลักสูตรฉบับนี้
เป็นไปตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่องแนวปฏิบัติในการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ได้ผ่านการวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้หลักสูตรมีความสมบูรณ์เป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม     
          คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  4 ปี  สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตร  
คณาจารย์และนักศึกษาที่แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ และพิจารณาการปรับแก้หลักสูตร                
ศิลปศาสตรบัณฑิต  4 ปี  สาขาวิชาภาษาไทยหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555 

 
       
 
 
                          (นางสาวมัสวิณี  สาและ) 
         ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
                มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

        มกราคม 2555 
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รายละเอียดของหลกัสูตร 
หลักสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต  4 ปี   

สาขาวิชาภาษาไทย 
หลักสตูรปรบัปรุง  พ.ศ. 2555 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชามนุษยศาสตร์ 
  

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย  :  ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย                     
   ภาษาอังกฤษ     :  Bachelor of Arts  in Thai   
 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ช่ือเต็ม :  ศิลปศาสตรบัณฑิต  (ภาษาไทย)       
          ช่ือย่อ :  ศศ.บ. (ภาษาไทย) 
 ภาษาอังกฤษ     ช่ือเต็ม :  Bachelor of Arts (Thai) 
   ช่ือย่อ :  B.A. (Thai) 
3.  วิชาเอก    
     ไม่มี   
 

4.  จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร  
      ไม่น้อยกว่า  123  หน่วยกิต 
 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี  
 5.2 ภาษาท่ีใช้  

จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย   
     5.3 การรับเข้าศึกษา 

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่ใช้ภาษาไทยได ้
 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  

เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   
     5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  

ให้ปรญิญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 



 

 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
 6.1 หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2555 
 6.2 เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2555 เป็นต้นไป 
 6.3 คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เห็นสมควรใหเ้สนอหลกัสูตร 
     ต่อมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 
    6.4 สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เห็นชอบในการน าเสนอหลกัสูตร 
      ต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครัง้ที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2554 
 6.5 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อนุมัติหลักสูตร 
     ในคราวประชุมครัง้ที่  1 /2555  เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2555 
  

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน  
    หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีในปี
การศึกษา  2557 
 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา   
    8.1 เลขานุการ  
    8.2 งานส านักพมิพ 
    8.3 นักเขียน 
    8.4 นักข่าวหนังสือพิมพ ์
    8.5 กองบรรณาธิการวารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ 
    8.6 เจ้าหน้าที่ธุรการ/ งานส านักงาน  
    8.7 พิธีกร   
    8.8 นักจัดรายการวิทย ุโทรทัศน์ 
 

9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   

 

ชื่อ  นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
เอก/โท/ตร ี

ส าเร็จการศึกษาจาก ผลงานทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัย ปี 

1. นายสันทัด จันทร์ขุน 
    *อาจารย์ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ศศ.ม.(ภาษาไทย) 
ศศ.บ. (ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
สถาบันราชภัฏ
นครศรีธรรมราช  

2549 
 2546 

เอกสารประกอบการ
สอน : การเขียนสาร
คดี 

4. นางสาวมัสวิณี สาและ    
    *อาจารย์ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ศศ.ม.(ภาษาศาสตร์) 
ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร์) 
วิชาเอกภาษาอังกฤษ  
วิชาโทภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัย               
สงขลานครินทร์ 

2552 
 2548 
 

 

3. นางสาวสวพร  จันทรสกุล 
    อาจารย์ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ศศ.ม.(ภาษาไทย) 
 
ศศ.บ. (บรรจุภัณฑ์) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร 

2554 
 2550 

 



 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ต่อ)  
 

ชื่อ  นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
เอก/โท/ตร ี

ส าเร็จการศึกษาจาก ผลงานทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัย ปี 

4.นางสาวสุรัสวดี นราพงศ์เกษม 
    อาจารย์ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ศศ.บ. (ภาษาไทย) 
 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

2548 
 

 

5. นางอาลิษา  แวบรอเมาะ 
    อาจารย์ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ศศ.บ. (ภาษาและ
วรรณคดีไทย) 
 

มหาวิทยาลัย                   
สงขลานครินทร์ 
 

2553 
 

 

 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

  ยุคโลกาภิวัตน์ วิกฤติการพัฒนาที่เกิดข้ึนทั่วโลกที่มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยม  ท าให้
เกิดการแข่งขันสูงในทุกด้าน  การสร้างคนให้สามารถด ารงชีพอยู่ในสภาพการแข่งขันสูงทางเศรษฐกิจ
จึงเป็นสิ่งส าคัญ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาตนเอง สังคม ประเทศชาติ และด ารงวัฒนธรรมของ
ชาติ การศึกษาภาษาไทยจึงเป็นพื้นฐานส าคัญในการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ อีกทั้งปัจจุบนั
อาชีพที่ต้องอาศัยความสามารถทางด้านภาษาไทยมีเพิ่มมากขึ้น การผลิตบุคคลที่มีความสามารถด้าน
ภาษาไทยจึงตอบสนองความต้องการของสังคมไทย 

 

       11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 
  ภาษาไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของคนไทยอันทรงคุณค่า คนไทยจึงควรมีความรู้ความ

เข้าใจภาษาไทยอย่างถูกต้องและลึกซึ้ง ปัจจุบันประเทศไทยโดยเฉพาะในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ซึ่งเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม  ก าลังประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีความช านาญในสาขาวิชา
ภาษาไทยทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมีความรู้ทางวิชาการและมีทักษะ
การใช้ภาษาไทยเป็นอย่างดี จึงตอบสนองความต้องการสังคมพหุวัฒนธรรม และเป็นการธ ารงไว้ซึ่ง
มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ  
 

12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

  การพัฒนาหลักสูตรเชิงรุกที่มีศักยภาพในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมีความรู้ทางวิชาการ
และมีทักษะการใช้ภาษาไทย ตอบสนองความต้องการสังคมพหุวัฒนธรรม  ตระหนักถึงความส าคัญ 
ความภาคภูมิใจ ความรักและหวงแหนภาษาไทยในฐานะภาษาประจ าชาติ สามารถบูรณาการความรู้   
ทักษะ  คุณธรรม  จริยธรรมแห่งวิชาชีพไปสู่การจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มี



 

 

สติปัญญา มีความสามารถ   รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  และสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่าง
ยั่งยืนในสังคมฐานความรู้ หลักสูตรยังจดัให้ม ีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อมุ่งประสบการณ์การใช้
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในชีวิตจริงสามารถประกอบอาชีพในหน่วยงานต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ  
เช่น เลขานุการ  งานในส านักพิมพ์  ประชาสัมพันธ์  หรือนักจัดรายการวิทยุ  เป็นต้น      
  

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีพันธกิจที่ส าคัญในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมีคุณธรรม ให้

การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม เพื่อพัฒนา
ท้องถ่ินจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยกระบวนการพัฒนาองค์ความรู้บนพื้นฐานศาสตร์สากล และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  ด้วยความส าคัญตามพันธกิจดังกล่าว ผนวกกับการศึกษาข้อมูลด้านสังคมและ
วัฒนธรรม สาขาวิชาภาษาไทย จึงเห็นควรปรับปรุงหลักสูตร โดยเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่
คุณธรรมและเป็นผู้ส่งเสริมและสืบสานภาษาไทยอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของคนไทยอันมี
คุณค่า สอดคล้องกับพันธกิจและปรัชญาของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนและ
ส่งเสริมตลอดมา 
 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย  
 13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรน้ีท่ีเปิดสอนโดยคณะ/ ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
    โครงสร้างหลกัสูตรประกอบด้วย 3 หมวดวิชา  

   1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  บริหารจัดการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

   2. หมวดวิชาเฉพาะ   จัดการเรียนการสอนโดยหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
ภาษาไทย 

   3. หมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ ซึ่งจัดการเรียนการสอนโดย
ภาควิชาที่รายวิชาน้ันสังกัด 
 13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 

 ไม่มี 
 13.3  การบริหารจัดการ 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องประสานงานกับผู้รับผิดชอบหมวดวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
เนื้อหา สาระ การจัดตารางเรียน และการสอบ และความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
 

1.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  1.1  ปรัชญา  
            มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทาง
ภาษาไทย  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม  สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนอง  มี
ประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารไดทุ้กรูปแบบ  ตระหนักในคุณค่าภาษาไทยอันเป็น
มรดกทางวัฒนธรรมของคนไทย  
     1.2 ความส าคัญ 
             ภาษาไทยเป็นศาสตร์พื้นฐานส าคัญในการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพของคนไทย  
ปัจจุบันการใช้ภาษาไทยยังพบเห็นปัญหาต่างๆมากมายทั้งด้านทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การ
เขียน และปัญหาการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารด้านต่างๆ   การผลิตบุคคลที่มีความสามารถด้าน
ภาษาไทยจึงตอบสนองความต้องการของสังคมไทยโดยเฉพาะในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่ง เป็น
สังคมพหุวัฒนธรรม  ก าลังประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีความช านาญในสาขาวิชา
ภาษาไทยทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมีความรู้ทางวิชาการและมีทักษะ
การใช้ภาษาไทยเป็นอย่างดี จึงตอบสนองความต้องการสังคมพหุวัฒนธรรม และเป็นการธ ารงไว้ซึ่ง
มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ  เป้าหมายการผลิตบัณฑิตเพื่อที่จะให้มีความใฝ่รู้ มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ มีวิจารณญาณ สามารถใช้เทคโนโลยีทันสมัยแสวงหา  สร้างองค์ความรู้ด้วยตนอง    น าไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม  สามารถถ่ายทอดและเผยแพร่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความภาคภูมิใจ
และตระหนักถึงความส าคัญของภาษาและวรรณกรรมไทย ในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของคน
ไทย   
     1.3  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
             หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย มีวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณสมบัติครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน ดังนี ้     
             1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งทางภาษาไทย ทั้งด้านการฟัง การพูด 
การอ่าน การเขียนและการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร สามารถประกอบอาชีพทั้งภาครัฐบาล เอกชน 
และอาชีพอิสระ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
           2.  เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความใฝ่รู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีวิจารณญาณ สามารถใช้
เทคโนโลยีทันสมัยแสวงหา  สร้างองค์ความรู้   ถ่ายทอดและเผยแพร่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3.  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความภาคภูมิใจและตระหนักถึงความส าคัญของภาษาและวรรณกรรม
ไทย ในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของคนไทย  

4.  เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีพื้นฐานทางวิชาการ ระเบียบวิธีการวิจัย  เป็นเครื่องมือสร้างองค์
ความรู้ เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 



 

 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
-  ปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
ภาษาไทย ให้มีมาตรฐานไม่ต่ ากว่า
ที่ สกอ. ก าหนด 

- ประเมินการเรียนการสอนประจ า
ภาคการศึกษาภายใน 30 วันหลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษา  
- ปร ะ เ มิ นก าร เ รี ย นก า ร ส อ น

ประจ าปี  

- มคอ. 5 
- มคอ. 7 
 

- พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการ
สอ น  ให้ เ พิ่ ม พู น ค ว าม รู้ แ ล ะ
ประสบการณ์ 

- สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียน
การสอนให้เข้ าร่วมอบรมหรือ
สัมมนาวิชาการ 

 

- รายงานผลการอบรมหรือสัมมนา
วิชาการของอาจารย์ในหลักสูตร 

- วุฒิบัตรการอบรมหรือ     
   สัมมนาวิชาการ 
  -  ค าสั่งการไปราชการเพื่อเข้า 
   ร่วมอบรมหรือสัมมนาวิชาการ 

 
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศกึษา การด าเนนิการ และโครงสร้างของหลกัสตูร 

 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบการจัดการศึกษา 
           ระบบการศึกษาใช้ระบบทวิภาค    
     1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ใหเ้ป็นไปตามข้อบังคับ  ระเบยีบหรือประกาศของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏยะลา 
     1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

ไม่มี 
 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1  วัน - เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  
             ภาคเรียนที่ 1     เดือนมิถุนายน -  ตุลาคม 
             ภาคเรียนที่ 2     เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม  
      2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

   ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2555 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
หรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาก าหนด 
 2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเขา้ 
            2.3.1  การปรับตัวในการเรียนระบบอุดมศึกษา  ซึ่งเป็นระบบเน้นการเรียนรู้และควบคุม
ตนเอง 



 

 

   2.3.2 ผู้ที่เข้าศึกษาไม่มีความถนัดทางทกัษะการสื่อสารภาษาไทย เนื่องจากผูเ้ข้าเรียนส่วน
ใหญ่ใช้ภาษามลายูถ่ินเป็นภาษาหลักและใช้เป็นภาษาในการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  
 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 2.4.1 จัดปฐมนิเทศทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา จัดประชุมผู้ปกครอง 
จัดระบบการปรึกษา แนะแนว โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาจากสาขาวิชา  ดูแลประสานงานกับคณาจารย์
ผู้สอน  และผู้ปกครองกรณีมีปัญหา 
  2.4.2 จัดสอนปรับพื้นฐานทางภาษาไทยและวรรณคดีไทยให้กับนักศึกษาเข้าใหม่ 
     2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

 
 

ระดับชั้นปี 
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 
ช้ันปีที่ 1 30 30 30 30 30 

ช้ันปีที่ 2 - 30 30 30 30 

ช้ันปีที่ 3 - - 30 30 30 

ช้ันปีที่ 4 - - - 30 30 

รวมจ านวนนักศึกษา 30 60 90 120 120 
จ านวนบัณฑิตท่ีคาดว่าจะ

ส าเร็จการศึกษา 
- - - 30 30 

 
2.6 งบประมาณตามแผน 
       2.6.1  งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 

  

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ 
2555 2556 2557 2558 2559 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
คนละ 8,500 บาท ต่อ
ภาคการศึกษา 

 
510,000 

 
1,020,000 

 
1,530,000 

 
2,040,000 

 
2,040,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
คนละ 700 บาท ต่อป ี

 

42,000 
 

84,000 
 

126,000 
 

168,000 
 

168,000 

รวมรายรับ 552,000 1,104,000 1,656,000 2,208,000 2,208,000 



 

 

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 
 

 2.7  ระบบการศึกษา 
 แบบช้ันเรียน  

 2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย 
 มีระบบการเทียบโอนหน่วยกิต    โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และระเบียบของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
 
 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
     3.1 หลักสูตร 
          3.1.1  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 123  หน่วยกิต 
          3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร  

          โครงสร้างของหลักสูตร  ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
และหมวดวิชาเลือกเสรี  มีจ านวนหน่วยกิตแต่ละหมวดและหน่วยกิตรวมทั้งหลักสูตร  ดังนี ้  
 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า     30 หน่วยกิต 
  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                            ไม่น้อยกว่า     12 หน่วยกิต 
  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์      6 หน่วยกิต 
  กลุ่มสังคมศาสตร์       6 หน่วยกิต 
  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์       
  และเทคโนโลยี         

 
     

 
6 

 
หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ                                ไม่น้อยกว่า 87   หน่วยกิต 
   กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
        เฉพาะด้านบังคับ   

ไม่น้อยกว่า 80     
40 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

        เฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ          7 หน่วยกิต                           
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า        6 หน่วยกิต 

รายละเอียดรายจ่าย  ปีงบประมาณ 
2555 2556 2557 2558 2559 

1.เงินคงคลังร้อยละ 20   110,400 220,800 331,200 441,600 441,600 
2.รายจ่ายระดับ
มหาวิทยาลัยร้อยละ40  

 

220,800 
 

441,600 
 

662,400 
 

883,200 
 

883,200 

3.ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน ร้อยละ40  

 

220,800 
 

441,600 
 

662,400 
 

883,200 
 

883,200 

รวม  552,000 1,104,000 1,656,000 2,208,000 2,208,000 
จ านวนนักศึกษา 30 60 90 120 120 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 14,720 14,720 14,720 14,720 14,720 



 

 

         3.1.3  รายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป     30 หน่วยกิต  ประกอบด้วย 

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
บังคับ  10 หน่วยกิต 

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

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

2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพฒันาการเรียนรู ้  2 (1-2-3) 
 English for Communication and Learning 

Development 
 

2100107 ภาษามลายูเพื่อการสือ่สาร*    2 (1-2-3) 
 Malay for Communication  

2100108 ภาษามลายูเพื่อการสือ่สารและพัฒนาการเรียนรู้*  2 (1-2-3) 
 Malay for Communication and Learning 

Development 
 

 เลือกเรียน   2   หน่วยกิต  จากรายวิชา ดังต่อไปนี้  
2100103 หลักการอ่านและการเขียนค าไทย    2 (2-0-4) 

 Principles of Reading and Writing Thai Words  
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษ  2 (1-2-3) 

 Development of Speaking and Reading Skills in 
English 

 

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

 Basic Malay  
2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร   

Chinese for Communication  
2 (1-2-3) 

2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน     
Basic Arabic 

2 (1-2-3) 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์               6 หน่วยกิต 
2100112 วิทยาการแหง่ความสุข      2 (1-2-3) 

 Happiness Study 
 
 

 

   
 * รายวิชาที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะล  



 

 

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

2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต* 2 (1-2-3) 
 Information for Life Long Learning  

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์             6 หน่วยกิต 
2150101 สังคมภิวัตน์  

Socialization      
2 (2-0-4) 

2150102 การจัดการทางสงัคม 
 Social Management 

2 (2-0-4) 

2150103 
 

ทักษะชีวิตและจิตส านึกสาธารณะ*  
Life Skills and Public Conscious Mind 

2 (2-0-4) 
 

 
4100101 

 
4100102 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน    
 Mathematics in Daily Life   
วิทยาศาสตร์เพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิต 
 Science for the Quality of Life Development 

6 หน่วยกิต
2 (1-2-3) 

 
2 (1-2-3) 

 
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน* 2 (1-2-3) 

 Information Technology in Daily Life  
    

             หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า       87   หน่วยกิต  ประกอบด้วย   
                     กลุ่มวิชาเฉพาะดา้น ไม่น้อยกว่า        80     

 

  หน่วยกิต   
                    เฉพาะด้านบังคับ                          40                                                                                            หน่วยกิต 
1.กลุ่มเน้ือหาวิชาหลักภาษาไทย และภาษาศาสตร ์  
    2104101 
 

ลักษณะภาษาไทย                          
The Characteristics of Thai Language 

  3 (3-0-6) 

   2104242 ภาษาศาสตร์ภาษาไทย  
Thai Linguistics 

  3 (3-0-6) 
 

2. กลุ่มเน้ือหาวิชาการใช้ภาษา 
   2104208 
 

การอ่านตีความ 
Reading  for Interpretation 

  2 (2-0-4)                                                                                           

   2104243 วาทการ 

Speech 

  2 (1-2-3) 

   2104323 การอ่านเพื่อพฒันาชีวิตและสังคม 
Reading for  Life  and  Society  Development 

2 (2-0-4)  
 

  2104349 การเขียนสารคด ี
Non-fiction  Writing 

  2 (1-2-3) 



 

 

   2104352 บรรณาธิการกจิ 
Editorial Technique 

2 (2-0-4) 
 

   2104318 ผลงานการค้นคว้าทางภาษาและวรรณกรรมไทย 
A Study of Research Work in Thai 

3 (2-2-5) 
 

   2104457 การวิจัยทางภาษาไทย  
Research    in  Thai language 

 3 (2-2-6) 

3.กลุ่มเน้ือหาวิชาวรรณคดีไทย 
   2104207 

 
พัฒนาการของวรรณกรรมไทย 
Development  of  Thai  Literature 

  3 (3-0-6) 
 

   2104245 วรรณกรรมเอกของไทย             
Great Literature  of  Thai Writers 

  3 (3-0-6) 

   2104246 วรรณกรรมไทยร่วมสมัย  
Contemporary Thai Literature 

  3 (3-0-6) 

   2104315 วรรณกรรมวิจารณ์ 
Literary Criticism 

  3 (2-2-5) 

4. กลุ่มเน้ือหาวิชาภาษาและวรรณกรรมท่ีสมัพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรม 
    2104104 ภาษากับวัฒนธรรม 

Language and Culture           
3 (3-0-6) 

    2104430 
 

วรรณกรรมสังคมและการเมือง      
Social  and  Political  Literature 

 
 3 (3-0-6)  

   
           เฉพาะด้านเลือก                  ไม่น้อยกว่า     40                                                                                          หน่วยกิต 
1.กลุ่มเน้ือหาวิชาหลักภาษาไทย และภาษาศาสตร ์  
    2104139   ภาษาถ่ิน      

Dialectology 
 2 (2-0-4) 

    2104213 พัฒนาการของภาษาไทย       
Development  of  Thai  Literature 

 2 (2-0-4) 

    2104316 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  
Foreign Language Components  in Thai 

3 (3-0-6) 

2104355 พัฒนาการแบบเรียนภาษาไทย  
Development of Thai Lessons   

2 (2-0-4) 

2. กลุ่มเน้ือหาวิชาการใช้ภาษา                                                
2104103 การอ่านเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ          

Reading for Specific Purposes 
3 (2-2-5) 

2104136 การพูด เพื่อสัมฤทธิผล    
Speaking for Achievement  

3 (2-2-5) 



 

 

2104137 ความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาไทย                                   
Creative Thinking in Thai                       

2 (2-0-4)     

2104138 การย่อความและสรุปความ  
Summary 

2 (2-0-4) 

2104140 เทคนิคการอ่าน                
Reading techniques 

2 (2-0-4) 

2104141 เทคนิคการเขียน     
Writing techniques 

2 (2-0-4) 

2104244 การเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ  
Efficiency Writing 

3 (3-0-6) 

    2104317 การเขียนเชิงสร้างสรรค์      
Creative Writing    

  3 (3-0-6)     

2104319 การน าเสนอสารภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์                      
Presentation   in Thai  Language by Computer 

2 (1-2-3)                                                                                           
 

2104321 ภาษาไทยส าหรบัชาวต่างประเทศ           
 Thai Language for  Foreigners    

2 (1-2-3) 

2104347 การเลขานุการ             
Secretary 

3 (3-0-6) 

2104348    การสมัภาษณ์  
Interview Techniques 

3 (2-2-6) 

2104350    การเขียนส าหรับสื่อสารมวลชน 
Writing for Mass Media 

2 (2-0-4) 

    2104351  ความสัมพันธ์ระหว่างภาษามลายูถ่ินกับภาษาไทย 
Relationship between the Malay Dialect and Thai  

 3 (3-0-6) 

2104353   การเขียนเพื่อการโฆษณาและประชาสมัพันธ์  
Writing for Advertising and Public Relation 

2 (3-0-6) 

2104458 การพูดทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  
Speaking on Broadcasting 

3 (3-0-6) 

    2104459 การเขียนหนังสือราชการ                         
 Official Writing  

  2 (2-0-4) 

    2104460          สัมมนาภาษาไทย 
Seminar on Thai Language                          

  3 (1-4-4) 

    2104461 การเขียนบนัเทงิคดี  
Fiction Writing  

  2 (2-0-4) 

   2104462 การใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ             
Thai Language for Business 

  3 (3-0-6) 



 

 

3.กลุ่มเน้ือหาวิชาวรรณคดีไทย 
2104212 ศิลปะการอ่านออกเสียง                 

Reading Technique 
2 (1-2-3) 

2104354 วรรณกรรมเด็ก  
Children's Literature 

2 (2-0-4) 

2104356 คีตวรรณกรรมศึกษา                      
Music literature          

2 (2-0-4) 

2104429 วรรณกรรมท้องถ่ิน                      
Thai Folk Literature 

3 (2-2-5) 

2104435  การประพันธ์ร้อยกรอง  
Thai Verse Composition 

3 (2-2-5) 

4.กลุ่มเน้ือหาวิชาภาษาและวรรณกรรมท่ีสัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรม  
2104206 คติชนวิทยา  

Folklore 
3 (2-2-5) 

2104324 วรรณคดีการละคร                      
Thai Dramatic Literature 

2 (1-2-3) 

       กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ             7   หน่วยกิต 
2104463 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย                     

Preparation for Experience in Thai       
2 (90) 

2104464 การฝกึประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย                                
Field  Experience  in  Thai 

5 (450)  

        หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
ให้เลอืกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่ 

เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จ
การศึกษาของหลักสูตรนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



 

 

 3.1.4  แผนการศึกษา 
 
ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1  

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

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  8 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
เฉพาะดา้นบังคับ 

2104101 ลักษณะภาษาไทย 3 (3-0-6) 
2104207 พัฒนาการของวรรณกรรมไทย 3 (3-0-6) 

 2104243 วาทการ 2 (1-2-3) 
รวม 16 หน่วยกิต 

 
 
 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

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

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  4 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
เฉพาะดา้นบังคับ 

2104104 ภาษากับวัฒนธรรม 3 (3-0-6) 
2104242 ภาษาศาสตร์ภาษาไทย 3 (3-0-6) 

เฉพาะดา้นเลือก    2-7  หน่วยกิต 
รวม 12-17 หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนการศึกษา (ต่อ) 
 
ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

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

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
เฉพาะดา้นบังคับ 

2104245 วรรณกรรมเอกของไทย 3 (3-0-6) 

เฉพาะดา้นเลือก     2-9  หน่วยกิต 
รวม 11-18 หน่วยกิต 

 
 
 
ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 

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

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
เฉพาะดา้นบังคับ 

2104208 การอา่นตีความ                     2(2-0-4) 
2104246 วรรณกรรมร่วมสมัย              3(3-0-6) 

เฉพาะดา้นเลือก  2- 6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสร ี  3 หน่วยกิต 

รวม 19-20 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 แผนการศึกษา (ต่อ) 
 
ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 1 

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

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
เฉพาะดา้นบังคับ 

2104349 การเขียนสารคด ี 2 (1-2-3) 
2104430 วรรณกรรมสังคมและการเมอืง    3(3-0-6)                                                

เฉพาะดา้นเลือก   2- 5 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสร ี    3 หน่วยกิต 

รวม  16-19 หน่วยกิต 
 
 
 
  

ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 2 

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

หมวดวิชาเฉพาะ 
เฉพาะดา้นบังคับ 

2104315 วรรณกรรมวิจารณ์                3(2-2-5) 
2104318 ผลงานการค้นคว้าทางภาษาและ 
             วรรณกรรมไทย 

3 (2-2-5) 

2104323 การอา่นเพือ่พฒันาชีวิตและสงัคม                                                       2 (2-0-4) 
2104352 บรรณาธิการกิจ 2 (2-0-4) 

เฉพาะดา้นเลือก  2-5 หน่วยกิต 
รวม  12-15 หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 แผนการศึกษา (ต่อ) 
 
ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

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

หมวดวิชาเฉพาะ 
เฉพาะดา้นบังคับ 

2104457 การวิจัยทางภาษาไทย 3 (2-2-5) 

เฉพาะดา้นเลือก  8 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

2104463  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย 2 (90) 

รวม   13 หน่วยกิต 
 
 
 
 
ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 2 

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

กลุ่มวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

2104464 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย 5 (450) 

รวม    5 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 
    หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป    

1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร     12   หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 
 

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

ความส าคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร  ฝึกทักษะใช้
ภาษาในชีวิตประจ าวัน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การใช้ภาษา
สื่อสารที่ เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การน าเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ 
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล  ศึกษาสภาพปัญหาและแนว
ทางการแก้ไขการใช้ภาษาในชีวิตประจ าวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตส านึกต่อ
สังคมในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 

 

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

หลักเกณฑ์และพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน เพื่อให้พูดและเขียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการพูดทั้งรายบคุคลและเป็นกลุ่ม และร่วมวิจารณ์เพื่อแก้ไข
ปรับปรุง ฝึกการเขียน การวางโครงเรื่อง การเขียนเรียงความ ความเรียงและ
บทความ โดยเน้นการใช้ภาษาตามมาตรฐานของงานเขียนประเภทนั้น และฝึก
วิจารณ์ 

 

2100104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้  2 (1-2-3)                                              
English   for Communication and Learning Development 

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้งการฟัง  พูด  อ่าน เขียน       
ในชีวิต ประจ าวันในสถานการณ์ต่างๆ  อาทิ  การกล่าวทักทาย  การกล่าวลา  การ
แนะน าตนเองและผู้อื่น  การร้องขอ  การเสนอความช่วยเหลือ  การให้ค าแนะน า  
การบรรยายลักษณะบุคคลและสิ่งของและสถานที่  การถามและการให้ข้อมูล  การ
ติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์และการแสดงความคิดเห็น  พัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือ  
แหล่งข้อมูลเพื่อศึกษาค้นคว้าในการพัฒนาการสื่อสาร  เช่น  การใช้พจนานุกรม  
บทความ  หนังสือพิมพ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

2100107 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร                      2 (1-2-3) 
Malay for Communication 

การใช้ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน บทสนทนาที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน เช่น การทักทาย การถามทุกข์สุข การขอบคุณ การแนะน าแบบง่ายๆ 
ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด 

 



 

 

2100108 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้  2 (1-2-3)                                                    
Malay for Communication and Learning Development  

พัฒนาทักษะการใช้ภาษามลายู ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียน ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน ฝึกการอ่านออกเสียงค าภาษามลายูให้
ถูกต้อง  ฝึกสนทนาภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การแนะน า
ตนเอง การกล่าวทักทาย การกล่าวลา การให้ค าแนะน า การติดต่อสอบถามข้อมูล
ทั้งในและนอกประเทศ และฝึกการเขียนประโยคที่ไม่ซับซ้อน  

 

2100103 หลักการอ่านและการเขียนค าไทย    2 (1-2-3) 
  Principles of Reading and Writing Thai Words 

หลักเกณฑ์ต่างๆ ในการอ่านและเขียนค าไทย ศึกษาปัจจัยที่ท าให้การอ่าน
และการเขียนค าไทยผิดไปจากกฎเกณฑ์ เก็บรวบรวม วิเคราะห์ เปรียบเทียบค าที่
มักเขียนหรืออ่านผิดจากกฎเกณฑ์ อภิปราย สรุปผล แนวทางการแก้ไขและเผยแพร่
การอ่านและการเขียนค าไทยให้ถูกต้อง 

 

2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษ  2 (1-2-3) 
  Development of speaking and reading skills in English 

การพัฒนาทักษะการพูดและอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการ
พูดทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม การน าเสนองานหน้าช้ัน และฝึกการอ่านอย่างมี
ประสิทธิภาพ การอ่านจับใจความ การอ่านหนังสือพิมพ์ โฆษณา เว็บไซต์ 

 

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

พัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อให้สามารถอ่านจับใจความงานหลากหลาย
สาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการเขียนโดยเน้นการเขียน
ภาษาอังกฤษที่ถูกรูปแบบและหน้าที่เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านการศึกษาและ
อาชีพ เช่น การเขียนจดหมาย การกรอกใบสมัคร การเขียนรายงาน เป็นต้น 

 

2100109   ภาษามลายูพื้นฐาน     2 (1-2-3) 
Basic Malay  

ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ศึกษารูปประโยคพื้นฐาน การเช่ือม
ประโยคพื้นฐานเข้าด้วยกันและศึกษาส านวนภาษามลายู   ฝึกน าเสนอข้อมูลในเชิง
ให้ความรู้ ข้อคิดเห็น เพื่อประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม 

 

 
 
 
 
 



 

 

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

การใช้ภาษาจีนเพื่อการสือ่สารในชีวิตประจ าวัน บทสนทนาที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน เช่น การทักทาย การถามทกุข์สุข การแนะน าแบบง่ายๆ ฯลฯ     
โดยเน้นทักษะการฟงัและการพูด ใหส้ามารถประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับเจ้าของ
ภาษาได้ 

 

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

อักษรภาษาอาหรบั หลักการสร้างค า ประโยคพื้นฐาน ฝึกทกัษะการฟงั พูด 
อ่าน และเขียน เพื่อความเข้าใจเรื่องทั่วๆ ไปในชีวิตประจ าวัน ให้สามารถ
ประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ 
 

2. กลุ่มมนุษยศาสตร์     6 หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น (ท-ป-อ) 
 

2100112 วิทยาการแห่งความสุข     2 (1-2-3)  
Happiness Study 

ความหมายและขอบข่ายของความสุขทั้งกายและใจ การมองโลกเชิงบวก
เห็นคุณค่าในตนเอง ผู้อื่น และสรรพสิ่งทั้งปวง การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใน
สังคมพหุวัฒนธรรม ความฉลาดทางอารมณ์ เพื่อการด าเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกัน   
การน าหลักค าสอนของศาสนามาปฏิบัติ การมีคุณธรรม จริยธรรม กฎ กติกาทาง
สังคม เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  

 

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

ปรัชญาว่าด้วยความงาม  ธรรมชาติและศิลปะ ทัศนะที่ เกี่ยวข้องกับ
กระบวนทัศน์ การรับรู้ความงาม  ผ่านภาพ  เสียงและการเคลื่อนไหว ประสบการณ์
ทางสุนทรียภาพ  และศึกษารูปแบบศิลปะจากระดับท้องถ่ินสู่สากลทั้งในด้าน
แนวคิด เทคนิค วิธีการในการสร้างสรรค์และการน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิต 

 

2100114 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต   2 (1-2-3) 
Information For Life Long Learning 

ความหมาย บทบาท และความส าคัญของสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต แหล่งสารสนเทศและการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ วิธีการแสวงหาและรวบรวม
สารสนเทศมาใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า ด้วยตนเอง วิธีการน าเสนอผลการศึกษา
ค้นคว้าตามรูปแบบและข้ันตอนที่เป็นมาตรฐาน 

 

 



 

 

3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  6 หน่วยกิต  
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 
  

2150101 สังคมภิวัตน์      2 (2-0-4) 
Socialization 

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในสงัคมไทย สังคมอาเซียน และ
สังคมโลก กระแสโลกาภิวัตน์ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมในด้านต่าง ๆ ทั้งทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง 

 

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

วิเคราะห์ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อน าไปสู่กระบวนการจัดการ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ เกี่ยวข้องกับชุมชน แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการด ารงชีวิตในท้องถ่ิน 

 

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

ความหมายและความส าคัญของทักษะชีวิต รวมถึงองค์ประกอบที่ส าคัญ
ของทักษะชีวิตโลกาภิวัตน์ ทักษะการคิด การตัดสินใจ การคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิง
บวก การคิดวิเคราะห์ และความฉลาดทางอารมณ์ การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล การติดต่อสื่อสาร ทักษะการจัดการตนเอง และการบริหารจัดการ
ความเครียด รวมทั้งการให้ความส าคัญของการมจีิตสาธารณะและการสร้างจติส านึก
สาธารณะ เพื่อน าไปสู่การอยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์อย่างสันติ 

 

 4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 
 

4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน    2(1-2-3) 
Mathematics in Everyday Life 

หลักการและกระบวนการคิด  การให้เหตุผล  คณิตศาสตร์การเงินเกี่ยวกบั
ดอกเบี้ย การเช่าซื้อ บญัชีรบั-จ่าย ภาษี  และสถิติเบื้องต้น เพื่อการประยกุต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  

 

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

วิธีการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ ความส าคัญและผลกระทบของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  สิ่งแวดล้อม 
และการส่งเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 



 

 

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

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้
คอมพิวเตอร์ ในชีวิตประจ าวัน การประยุกต์ ใช้คลังความรู้  กฎหมายและ
จรรยาบรรณในการใช้ระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
 

หมวดวิชาเฉพาะ                   ไม่น้อยกว่า   87      หน่วยกติ 
                1.กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน             ไม่น้อยกว่า   80     หน่วยกิต 
                1.1เฉพาะด้านบังคับ                           40      หน่วยกิต 

1. กลุ่มเน้ือหาวิชาหลักภาษาไทย และภาษาศาสตร ์

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 
2104101  ลักษณะภาษาไทย                              3 (3-0-6) 
                Characteristics of Thai Language 

ศึกษาลักษณะภาษาไทยในด้านเสียง  พยางค์  ค า  วลี  ประโยค   ลักษณะ
ของประโยค   หลักเกณฑ์การอ่านการเขียนค าไทย  ค าราชาศัพท์  ค าสุภาพ  และ
สามารถใช้ภาษาให้ถูกต้องตามความนิยมของสังคมไทย 

2104242 ภาษาศาสตร์ภาษาไทย                 3 (3-0-6) 
  Thai Linguistics   

ศึกษาความหมาย ความเป็นมาและขอบข่ายของวิชาภาษาศาสตร์ ลักษณะ
ของภาษา สัญลักษณ์ของเสียงตามระบบสากล  ศึกษาระบบเสียง ระบบค า   และ
ระบบวากยสัมพันธ์ในภาษาไทย โดยใช้ระเบียบวิธีทางภาษาศาสตร์   

 

2. กลุ่มเน้ือหาวิชาการใช้ภาษา 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 
 

2104208 การอ่านตีความ               2 (2-0-4)                                                                                           
  Reading  for Interpretation 

ศึกษาความหมาย หลักการ และกระบวนการอ่านเพื่อการตีความ ฝึกอ่าน
ตีความวรรณกรรมทัง้ร้อยแก้วและรอ้ยกรอง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2104243 วาทการ                2 (1-2-3) 
  Speech  

ศึกษาความมุ่งหมายของการพูด   หลักการพูด   การสร้างบุคลิกภาพใน
การพูด  การใช้น้ าเสียง  กิริยาท่าทาง การสร้างความมั่นใจในการพูด  การใช้ภาษา
และกลวิธีการพูด  การเตรียมการพูด  การประเมินผลและการปรับปรุงการพูด   
หลักการฝึกพูดในชีวิตประจ าวัน และการพูดในที่ชุมชน   เน้นการฝึกพูด อธิบาย 
อภิปราย  การกล่าวรายงาน  การกล่าวสรุป   การกล่าวแนะน า และขอบคุณ
วิทยากร   การพูดจูงใจ   และการพูดโน้มน้าวใจ  

 

2104323 การอ่านเพ่ือพัฒนาชีวิตและสังคม    2(2-0-4) 
Reading for  Life  and  Society  Development 
  ศึกษาหลักและวิธีการอ่านเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต  การอ่านงานเขียนที่
ส่งเสริมความคิดและอุดมคติในการเป็นพลเมืองที่ดี  มมีโนทัศน์และจิตส านึกที่
สร้างสรรค์คุณค่าของชีวิตเพื่อพฒันาสงัคม   อ่านงานเขียนประเภทต่างๆทั้งร้อยแก้ว
และร้อยกรอง 

 

2104349 การเขียนสารคดี                     2 (1-2-3) 
  Nonfiction  Writing 

ศึกษาหลักการ ลักษณะ ประเภทกลวิธี และกระบวนการเขียนสารคดี การ
ก าหนดเรื่อง วัตถุประสงค์ การหาข้อมูล การวางโครงเรือ่ง มุมมอง แนวคิด ภาษา
วรรณศิลป์ และการอ้างองิ จรรยาบรรณในการเขียนสารคด ีฝึกเขียนสารคดีตาม
ถนัดและความสนใจ 

 

2104352 บรรณาธิการกิจ      2 (2-0-4) 
  Editorial Technique 
     ศึกษาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบรรณาธิการกิจ  บทบาทและหน้าที่ของ 
  บรรณาธิการ  การบรรณาธิการต้นฉบับ  การพจิารณาตรวจแก้การใช้ภาษา                         
                     การพิสูจน์อักษร  ศึกษาสื่อสิ่งพิมพป์ระเภทต่างๆรวมถึงกระบวนการผลิตสือ่สิง่พิมพ์   
   และศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการพิมพ ์

 

2104318 ผลงานการค้นคว้าทางภาษาและวรรณกรรมไทย    3 (2-2-5)   
  A Study of Research Work in  the Thai Language 

ศึกษาระเบียบวิจัยโดยสังเขป ศึกษาผลงานค้นคว้าวิจัย และวิธีการที่ใช้กับ
งานนั้นการน าผลหรอืข้อเสนอแนะจากงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการสอน         
และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในรปูแบบต่างๆศึกษางานวิจัยไมน่้อยกว่า 3 เรื่องให้
ครอบคลมุสาขาวรรณคดี หลักภาษาและการใช้ภาษา 

 
 



 

 

2104457 การวิจัยทางภาษาไทย     3 (2-2-6) 
  Research    in  Thai language  
    ศึกษารูปแบบการวิจัยทางภาษาไทย  การเลือกหัวข้อ  การเขียนเค้าโครง 

วิจัยการก าหนดวัตถุประสงค์และกรอบความคิด   วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูแบบ 
ต่างๆ วิเคราะห์และการตีความข้อมลู   การเขียนรายงานวิจยั 

 

3.กลุ่มเน้ือหาวิชาวรรณคดีไทย 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 
 

2104207 พัฒนาการของวรรณกรรมไทย    3 (3-0-6) 
  Development  of  Thai  Literature 

ศึกษาพัฒนาการของวรรณคดีไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงปัจจุบัน  ในด้าน
รูปแบบ  เนื้อหา แนวคิด  กลวิธีการประพันธ์  จ าแนกประเภทของวรรณกรรมไทย   
ลักษณะเฉพาะของวรรณคดี   คุณค่า  ความเช่ือ  และค่านิยมตลอดจนสภาพสังคม
และการเมืองที่มีผลต่อวรรณกรรมไทย    ศึกษาวรรณกรรมประเภทสารัตถคดี  
(Non- Fiction)   บันเทิงคดี  (Fiction)   โดยเน้นลักษณะที่เป็นนวกรรมในทาง
วรรณศิลป์   ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับวิวัฒนาการของ
วรรณกรรม 

2104245 วรรณกรรมเอกของไทย                   3 (3-0-6)           
Great  Literature  of   Thai Writers    

 เลือกศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรมเอกของไทยทัง้ประเภทร้อยแก้วและ
ร้อยกรองตัง้แต่สมัยสุโขทัยถึงปัจจุบันไม่น้อยกว่า 3 เรื่องทั้งนี้ให้ศึกษาประวัติและ
แรงบันดาลใจของผูป้ระพันธ์ ศิลปะและกลวิธีการประพันธ์ที่เป็นแบบอย่างที่ดี ด้าน
เนื้อหาสาระ ความหมายของเรื่อง ข้อความส าคัญ รวมทัง้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ต่อ                
เรื่องที่ศึกษา 

 

2104246  วรรณกรรมไทยร่วมสมัย      3 (3-0-6)  
           Contemporary Thai Literature 

ศึกษาลักษณะของวรรณกรรมร่วมสมัย ทั้งสารคดีและบันเทิงคดี ขอบเขต
ของวรรณกรรมปัจจุบัน  ศึกษาวิเคราะห์ การใช้ค า ประโยค ความเป็นมา กลวิธีการ
เขียน และแนวความคิดและ ประเมินค่า วรรณกรรมร่วมสมัยประเภทต่างๆ 

 
 
 
 
 
 



 

 

2104315       วรรณกรรมวิจารณ์           3(2-2-5) 
 Literary Criticism 

ศึกษาทฤษฎีการวิจารณ์วรรณกรรม ศึกษาบทวิจารณ์วรรณกรรมทั้งในอดีต
และปัจจุบัน ฝึกเขียนบทวิจารณ์วรรณกรรมทั้งประเภทร้อยแก้วและร้อยกรอง
ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ นวนิยาย เรื่องสั้น กวีนิพนธ์ 

 
4. กลุ่มเน้ือหาวิชาภาษาและวรรณกรรมท่ีสัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรม 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 
 

2104104 ภาษากับวัฒนธรรม        3 (3-0-6) 
  Language  and Culture 

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสังคมและวัฒนธรรม วิเคราะห์การใช้
ภาษาที่สัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรม  ตามระดับช้ันของภาษาและสังคม   ตาม
กาลเทศะและสถานการณ์  ศึกษาเปรียบเทียบการใช้ภาษาอย่างเป็นทางการและไม่
เป็นทางการของวัฒนธรรมท้องถ่ิน  ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงของภาษา ตาม
โอกาสและสถานการณ์ เช่นภาษาปาก ภาษาหนังสือภาษาหนังสือพิมพ์  ภาษาวัยรุ่น  
และวัฒนธรรมอื่นๆที่มีอิทธิพลต่อการใช้ภาษา  ทั้งถ้อยค า  ส านวน  และการเรียบ
เรียง     ข้อความให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทย  

 

2104430 วรรณกรรมสังคมและการเมือง                          3 (3-0-6) 
  Social  and  Political  Literature 

ศึกษาวรรณคดี และวรรณกรรมไทยต้ังแต่สมัยสุโขทัยถึงปัจจุบัน โดยศึกษา
ลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสังคมการเมือง  วัฒนธรรม  ความ
เช่ือ    เศรษฐกิจ    การปกครอง และเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในแต่ละยุค 

 

 
 

                1.2 เฉพาะดา้นเลือก          ไม่น้อยกว่า     40     หน่วยกิต 

1. กลุ่มเน้ือหาวิชาหลักภาษาไทย และภาษาศาสตร ์

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      น (ท-ป-อ) 
 

2104139 ภาษาถิ่น      2(2-0-4) 
  Dialectology 
   ศึกษาความหมายของภาษาถ่ิน การจ าแนกภาษาถ่ินในประเทศไทย   
                    ความแตกต่างของภาษาถ่ินในด้านเสียง ค า ประโยค ความหมาย ฝึกเก็บข้อมูล 
                    และวิเคราะห์ภาษาถ่ิน 
 
 



 

 

2104213  พัฒนาการของภาษาไทย                                2 (2-0-4) 
            Development  of  Thai   Language 

ศึกษาความสัมพันธ์ของพฒันาการทางภาษาไทยกับพฒันาการของสงัคม    
พัฒนาการของนโยบายรัฐเกี่ยวกับการอนรุักษ์และท านุบ ารุงภาษามาตรฐาน  
หลักการและวิธีบัญญัติศัพท์ของหน่วยงานทางภาษาไทย บทบาทของผู้ใช้ภาษาไทย
ต่อการท านบุ ารงุภาษาไทย  

 

2104316 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย    3 (3-0-6) 
  Foreign Loanwords  in Thai  Language                         

ศึกษาประวัติการตดิต่อกับชนชาติต่าง ๆ ได้แก่ เขมร จีน ชวา มลายู 
อังกฤษฯลฯ สาเหตุที่ไทยรับค าภาษาต่างประเทศมาใช้    ลักษณะของ
ภาษาต่างประเทศที่เข้ามาปะปนกับภาษาไทย หลกัแหล่งการยืมค า  การสร้างค า  
เปลี่ยนแปลงค ายืมในด้านเสียงและความหมาย การน าค ายืมมาใช้ในวรรณคดี ราชา
ศัพท์ และภาษาในชีวิตประจ าวัน ประมวล ค าภาษาต่างประเทศในภาษาไทย และ
หลักการสังเกตค าภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 

 

2104355 พัฒนาการแบบเรียนภาษาไทย      2 (2-0-4) 
                    Development of Thai Lessons 

ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสร้างแบบเรียนภาษาไทย ศึกษา
พัฒนาการของแบบเรียนภาษาไทยรูปแบบต่างๆที่สนใจในระดับช้ันต่างๆ ในด้าน
ขององค์ประกอบ โครงสร้าง เนื้อหา กิจกรรม และแบบฝึกหัด ตลอดจนการศึกษา
เกี่ยวกับนวัตรกรรมการสร้างบทเรียน  

 
2. กลุ่มเน้ือหาวิชาการใช้ภาษา 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      น (ท-ป-อ) 
 

2104103 การอ่านเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ        3 (2-2-5) 
  Reading for Specific Purpose 

ศึกษาวิธีการอ่านเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ  การจับใจความส าคัญ  การสรปุ
ความ  การอ่านข่าว และคอลัมน์ในหนังสือพมิพ์รายวัน นิตยสาร  วารสาร  
วรรณกรรม   การอ่านเพื่อน าความรู้ไปใช้   การอ่านเพื่อวิเคราะห์  วิจารณ์และ
ประเมินค่า  งานประพันธชนิดต่างๆ    การวิเคราะห์เปรียบเทียบ อัตลักษณ์ของ
ผู้ประพันธ์    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2104136 การพูด เพ่ือสัมฤทธิผล     3 (2-2-5) 
           Speaking for Achievement 

ฝึกทักษะการพูด ในกิจกรรมทางวิชาการ และกิจกรรมบันเทิง ต่าง ๆ  ฝึก
พูด แสดงความคิดเห็น อภิปรายจากสิ่งที่เห็น และสรุปใจความส าคัญ รวมทั้งฝึก
ทักษะการพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ สามารถสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจด้วยการพูดอย่างมี
สัมฤทธิผลตามจุดมุ่งหมายเน้นการฝึกปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียน 

 

2104137 ความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาไทย    2 (2-0-4) 
                    Creative Thinking in Thai Language 
   ศึกษาความหมาย กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ ศิลปะการใช้ถ้อยค า   

ส านวนโวหาร เรื่องราว และรูปแบบที่แสดงความคิดสร้างสรรค์ทั้งในการพูดและ
 การเขียนจากวรรณกรรมและสื่อมวลชนที่แสดงการสร้างสรรค์ทางภาษา  ส่งเสริม
 การสร้างความคิดสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดที่ได้จากการศึกษา 

 

2104138  การย่อความและสรุปความ     2 (2-0-4) 
Summary 

การจบัใจความส าคัญจากการฟงัและการอ่าน ความส าคัญและเทคนิคการ 
เขียนย่อ ความรูปแบบต่าง ๆ เช่น การย่อเรื่อง การย่อค าพพิากษา การเขียน
สาระสังเขป การเขียนบทตัดตอน (Extract) การสรปุความ การสรุปข่าว การสรปุ 
รายงาน เป็นต้น 

 
 

2104140 เทคนิคการอ่าน                                   2(2-0-4) 
  Reading techniques 

 ศึกษาความหมาย ความส าคัญของเทคนิคการอ่าน การสร้างทักษะ และ
วิธีการฝึกทกัษะในการอ่าน เทคนิคการอ่าน ทรัพยากรสารนเิทศประเภทต่าง ๆ การ
อ่านเพื่อจุดมุ่งหมายหมายทั่วไป และจุดมุง่หมายเฉพาะอย่าง การอ่านเร็ว การอ่าน
ตีความ การอ่านเพื่อจับใจความส าคัญ การอ่านเพื่อการวิเคราะห์และวินิจสาร 
การศึกษางานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการอ่าน 
 

2104141 เทคนิคการเขียน      2(2-0-4) 
  Writing techniques 

  ศึกษาการล าดับความคิด การวางโครงเรือ่ง การเขียนย่อหนา้ การเขียน
บทความ การเขียนข่าว การเขียนจดหมายประเภทต่างๆ  การเขียนเรียงความ การ
เขียนสรปุความจากการฟงัและการอ่าน การเขียนเล่าเรื่อง การเขียนแสดงความรูส้ึก 
ความคิดเห็น การเขียนอภิปราย เน้นการฝกึเขียน มีผลงานอย่างน้อยสปัดาหล์ะ 1 
เรื่อง ประเมินผลการเรียนตลอดภาคเรียน 

 
 



 

 

2104244 การเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ      3 (3-0-6) 
  Efficiency Writing 

ศึกษารูปแบบการเขียนเพื่อการสื่อสาร  ลักษณะต่างๆ ที่ ใช้ในชีวิต 
ประจ าวัน    ฝึกการเขียนเพื่อการสื่อสารอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการใน
โอกาสต่าง ๆ   การเขียนจดหมายและการเขียนเพื่อบันทึกรูปแบบต่าง ๆ  การเขียน
ค าตอบ ค าถามในแบบทดสอบ  การเขียนเพื่อช้ีแจงข้อเท็จจริง  การเขียนเพื่อแสดง
ความคิดเห็น  การเขียนเพื่อโน้มน้าวจูงใจ  การเขียนเอกสิทธ์ิและสัญญาต่างๆ ตาม
กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 

 

2104317  การเขียนเชิงสรา้งสรรค์           3 (3-0-6) 
             Creative Writing 

ศึกษาที่มา  รูปแบบ  เนื้อหา  งานประพันธ์ไทย  ทั้งร้อยแก้วร้อยกรอง  
โดยศึกษากวีนิพนธ์แบบฉบับ  กวีนิพนธ์ท้องถ่ิน  และกวีนิพนธ์สมัยใหม่  งานเขียน
ร้อยแก้วทั้งสารคดีและบันเทิงคดี   ศึกษาภาษา  วรรณศิลป์  ในงานเขียนกวีนิพนธ์  
ศิลปะการใช้ถ้อยค า  ส านวนโวหารในงานเขียนร้อยแก้ว  วิเคราะห์  เปรียบเทียบ  
ประเมินคุณค่าของงานประพันธ์ไทยทั้ง  2  ประเภท  ฝึกแต่งค าประพันธ์ งานร้อย
แก้ว ทั้งสารคดีและบันเทิงคดีอย่างสร้างสรรค์ตามความถนัดของแต่ละบุคคล  

 

2104319 การน าเสนอสารภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์     2 (1-2-3)                                                                                           
   Presentation in Thai  Language  by Computer 

 ศึกษาโปรแกรมส าเร็จรูปที่ใช้ในการน าเสนอสาระภาษาไทยภาษาที่ใช้ใน
การน าเสนอ ด้วยคอมพิวเตอร์ การจัดท าบทเพื่อการน าเสนอ ฝกึปฏิบัตสิร้างสือ่
ประสมเพื่อการน าเสนอสารภาษาไทย การประเมินผลในการปรับปรุงแก้ไข 

 

2104321 ภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ              2 (1-2-3) 
  Thai  Language  for  Foreigners 

          ศึกษาวิเคราะห์ปญัหาโครงสร้างภาษาไทยที่มีผลต่อความเข้าใจของชาว
ต่างประเทศ ในเรื่องการออกเสียง  การใช้ค า   การใช้ประโยคสื่อความหมาย และ
แนวทางการแกป้ัญหาการสื่อสารในบริบทของสังคมไทย 
 

2104347 การเลขานุการ                                               3 (3-0-6) 
  Secretary        

ศึกษาและปฏิบัตเิกี่ยวกับพื้นฐานของผู้ประกอบอาชีพเลขานุการ 
จรรยาบรรณเลขานุการ กจินิสัยในการท างาน  การสร้างมนษุยสัมพันธ์  งาน
บริการ  บุคลิกภาพ  การใช้บรกิารติดต่อสื่อสาร  การต้อนรบั  การนัดหมาย  การ
เตรียมการด้านต่างๆ 

 
 



 

 

2104348    การสัมภาษณ์      3 (2-2-6) 
  Interview Techniques 

ศึกษาหลักการสัมภาษณ์ การใหส้ัมภาษณ์ การจัดการสมัภาษณ์ ศึกษา
ลักษณะสื่อที่ใช้ ประกอบการสมัภาษณ์ ฝึกการสัมภาษณ์ในฐานะผู้สมัภาษณ์และ
ผู้ใหส้ัมภาษณ์ 

 

2104350 การเขียนส าหรับสื่อสารมวลชน    2 (2-0-4) 
  Writing for Mass Media 

 ศึกษาลักษณะภาษา หลักเกณฑ์ กลวิธีการเขียน ศึกษาวิเคราะห์ทั้งด้าน
เนื้อหา วิธีการน าเสนอ วิธารใช้ถ้อยค ารูปประโยคที่ถูกตอ้งและเหมาะสม พร้อมทัง้
ฝึกทักษะการเขียนเพื่อตพีิมพ์ในหนังสือพิมพ์และนิตยสาร 

 

2104351  ความสัมพันธ์ระหว่างภาษามลายูถิ่นกับภาษาไทย  3 (3-0-6)   
  Relationship between the Malay Dialect and  Thai Language 

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษาไทยกับภาษามลายูถ่ิน ตามปัจจัยถ่ินที่อยู่ 
และสถานการณ์การใช้ภาษา  ศึกษาภาษาในเชิงสังคมและวัฒนธรรม  รวมทั้งศึกษา
หัวข้อส าคัญอื่น ๆ เช่น การสลบัภาษา ทัศนคติต่อภาษา โครงสร้างภาษา  

 

2104353   การเขียนเพ่ือการโฆษณาและประชาสัมพันธ์    2(2-0-4) 
                     Writing for Advertising and Public Relation 

 ศึกษาหลักการและทฤษฎีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ หลักการเขียน
 เพื่อการ โฆษณาและประชาสัมพันธ์  เช่น   การเขียนบทโฆษณา  การ
เขียนค าขวัญ  การ เขียนบท สุนทรพจน ์การเขียนโปสเตอร ์การเขียนใบปลิว ฝึก
การเขียนเพื่อการ โฆษณาและประชาสัมพันธ์   

 

2104458    การพูดทางวิทยุกระจายเสยีงและวิทยุโทรทัศน์   3 (3-0-6) 
  Speaking on Broadcasting 
    ศึกษาหลักการและวิธีการพูดทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยโุทรทัศน์ใน 

ฐานะโฆษก พิธีกร ผู้จัดรายการ การอ่านตามบท การอ่านข่าว ตลอดจนการบรรยาย
ทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยโุทรทัศน์ ฝึกการพูดวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์ 

 

2104459    การเขียนหนังสือราชการ         2 (2-0-4) 
  Official Writing 

  ศึกษาการเขียนหนงัสอืราชการ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน
สารบัญ ทั้งหนังสือภายในและหนังสือภายนอกที่ใช้ติดต่อกบับุคคล หน่วยงาน 
องค์การของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานธุรกจิ และฝกึเขียน 
 
 
 



 

 

2104460  สัมมนาภาษาไทย         3(1-4-4) 
  Seminar in Thai Language  

 ศึกษาวิธีการจัดสัมมนา  วิเคราะห์ปัญหาและปรากฏการณ์ในการใช้
ภาษาไทยจาก  แหล่งข้อมูลต่างๆ  ตลอดจนหัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับภาษาไทย  
ศึกษาศิลปะการใช้ถ้อยค า  รูปแบบที่แสดงความคิดสร้างสรรค์ทั้งในการพูดและการ
เขียนจากวรรณกรรมตลอดจนสื่อมวลชนที่แสดงถึงการสร้างสรรค์ทางภาษาโดยใช้
แนวคิดที่ไดจ้ากการศึกษา  

 

2104461 การเขียนบันเทิงคดี     2 (2-0-4) 
                    Fiction Writing 

ศึกษาหลักการ ลักษณะ ประเภท โครงสร้าง องค์ประกอบ กลวิธี ศิลปะ
การเขียน  ลีลาภาษาและวรรณศิลป์ในการเขียนเรื่องสั้น นวนิยาย บทละคร การ
เขียนบันเทิงคดีตามความถนัดและความสนใจ  

 

2104462  การใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ                       3 (3-0-6) 
                      Thai Language for Business  

ศึกษาหลักการใช้ภาษาไทยเพื่อธุรกจิทัง้การพูดและการเขียน การเขียน
จดหมายประเภทต่าง ๆ  การเขียนบันทกึ  การเขียนรายงานทางธุรกจิ  การเขียน
รายงานการประชุม การเขียนรายงานในพิธีการและการพูดติดต่อทางธุรกจิ 

 
3.กลุ่มเน้ือหาวิชาวรรณคดีไทย 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      น (ท-ป-อ) 
 

2104212 ศิลปะการอ่านออกเสียง               2 (1-2-3) 
  Reading Technique 

ศึกษาและฝึกทักษะการอ่านร้อยแก้ว และร้อยกรอง อย่างถูกต้องและมี
ศิลปะ เช่น การอ่านข่าว อ่านตีความ อ่านตีบท อ่านเพื่อความบันเทิง อ่านท านอง
เสนาะให้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ ลีลา ท่วงท านองอันเป็นลักษณะเฉพาะของค า
ประพันธ์แต่ละชนิด   

 

2104354        วรรณกรรมเด็ก               2 (2-0-4)  
                     Children's Literature 

ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวรรณกรรมส าหรบัเด็ก  ลักษณะและรูปแบบของ
หนังสือส าหรับเด็กประเภทต่าง ๆ  ทักษะด้านการเขียนและจัดท าภาพประกอบ
หนังสือส าหรบัเดก็  การสร้างสรรค์หนังสือส าหรับเด็ก 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

2104356 คีตวรรณกรรมศึกษา                                        2 (2-0-4) 
  Music literature  

 ศึกษาวรรณกรรมเพลงไทยลกูทุ่งและเพลงไทยสากลทั้งด้านเนื้อหาและ
ความคิดที่สะท้อนสังคมและวัฒนธรรม วิเคราะห์กลวิธีการแต่ง และบริบทของความ
นิยม 
 

2104429 วรรณกรรมท้องถิ่น                     3 (2-2-5)               
  Thai Local Literary Works 

ศึกษาวรรณกรรมมุขปาฐะและวรรณกรรมลายลักษณ์ทีส่ าคัญของท้องถ่ิน 
ทั้งในด้านประวัติความเป็นมา รปูแบบการประพันธ์  เนื้อหา  แนวคิด   และ
ความสัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรม 

 

2104435 การประพันธ์ร้อยกรอง     2 (1-2-3) 
  Thai Poetry 

ศึกษาหลักและศิลปะการประพันธ์บทร้อยกรอง  ฝึกแต่งบทร้อยกรอง
ประเภทต่าง ๆ เช่น  กาพย์ กลอน โคลง ฉันท์  ร่าย  และฝกึวิจารณ์ 

 
4. กลุ่มเน้ือหาวิชาภาษาและวรรณกรรมท่ีสมัพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรม 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      น (ท-ป-อ) 
 

2104206 คติชนวิทยา      3 (2-2-5) 
 Folklore 

ศึกษาความหมาย   ความส าคัญ  และการแบ่งประเภทของคติชน   
รูปแบบและบทบาทหน้าที่ของคติชนประเภทต่างๆ     แนวการศึกษาและวิธี
การศึกษาโดยเน้นการเก็บข้อมลูภาคสนามและการวิเคราะหเ์นื้อหาเบื้องต้น 
(โดยเฉพาะวรรณกรรมมุขปาฐะในแตล่ะภาค  เช่น  เพลงรอ้งเรือ เพลงบอก   หนงั
ตะลุง  โนรา)    ศึกษาประวัติ  วิธีการรอ้งและวิธีการอ่าน   ขนบนิยม   และการ
สะท้อนภาพสังคม     

 

2104324 วรรณคดีการละคร                                         2 (1-2-3) 
  Thai Dramatic Literature 

ศึกษาวรรณคดีการละครไทย พัฒนาการของละครไทยประเภทต่าง ๆ 
ศึกษาคุณค่าและความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีการละครกบัศิลปะสาขาอื่น ๆ เช่น
ดนตรี นาฏศิลป์ จิตรกรรม ประติมากรรม ฝึกทกัษะการแสดง สร้างสรรค์ละครใน
รูปแบบที่ช่ืนชอบ 

 
 

 

 
 



 

 

2. วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ                      7        หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      น (ท-ป-อ) 

 

2104463 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย       2(90) 
Preparation for Professional  Experiences  in  Thai Language 

ฝึกทักษะการออกเสียงสระ  พยัญชนะ  วรรณยุกต์ให้ถูกต้องตามฐานทีเ่กิด
และลกัษณะการออกเสียงภาษาไทยมาตรฐาน การออกเสียงค าไทยให้ชัดเจนถูกต้อง
ตามอักขรวิธี  และออกเสียงข้อความตามส าเนียงภาษาไทยมาตรฐาน  การอ่าน
เขียนค าให้ถูกต้องตามอกัขรวิธี  การอ่านอย่างมลีลีา  จังหวะ   วรรคตอน  การอ่าน
ท านองเสนาะ  การจับใจความส าคัญ  การเรียบเรียง   ถ้อยค าให้สละสลวย  และ
สื่อความได้ตรงตามความต้องการ   

 

2104464        การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย          5 (450) 
 Field Experience  in  Thai  Language 
         ฝึกงานในหน่วยงานรัฐบาล  รัฐวิสาหกิจ  หรอืธุรกจิเอกชน โดยน าความรู้ 
ภาษาไทยทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้ศึกษาไปใช้ใน  สถานการณ์จริง 

 
3.2  ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
     3.2.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
         

ชื่อ นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
 

สถาบันที่ส าเร็จ
การศึกษา 

 

ปี ภาระการสอน 
(ช่ัวโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา) 

 2555 2556   2557  2558  2559   
1. นายสันทัด จันทร์ขุน 
    อาจารย์ 
   x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ศศ.ม.(ภาษาไทย) 
ศศ.บ. (ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
สถาบันราชภัฏ
นครศรีธรรมราช  

2549 
2546 

 

 
12 

 
12 

 
12 

 
12 

 
12 

2. นางสาวมัสวิณี สาและ    
    อาจารย์ 
    x-xxxx-xxxxx-xx-x 
 

ศศ.ม.(ภาษาศาสตร์) 
ศศ.บ.(ศึกษาศาสตร์) 
วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
วิชาโทภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัย       
สงขลานครินทร์ 

2552 
2548 

 
12 

 
12 

 
12 

 
12 

 
12 

3. นางสาวสวพร  จันทรสกุล 
   อาจารย์ 
   x-xxxx-xxxxx-xx-x 
 

ศศ.ม.(ภาษาไทย) 
 
ศศ.บ. (บรรจุภัณฑ์) 

มหาวิทยาลัย       
เกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร 

2554 
 

2550 

 
12 

 
12 

 
12 

 
12 

 
12 

4. นางสาวสุรัสวดี  นราพงศ์เกษม 
    อาจารย์ 
    x-xxxx-xxxxx-xx-x

ศศ.บ. (ภาษาไทย) 
 
 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
 

2548  
16 

 
16 

 
16 

 
16 

 
16 

5. นางอาลิษา  แวบรอเมาะ 
    อาจารย์ 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ศศ.บ. (ภาษาและ
วรรณคดีไทย) 
 

มหาวิทยาลัย                   
สงขลานครินทร์ 
 

2553 
 

 
16 

 
16 

 
16 

 
16 

 
16 



 

 

3.2.2 อาจารย์ประจ า 

ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระการสอน 
(ช่ัวโมง/สัปดาห์/ภาการศึกษา) 

2555 2556   2557  2558  2559   
1. นายสันทัด จันทร์ขุน 
    อาจารย์ 
   x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ศศ.ม.(ภาษาไทย) 
ศศ.บ. (ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
สถาบันราชภัฏ
นครศรีธรรมราช  

 
12 

 
12 

 
12 

 
12 

 
12 

2. นางสาวมัสวิณี สาและ    
    อาจารย์ 
    x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ศศ.ม.(ภาษาศาสตร์) 
ศศ.บ.(ศึกษาศาสตร์) 
วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
วิชาโทภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัย              
สงขลานครินทร์ 

 
12 

 
12 

 
12 

 
12 

 
12 

3. นางสาวสวพร  จันทรสกุล 
   อาจารย์ 
   x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ศศ.ม.(ภาษาไทย) 
ศศ.บ. (บรรจุภัณฑ์) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลพระนคร 

 
12 

 
12 

 
12 

 
12 

 
12 

4. นางสาวสุรัสวดี  นราพงศ์เกษม 
    อาจารย์ 
    x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ศศ.บ. (ภาษาไทย) 
 
 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
 

 
16 

 
16 

 
16 

 
16 

 
12 

5. นายถาวร  มณีนิล 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์
และภาษาเอเชีย
อาคเนย์) 
กศ.บ. (ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 
วิทยาลัยวิชาการศึกษาสงขลา 

 
12 

 
12 

 
12 

 
12 

 
12 

6. นางสุภา  วัชรสุขุม 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ศศ.ม. (ภาษาไทย) 
 
ศศ.บ.(ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัย          
สงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัย          
สงขลานครินทร์ 

 
12 

 
12 

 
12 

 
12 

 
12 

7. นายภิญโญ  เวชโช 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   x-xxxx-xxxxx-xx-x 

กศ.ม. (ภาษาไทย) 
ค.บ. (ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
วิทยาลัยครูยะลา 

 
12 

 
12 

 
12 

 
12 

 
12 

8. นายโสภณ พฤกษวานิช 
   อาจารย์ 
   x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ศศ.ม. (ภาษาไทย) 
 
ศศ.บ. (ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัย          
สงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัย          
สงขลานครินทร์ 

 
16 

 
16 

 
16 

 
16 

 
16 

9. นางอารยา อินนุพัฒน์ 
    อาจารย์ 
    x-xxxx-xxxxx-xx-x 

กศ.ม. (การศึกษาเพื่อ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์) 
ศศ.บ. (ภาษาไทย) 
 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช 

 
16 

 
16 

 
16 

 
16 

 
16 

 
 
 



 

 

3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1. นายพินิจ  จันทรัตน์ กศ.บ.(ภาษาไทย) วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร 2514 
2.นายชาตรี  ส าราญ ศศ.บ. (วรรณคดีไทย) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    

วิทยาเขตปัตตานี 
2525 

3. นายนภดล ทัศวา ศศ.ม.(การพัฒนาสังคม) 
ศศ.บ.(จิตวิทยาและการแนะ
แนว) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี 

2547 
 

2521 
4.ดร.ฉันทัส  ทองช่วย อ.ด.(ภาษาไทย) 

กศ.ม.(ภาษาและวรรณคดีไทย) 
กศ.บ.(ภาษาไทย) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 
วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร 

2526 
 

2519 
2515 

4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม   
  จากผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย นักศึกษาและบัณฑิตมี
ความต้องการฝึกประสบการณ์ในวิชาชีพในระหว่างเรยีนก่อนเข้าสู่การท างานจริง ดังนั้นในหลกัสตูรจงึ
เพิ่มรายวิชา การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งจัดอยู่
ในกลุ่มวิชาเอกบังคับ โดยนักศึกษาต้องฝึกงานไม่น้อยกว่า 450 ช่ัวโมง 
     4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
          4.1.1  ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ 
ความจ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งข้ึน 
          4.4.2  บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อน าไปพัฒนาการใช้ภาษาไทยของตน และน าความรู้
พื้นฐานทางภาษาที่ศึกษามาไปพัฒนางานในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
          4.1.3  มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
          4.1.4  มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้
เข้ากับสถานประกอบการได้ 
          4.1. 5  มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้       
     4.2  ช่วงเวลา  
            ภาคการศึกษาที่ 2 ของช้ันปีที่ 4      
     4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 
           จัดเต็มเวลาใน  1  ภาคการศึกษา  
5.  ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าโครงการหรืองานวิจัย  
      5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 

  นักศึกษาช้ันปีที่ 4 ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 4 ปี สาขาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2555  จะต้องท างานวิจัยทางภาษาไทย โดยใช้ทฤษฏีทางภาษาไทย และกระบวนการศึกษา
ค้นคว้าระเบียบวิธีวิจัย นักศึกษาสรุปข้อมูลที่ศึกษาโดยจัดท าเป็นรูปเล่ม 
     



 

 

  5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
   5.2.1  มีความสามารถในการท าวิจัยทางภาษาไทย และเปน็พื้นฐานในการวิจัย 

ในขณะปฏิบัติงานและเพื่อการศึกษาต่อในระดบัสงูข้ึน 
   5.2.2  มีทักษะและสมรรถนะในด้านการท าวิจัยทางภาษาไทย เพื่อน าไป 

ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ 
 5.3  ช่วงเวลา 

   ภาคการศึกษาที่ 1, 2   ของปีการศึกษาที ่4 
 5.4  จ านวนหน่วยกิต 

   3 หน่วยกิต 
 5.5  การเตรียมการ 

  5.5.1  จัดท าคู่มือวิจัยทางภาษาไทย 
  5.5.2  มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยทางภาษาไทย ให้นักศึกษาเป็นรายบุคคล  
  5.5.3  อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้อวิจัยทางภาษาไทย ที่นักศึกษาสนใจ 

กระบวนการศึกษา ค้นคว้า  และการประเมินผล  
   5.5.4  อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการให้ค าปรึกษา ติดตามการท างานของนักศึกษา 

และจดท า บันทึกการให้ค าปรึกษา  
   5.5.5  นักศึกษาน าเสนอวิจัยทางภาษาไทย เพื่อรับข้อเสนอแนะและประเมินผล  

 5.6  กระบวนการประเมินผล      
        5.6.1  อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยทางภาษาไทย และนักศึกษาก าหนดหัวข้อและเกณฑ ์

การประเมินผลทบทวนมาตรฐานโดยก าหนดเกณฑ์/มาตรฐานการประเมินผลของรายวิชา  
        5.6.2  อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยทางภาษาไทย ประเมินผลวิจัยของนักศึกษาในภาพรวมจาก
การ ติดตามการท างาน และผลงานที่เกิดในแต่ละข้ันตอน  
        5.6.3  นักศึกษาน าเสนอผลวิจัยทางภาษาไทย และรบัการประเมินโดยอาจารย์ ประจ าทุก
คนซึ่งเข้าร่วมฟังการน าเสนอผลการศึกษา  
        5.6.4  อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยทางภาษาไทย น าคะแนนทุกส่วนจากอาจารย์ประจ าทุกคนมา
ท าการประเมินผล การวิจัยทางภาษาไทย 

 
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู ้กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

 
1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา กลยุทธ์การประเมินผล 
1. มีทักษะการใช้ภาษา
มลายูกลาง 

1. จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป บังคับเรียน 2 รายวิชา 
2. จัดกิจกรรมเสรมิหลักสูตร โดย
การอบรมเพิ่มเติม  

1. การสอบวัดผล 
2. การประเมินผลการเข้า
ร่วมกิจกรรม 



 

 

1.การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา (ต่อ) 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา กลยุทธ์การประเมินผล 

2. มีทักษะการใช้เทคโนโลยี  
สารสนเทศ 

1. จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปบังคับเรียน 1รายวิชา 
2. จัดกิจกรรมเสรมิหลักสูตร โดย
การอบรมเพิ่มเติมช้ันปลีะ 1 
กิจกรรม 

1. การสอบวัดผล 
2. การประเมินผลการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

3. มีจิตอาสาและมจีิตส านึก 
สาธารณะ 

1. มอบหมายให้นักศึกษารวมกลุม่
ท ากิจกรรมที่แสดงออกถึงการมีจิต 
อาสา ตั้งแต่ปี 1 ถึง ปี 3 อย่างน้อย 
ปีละ 1 กิจกรรม 

1. น าเสนอกจิกรรมที่ได้  
ด าเนินการมาในรูป
นิทรรศการ  โดยให้  
คณะกรรมการในหลกัสูตร
เป็นผู้ประเมิน 

4.   มีความรู้ความเข้าใจ  
ปรัชญา ไทยทีป่รากฏอยู ่   
ในภาษาและวรรณคดี  
ไทย อีกทั้งตระหนักและ 
ซาบซึง้ในคุณค่าของ 
ภาษาและวรรณคดีไทย 

1. มอบหมายงานจัดโครงการที่  
เกี่ยวข้องกบัการสืบทอดและพัฒนา  
   ภาษาและวรรณคดีไทย  
 

1. น าเสนอกจิกรรมที่ได้  
ด าเนินการมาในรูป 
นิทรรศการ  โดยให้   
คณะกรรมการในหลกัสูตร
เป็นผู้ประเมิน 

5.  มีความรู้พื้นฐานในด้าน 
การใช้ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร และด้านความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับภาษา ทั้ง 
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
อยู่ในเกณฑ์ดี สามารถ 
ประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมใน
การประกอบวิชาชีพ  
และศึกษาต่อในระดบัสงู 

1. การมอบหมายงานในวิชาทีต่้อง
อาศัยความรู้ทางทฤษฎีทีเ่ก่ียวข้องมา 
ประกอบการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 

1. การสอบวัดผล 
2. การประเมินผลการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

6.  คิดเป็น ท าเป็น และเลือก
วิธีการแก้ปัญหาได้อย่างเป็น
ระบบและเหมาะสม 

1. การมอบหมายงานที่เป็นโครงการ 
เป็นระบบครบวงจรการท ากิจกรรมที่
ต้องมีการจัดสรรงาน คน และเวลา 
 

1. ประเมินโครงการ 
2. การประเมินผลการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

 
 
 
 
 



 

 

2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

     2.1  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 2.1.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
        2.1.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

 1) การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ข้อบงัคับของสถาบันและสงัคม 
   2) การแสดงออกถึงการมีวินัยในการเรียน ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน 
  และสูง้าน 

 3) การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทัง้เคารพ 
  ในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย ์

 4) การแสดงออกถึงการมีจิตอาสาและมีจิตส านึกสาธารณะ  
  5) รักและภูมิใจในท้องถ่ิน  สถาบัน มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม    
          สิ่งแวดล้อมและภูมปิัญญาท้องถ่ิน 

        2.1.1.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
 1)  ก าหนดให้วัฒนธรรมองค์กร เพื่อบ่มเพาะให้นักศึกษามีระเบียบวินัย  โดยเน้น

การ เข้าช้ันเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย  นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเอง  สถาบัน  และสังคม  
เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีความซื่อสัตย์สุจริต 

 2)  การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรม
จริยธรรม ของสังคมและวิชาการ   

 3)  การเรียนรู้โดยการปฏิสมัพันธ์เชิงปฏิบัติการ (Interactive action learning) 
 4)  การใช้กรณีศึกษา (Case study)  
 5)  มีการจัดกิจกรรมส าหรับพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิต   
               อาสาและมีจิตส านึกสาธารณะ   

        2.1.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

 1)  วัดและประเมินผลการวิเคราะห์วิภาษวิธี  
 2)  วัดและประเมินจากกลุม่เพือ่น 
 3)  วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา 

 4)  วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกจิกรรมเสรมิคุณธรรม จริยธรรม   และการม ี
          จิตอาสา 

 

  2.1.2  ด้านความรู้ 
        2.1.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

 1)  การแสดงออกถึงความสามารถในการเข้าถึงแหล่งการเรยีนรู้ 
2) การแสดงออกถึงความสามารถในการบรูณาการความรู้ และการประยุกต์ความรู ้   

 3) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกบัหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาของ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

      



 

 

    2.1.2.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู ้ 
           จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง การ

เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้  บูรณาการความรู้ และ
ประยุกต์ใช้ความรู้ตามหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาที่ศึกษา โดยใช้กลวิธี
การสอนที่หลากหลายทั้งการบรรยายร่วมกับการอภิปราย การค้นคว้า กรณีศึกษา 
ตลอดจนน าเสนอประเด็นที่ผู้เรียนสนใจ เพื่อการเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่ม 

 
        2.1.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

 ประเมินด้วยวิธีการทีห่ลากหลาย เพื่อให้ครอบคลุมการประเมินด้านความรู้ ดังนี้ 
 1)  การทดสอบยอ่ย  

2) ทดสอบกลางภาคเรียน ปลายภาคเรียน 
 3) ประเมินจากรายงานการศึกษาค้นคว้า  
 4) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในช้ันเรียน  
 

 2.1.3  ด้านทักษะทางปัญญา 
        2.1.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
                 1)  สามารถใช้ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์ คิดเชิงเหตุผล และคิด

เชิงบูรณาการ ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2)  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพือ่สร้างประโยชน์ต่อตนเองและสงัคมได้ 
        2.1.3.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

การสอนที่เน้นให้ผูเ้รียนไดฝ้ึกทกัษะการคิดและการแก้ไขปัญหา ทั้งระดับ
บุคคลและกลุม่ในสถานการณ์ทั่วไป โดยใช้วิธีการสอนทีห่ลากหลาย เช่น การ
อภิปรายกลุ่ม   การท ากรณีศึกษา การโต้วาที การจัดท าโครงการ และการใช้เกมส์ 
เป็นต้น  

 
        2.1.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 การประเมิน เป็นการวัดและการประเมินทกัษะการคิด และการแก้ไขปัญหา เช่น        
 1)  การสอบวัดความสามารถในการคิดและแก้ไขปัญหาโดยใช้กรณีศึกษา 
 2)  การประเมินจากผลงานที่เกิดจากการใช้กระบวนการแก้ไขปัญหา  การศึกษา

ค้นคว้าอย่างเป็นระบบ  การวิเคราะห์วิจารณ์  เช่น รายงานการวิเคราะห์
วิจารณ์ กรณีศึกษา การศึกษาอิสระ  รายงานผลการอภิปรายกลุ่ม  การประชุม
ปรึกษาปัญหา และการสัมมนา   

 
 2.1.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
        2.1.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
   1) สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุ่ม 



 

 

       2) มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเอง ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อ 
   สังคม 

 3)  แสดงออกถึงการมปีฏิสัมพันธ์ที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม  
        2.1.4.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ  

         นักศึกษาต้องมีความสามารถที่จะปรบัตัวให้เข้ากบับคุคล และสงัคม ดังนั้นอาจารย์ 
ผู้สอนต้องจัดการเรียนการสอนดังนี้ 
   1) กลยุทธ์การสอนที่เน้นการมปีฏิสัมพันธ์ระหว่างผูเ้รียนกบัผู้เรยีน ผู้เรียนกับ  
      ผู้สอนและผูเ้รียนกบัสงัคม  
   2)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการท างานเป็นทีม เพื่อส่งเสริมการแสดง 
       บทบาทของการเป็นผู้น าและผู้ตาม 
   3)  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นกัศึกษาได้มีความรับผิดชอบ ปฏิสมัพันธ์ที่ดีในสังคม  
   พหุวัฒนธรรม  
        2.1.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

  1)  การประเมินความสามารถในการท างานร่วมกับกลุ่มเพื่อน และทีมงานอย่างมี 
       ประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ 

   2)  การประเมินผูเ้รียนในการแสดงบทบาทของการเปน็ผู้น าและผู้ตาม ใน 
       สถานการณ์การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ 
  3)  ประเมินผลจากการจัดกจิกรรมและการเข้าร่วมกจิกรรมของนักศึกษา 
 

  2.1.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
        2.1.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

       1) การแสดงออกถึงความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสือ่สาร  
   2) การแสดงออกถึงความสามารถในการติดต่อสื่อสาร  โดยใช้เทคโนโลยีได้อย่าง    
               เหมาะสม     

 3) การแสดงออกถึงความสามารถในการวิเคราะห์ตัวเลข แปรผลและน าเสนอ 
     ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม  และใช้เป็นพื้นฐานการแก้ปัญหาและการตัดสินใจใน  
     ชีวิตประจ าวัน 

      4) แสดงออกถึงการมทีักษะ  การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการสบืค้นข้อมลูเพื่อ 
   การแสวงหาความรู้  

        2.1.5.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

   1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสารระหว่าง 



 

 

     บุคคลทั้งการพูด การฟัง และการเขียนในกลุม่ผูเ้รียน ระหว่างผูเ้รียนและผู้สอน  
     และบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 2) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทีส่่งเสริมใหผู้เ้รียนได้เลือกและใช้เทคโนโลยี 
     สารสนเทศเพื่อการสื่อสารทีห่ลากหลายรปูแบบและวิธีการ 
 3) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทีส่่งเสริมใหผู้เ้รียนได้ใช้ความสามารถในการ 
    เลือกสารสนเทศและฝึกทักษะการน าเสนอข้อสนเทศด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
    เหมาะสมกบัผู้ฟงั และเนื้อหาที่น าเสนอ 

        2.1.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   1) การประเมินผลงานตามกจิกรรมการเรียนการสอน โดยใช้แบบสังเกต และแบบ
ประเมินทกัษะการพูด การเขียน 

2) การทดสอบทกัษะการฟังจากแบบทดสอบที่สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์การ     
   เรียนรู้ 

 3) การทดสอบการวิเคราะห์ข้อมลู โดยใช้ข้อสอบ การท ารายงานกรณี และการ  
     วิเคราะห์ข้อมูลผลการศึกษาวิจัย การศึกษาอิสระ 
 

      2.2  หมวดวิชาเฉพาะ   
   2.2.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
        2.2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

 1)  มีทัศนคติที่ดีต่อการงานและมีความรบัผิดชอบต่อหน้าที่ 
      2) ซื่อสัตย์ สจุริตและมีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของ

องค์กรและสังคม 
     3) มีจิตส านึกและพฤติกรรมที่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและสังคมที่มีคุณธรรม

มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
      4) ภูมิใจในภาษาไทย ความเป็นไทย และเจตคติที่ดีต่อวัฒนธรรมไทย        

2.2.1.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
  1)  ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย   
      โดยเน้นการเข้าช้ันเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบ 
                        ของมหาวิทยาลัย  นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเอง  สถาบัน  และ 
      สังคมเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีจิตอาสา และมีจิตส านึก 
      สาธารณะ 

  2)  การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรม 
                จริยธรรมของสังคมและวิชาการ   
  3)  การเรียนรูโ้ดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัตกิาร (Interactive action learning) 
  4)  การใช้กรณีศึกษา (Case study)  
  5)  การเข้าร่วมกิจกรรมส าหรับพฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
  



 

 

        2.2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

  1)  วัดและประเมินผลการวิเคราะห์วิภาษวิธี  
  2)  วัดและประเมินจากกลุ่มเพื่อน 
  3)  วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา 
  4)  วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกจิกรรมเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
 
  2.2.2  ด้านความรู้ 
        2.2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

1) มีความรอบรู้ในภาษาและวัฒนธรรมไทย 
2) มีความรู้ที่เกิดจากการบรูณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
3) มีความรู้และความสามารถพฒันาความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยใหเ้พิ่มพูน 

        2.2.2.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  
  1)  การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้และการเรียนรู้แบบสืบสวน สอบสวน 
                (Inquiry method) 

  2)  การทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค์ความรู้ 
 3)  การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตขององค์ความรู้  และทฤษฎี 

                      4)  การเรียนรูร้่วมมือ (Collaborative learning) เพื่อประยกุต์และประเมินค่า 
                         องค์ความรู้ในสถานการณ์โลกแห่งความเป็นจริง 
        2.2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

   1)  วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์และสงัเคราะหอ์งค์ความรู้ 
 2)  วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะของ  

                           องค์ความรู้ 
 3)  วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
 4)  วัดและประเมินจากการเรียนรูร้่วมมือ 
 

 2.2.3  ด้านทักษะทางปัญญา 
        2.2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
             1) สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินค่าได ้
             2) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ใหเ้ป็นหลกัในการด าเนินชีวิตและการประกอบ                   
                         อาชีพได้อย่างมีประสทิธิผล 
            3) แสดงออกถงึความสามารถในการคิดแก้ปญัหาได้อย่างสรา้งสรรค์               
                2.2.3.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

 1) การเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดเพื่อส่งเสริมการการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์     
และคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยจัดให้มีกิจกรรมในลักษณะต่าง ๆ เช่น  การ
วิเคราะห์ แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ  วิชาชีพ และทาง
สังคม (Problem-based learning) 

2)  การท าวิจัยเพือ่สร้างองค์ความรู้ใหม ่(Research-based learning)       



 

 

               2.2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทาง     
    วิชาการวิชาชีพ และทางสงัคม 

  2) วัดและประเมินจากผลการท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
 

 2.2.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
        2.2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
       1. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นและปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรม 
                         องค์กรได้เป็นอย่างด ี
                      2. มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเอง ทัง้ต่อตนเอง ต่อผู้อื่น                        
                          และต่อสังคม         
                 2.2.4.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง 
                           บุคคลและความรับผิดชอบ  
   1) การเรียนแบบมสี่วนร่วมปฏิบัติการ (Participative learning through action) 
                      2) การเป็นผู้น าแบบมสี่วนร่วม (Shared leadership) ในการน าเสนองาน 
                         วิชาการ 
                      3) การคิดให้ความเห็นและการรับฟงัความเห็นแบบสะทอ้นกลบั  
                         (Reflective thinking) 
        2.2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  
                            และความรับผิดชอบ 

  1) วัดและประเมินจากผลการเรียนแบบร่วมมือ 
 2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้า/แก้โจทย ์
 3) วัดและประเมินจากผลน าเสนอผลงานกลุม่ และการเป็นผู้น าในการอภิปราย  
    ซักถาม 
 

2.2.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
         2.2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้    
                             เทคโนโลยีสารสนเทศ  
                      1) สามารถใช้ภาษาไทยในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และสรุปประเด็นได้   

    อย่างมีประสิทธิภาพ 
                      2) สามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 
                      3) สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร 
                      4) สามารถใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการศึกษาค้นคว้าวิจัยทั้ง  
                         เชิงคุณภาพและเชิงปรมิาณ         
                  2.2.5.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรยีนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข   
                             การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

   



 

 

1)  การติดตามวิเคราะห ์และน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้านการศึกษาจาก     
      ข่าวหนังสือพิมพ ์
   2) การสืบค้นและน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้านการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี             
      สารสนเทศ 

         2.2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข                  
                            การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
                      1) วัดและประเมินจากผลการติดตามวิเคราะห ์และน าเสนอรายงานประเด็น    

     ส าคัญด้านการศึกษา 
  2) วัดและประเมินจากผลการสืบค้นและน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญ ด้าน 

                          การศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

3.  การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา   (Curriculum  
     Mapping)   
 

3.1  การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวด
วิชาศึกษาท่ัวไป ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังน้ี 
 

  1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1. การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ข้อบงัคับของสถาบันและสงัคม 

 2.  การแสดงออกถึงการมีวินัยในการเรียน ตรงต่อเวลา ซือ่สัตย์สจุริต ขยัน อดทนและ  
    สู้งาน 

3. การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทัง้เคารพใน
คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย ์

4. การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา  และมีจิตส านึกสาธารณะ 
5. รักและภูมิใจในท้องถ่ิน  สถาบัน มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม    
     สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 

  2) ด้านความรู้  
1. การแสดงออกถึงความสามารถในการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู ้

 2. การแสดงออกถึงความสามารถในการบรูณาการความรู้ และการประยุกต์ความรู้    
3. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกบัหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาของหมวด  
    วิชาศึกษาทั่วไป  

  

  3) ด้านทักษะทางปัญญา 
        1. สามารถใช้ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์ คิดเชิงเหตุผล และคิดเชิง   
                บูรณาการ ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

2. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อสร้างประโยชน์ต่อตนเองและสงัคมได้ 
       
 



 

 

  4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 1. สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุ่ม 
  2. มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเอง ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม 
 3.  แสดงออกถึงการมปีฏิสัมพันธ์ที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม 
   

  5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. การแสดงออกถึงความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร  

 2. การแสดงออกถึงความสามารถในการติดต่อสื่อสาร  โดยใช้เทคโนโลยีได้อย่าง 
        เหมาะสม   
  3. การแสดงออกถึงความสามารถในการวิเคราะห์ตัวเลข แปรผลและน าเสนอข้อมลูได ้  
        อย่างเหมาะสม  และใช้เป็นพื้นฐานการแกป้ัญหาและการตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน 

4. แสดงออกถึงการมทีักษะ  การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการสบืค้นข้อมลูเพื่อการ  
   แสวงหาความรู้   



 

 

    การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   
 

 
รายวิชา 

 

 
5. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 
 

จ านวน 5 ข้อ 

 
5. ด้าน

ความรู้ 
 
 

จ านวน 3 ข้อ 

3.  ด้าน
ทักษะทาง
ปัญญา 
จ านวน 
2 ข้อ 

4.  ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
จ านวน 3 ข้อ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลขการส่ือสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

จ านวน 4 ข้อ 
ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 ข้อ5 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 

2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    O O O O   O   O   O O 
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการ

เขียน 
   O O O O   O   O   O O 

2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ
พัฒนาการเรียนรู ้

   O O O O  O O   O   O O 

2100107 ภาษามลายูเพื่อการสือ่สาร    O O O O  O O   O   O O 
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสือ่สารและ

พัฒนาการเรียนรู ้
   O O O O  O O   O   O O 

2100103 หลักการอ่านและการเขียนค าไทย    O O O O   O   O   O O 
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและ 

การอ่านภาษาอังกฤษ 
   O O O O  O O   O   O O 

2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่าน
และการเขียน 

   O O O O  O O   O   O O 
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 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   (ต่อ) 

 

 
รายวิชา 

 

 
1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 
 

จ านวน 5 ข้อ 

 
2.  ด้านความรู้ 

 
 

จ านวน 3 ข้อ 

3.  ด้าน
ทักษะทาง
ปัญญา 
จ านวน 
2 ข้อ 

4.  ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
จ านวน 3 ข้อ 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการส่ือสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
จ านวน 4 ข้อ 

ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 ข้อ5 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 
2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน    O O O O  O O   O   O O 
2100110  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร    O O O O  O O   O  O O O 
2100110 ภาษาอาหรับพื้นฐาน    O O O O  O O   O   O O 
2100112 วิทยาการแหง่ความสุข    O O     O   O O O O O 
2100113 สุนทรียวิจักขณ์    O         O O O O O 
2100114 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า    O O  O   O   O O O O  
2150101 สังคมภิวัตน์    O      O    O O O O 
2150102 การจัดการทางสงัคม               O O O O 
2150103 ทักษะชีวิตและจิตส านึกสาธารณะ                 O 
4150101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน    O O O O   O   O O O  O 
4150102 วิทยาศาสตร์เพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิต     O     O    O O  O 
4150103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน    O O O O  O O   O O  O  
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       3.2  การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาเฉพาะดา้น  
กลุ่มวิชาเอก   ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังน้ี        
 

  1) ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
 1.มีทัศนคติที่ดีต่อการงานและมีความรบัผิดชอบตอ่หน้าที่ 
 2. ซื่อสัตย์ สจุริตและมีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กร   
                         และสังคม 
 3. มีจิตส านึกและพฤติกรรมที่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและสังคมที่มีคุณธรรมมากกว่า  
                        ประโยชน์ส่วนตน 
 4. ภูมิใจในภาษาไทย ความเป็นไทย และเจตคติที่ดีต่อวัฒนธรรมไทย  
           2) ด้านทักษะความรู้ 

1. มีความรอบรู้ในภาษาและวัฒนธรรมไทย 
2. มีความรู้ที่เกิดจากการบรูณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆทีเ่กี่ยวข้อง 
3. มีความรู้และความสามารถพฒันาความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยใหเ้พิ่มพูน 

3) ด้านทักษะทางปัญญา 
      1. สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินค่าได ้
      2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ให้เป็นหลักในการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพได ้ 
                        อย่างมีประสทิธิผล 
                     3.  แสดงออกถึงความสามารถในการคิดแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์                                
           4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
       1. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นและปรับตัวเข้ากบัวัฒนธรรมองค์กร  
                         ได้เป็นอย่างดี 
       2. มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเอง ทัง้ตอ่ตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม 
 5) ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. สามารถใช้ภาษาไทยในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และสรปุประเด็นได้อย่างมี 
    ประสทิธิภาพ 
2. สามารถสือ่สารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 
3. สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร 
4. สามารถใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการศึกษาค้นคว้าวิจัยทั้งเชิง    
   คุณภาพและเชิงปรมิาณ 

 
 



 

 

 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาเฉพาะ  
 

รายวิชา 

 
 
 

1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 จ านวน 4 ข้อ 

    2.ด้านความรู้ 
จ านวน 3 ข้อ 

3ด้านทักษะ
ทางปัญญา  

จ านวน 3 ข้อ 

4.  ด้าน
ทักษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 
 จ านวน           
2 ข้อ 

5.ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการส่ือสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 จ านวน 4 ข้อ 

เฉพาะด้านบังคับ 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 

2104101 ลักษณะภาษาไทย                              O O  O    O O     O 
2104104 ภาษากับวัฒนธรรม     O    O    O      O 
2104207 พัฒนาการของวรรณกรรมไทย  O   O       O    O  O 
2104208 การอ่านตีความ    O O O  O    O   O  O 
2104242 ภาษาศาสตร์ภาษาไทย      O O O  O O  O O  O   O 
2104243 วาทการ    O O O   O      O  O 
2104245 วรรณกรรมเอกของไทย  O   O  O  O   O    O  O 
2104246 วรรณกรรมไทยร่วมสมัย     O   O  O  O   O  O  O 
2104315 วรรณกรรมวิจารณ์   O   O   O  O     O  O 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาเฉพาะ  (ต่อ) 

 

รายวิชา 

 
 
 

1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 จ านวน 4 ข้อ 

    2.ด้านความรู้ 
จ านวน 3 ข้อ 

3ด้านทักษะ
ทางปัญญา  

จ านวน 3 ข้อ 

4.  ด้าน
ทักษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 
 จ านวน           
2 ข้อ 

5.ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการส่ือสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 จ านวน 4 ข้อ 

เฉพาะด้านบังคับ 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 

2104318 ผลงานการค้นคว้าทางภาษาและ
วรรณกรรมไทย   

        O O  O  O   

2104323 การอ่านเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม   O O  O        O  O 

2104349 การเขียนสารคดี    O O    O  O    O  O 

2104352 บรรณาธิการกิจ   O  O   O O  O    O  O 

2104430 วรรณกรรมสังคมและการเมือง                       O   O         O  O 

2104457 การวิจัยทางภาษาไทย            O     
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 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาเฉพาะ  (ต่อ) 
 

รายวิชา 

 
 
 

1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 จ านวน 4 ข้อ 

    2.ด้านความรู้ 
จ านวน 3 ข้อ 

3ด้านทักษะ
ทางปัญญา  

จ านวน 3 ข้อ 

4.  ด้าน
ทักษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 
 จ านวน           
2 ข้อ 

5.ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการส่ือสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 จ านวน 4 ข้อ 

เฉพาะด้านเลือก 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 

2104103 การอ่านเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ   O O   O   O    O  O 
2104136 การพูด เพื่อสัมฤทธิผล         O O O O   O   O   O  O 
2104137 ความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาไทย  O  O   O    O   O  O 
2104138 การย่อความและสรุปความ  O O O  O O O   O   O  O  
2104139 ภาษาถิ่น  O O O     O O      O 
2104140 เทคนิคการอ่าน   O  O O  O O  O O   O  O 
2104141 เทคนิคการเขียน  O O O O  O O  O O   O  O 
2104206 คติชนวิทยา  O O    O O  O   O   O  
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาเฉพาะ (ต่อ) 
 

รายวิชา 

 
 
 

1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 จ านวน 4 ข้อ 

    2.ด้านความรู้ 
จ านวน 3 ข้อ 

3ด้านทักษะ
ทางปัญญา  

จ านวน 3 ข้อ 

4.  ด้าน
ทักษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 
 จ านวน           
2 ข้อ 

5.ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการส่ือสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 จ านวน 4 ข้อ 

เฉพาะด้านเลือก 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 

2104212      ศิลปะการอ่านออกเสียง                            O O  O O  O    O  O 
2104213      พัฒนาการของภาษาไทย     O O O  O O O   O O  O 
2104244 การเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ   O O    O        O 
2104316 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย   O O    O        O 
2104317 การเขียนเชิงสร้างสรรค์     O O   O O  O    O  O 
2104319   การน าเสนอสารภาษาไทยด้วย

คอมพิวเตอร์ 
  O O O   O    O   O  O  

2104324 วรรณคดีการละคร     O     O O  O    O  O 
2104347 การเลขานุการ  O  O O   O   O   O  O 
2104354 วรรณกรรมเด็ก  O  O   O O   O   O  O 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาเฉพาะ (ต่อ) 
 

รายวิชา 

 
 
 

1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 จ านวน 4 ข้อ 

    2.ด้านความรู้ 
จ านวน 3 ข้อ 

3ด้านทักษะ
ทางปัญญา  

จ านวน 3 ข้อ 

4.  ด้าน
ทักษะ

ความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 
 จ านวน           
2 ข้อ 

5.ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการส่ือสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 จ านวน 4 ข้อ 

เฉพาะด้านเลือก 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 

2104354      พัฒนาการแบบเรียนภาษาไทย    O  O O O   O   O  O  
2104356      คีตวรรณกรรมศึกษา      O   O O O      O 
2104321      ภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ   O O O O  O O O O     O 
2104348        การสัมภาษณ์  O O O   O O  O    O  O 
2104350        การเขียนส าหรับสื่อสารมวลชน  O O  O  O O   O   O  O 
2104351        
 

ความสัมพันธ์ระหว่างภาษามลายูถิ่น
กับภาษาไทย 

 O O        O     O 

2104353        การเขียนเพื่อการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์   O O   O O   O   O  O  
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาเฉพาะ (ต่อ) 
 

รายวิชา 

 
 
 

1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 จ านวน 4 ข้อ 

    2.ด้านความรู้ 
จ านวน 3 ข้อ 

3ด้านทักษะ
ทางปัญญา  

จ านวน 3 ข้อ 

4.  ด้าน
ทักษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 
 จ านวน           
2 ข้อ 

5.ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการส่ือสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 จ านวน 4 ข้อ 

เฉพาะด้านเลือก 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 

2104429       วรรณกรรมท้องถิ่น   O      O O      O 
2104435       การประพันธ์ร้อยกรอง   O  O  O O  O O   O  O 
2104458       การพูดทางวิทยุกระจายเสียงและ      
                   วิทยุโทรทัศน์ 

  O  O  O O  O O   O  O 

2104459        การเขียนหนังสือราชการ       O  O O  O O  O O   O  O 

2104460        สัมมนาภาษาไทย    O     O  O       O 
2104461 การเขียนบันเทิงคดี  O  O   O O  O    O  O 
2104462 การใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ             O  O O  O  O O  O  O  O 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศกึษา 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
     การให้ระดับคะแนน ให้เป็นไปตามข้อบงัคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ.2551 , ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 , ฉบับที่ 3 พ.ศ.2554 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา     
    2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา  มีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษา  หรือการ
สุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา   หลังจากการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ
โดยรวมในวิชาต่างๆที่เปิดสอนดังนี ้

การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา โดยมีการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจข้อสอบ 
ผลงาน  วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
     2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
          หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา  จะมีการประเมินคุณภาพของหลักสูตร  โดยสอบถาม
ความพร้อมและความรู้จากสาขาที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งข้ึน   
นอกจากนั้นประเมินจากความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มาประเมินหลักสูตร หรืออาจารย์พิเศษ ต่อ
ความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการ
พัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 
 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
       เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2551 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 , ฉบับที่ 3 พ.ศ.2554 
 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย ์
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  
1.1 การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร คุณธรรม จริยธรรม 

ความรับผิดชอบ  การสร้างผลงานวิชาการ การท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา  
1.2 การฝึกอบรมอาจารย์ใหม่ด้านการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนและการ

ประเมินผล 
1.3 การพัฒนาด้านการวิจัย การจัดเงินทุนส าหรับนักวิจัยใหม่เพื่อผลิตผลงานวิจัย และการ    

เข้าร่วมเป็นคณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส ก าหนดให้คณาจารย์ใหม่เข้ารับการปฐมนิเทศ  เกี่ยวกับ
ระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หลักสูตรและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง        

 

 



 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย ์
2.1 การพัฒนาการเรียนการสอน เช่น การอบรมความรู้จากหน่วยงานภายในและหน่วยงาน

ภายนอก รวมทั้งการประชุมสัมมนาวิชาการต่าง ๆ ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศส่งเสริม
ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน 

2.2 การพัฒนาวิชาการ ส่งเสริมการจัดท าผลงานเพื่อพัฒนาเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ
ส่งเสริมให้คณาจารย์ไปศึกษาต่อ 

2.3 การพัฒนาด้านการวิจัย การจัดเงินทุนเพื่อผลิตผลงานวิจัยเพื่อให้มีผลงานตีพิมพ์ใน
ระดับชาติและนานาชาติ  

 
หมวดที่ 7 การประกนัคณุภาพหลกัสตูร 

 

1. การบริหารหลักสูตร   
 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการประจ าคณะมีวาระ
คราวละ 2 ปี ท าหน้าที่ก าหนดทิศทาง  วัตถุประสงค์ บริหารจัดการ  วางแผนด าเนินงาน และติดตาม
ผลการด าเนินงานหลักสูตรมีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามปัจจัยคุณภาพต่าง ๆ เทียบกับ
แผนงานเพื่อทบทวนทิศทางและวัตถุประสงค์เป็นประจ าทุกปีการศึกษา  
   

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
1 .  หลั ก สู ตร มี คว ามทันส มั ย 
สอดคล้องกับความต้องการและ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคมโดยมี
เนื้อหาและกระบวนการท าให้ 
นักศึกษามีคุณลักษณะพิเศษตาม
ความคาดหวังของหลักสูตร 

พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรทั้งใน
ระดับรายวิชาและภาพรวมของ
หลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพ
การ เปลี่ ย นแปลง แล ะความ
ต้องการของสังคมและเทคโนโลยี
ด้านการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทย โดยมีการประเมินและ
ปรับปรุงทุกๆ  5 ปี 

การประเมินรายวิชามี เนื้อหา สาระ
สอดคล้องกับความต้องการและความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี
ด้านการเรียนการสอนภาษาไทยที่เปน็อยู่
ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 

2. บัณฑิตมีความสามารถและ
ความเช่ียวชาญ ทั้งด้านวิชาการ
และวิชาชีพด้านภาษาไทย 
 
 

จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียน
ให้มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
และจัดกจิกรรมการเรียนการสอน
ที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีโอกาสใน
การแสวงหาความรู้และแสดง
ความคิดเห็น วิเคราะหส์ังเคราะห์
แนวคิดทฤษฎี ปัญหาด้านการ
เรียนการสอนภาษามลายูอย่าง
ต่อเนื่อง 

การประเมินการจัดกจิกรรมการเรียนการ
สอนในรายวิชาส่งเสริมให้นักศึกษาได้
เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์และมี
แนวทางให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้า
ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเองเพื่อส่งเสริม
การศึกษาตลอดชีวิต 

 
    
 
 

1.  การบริหารหลักสูตร (ต่อ)  



 

 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
3. หลักสูตรมีคุณภาพมาตรฐาน
ทั้งด้านการเรียนการสอน อาจารย์
ผู้สอนตามมาตรฐานของ
ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและระบบประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย 
 

มีการประเมินการสอน วิพากษ์
แนวการสอน ประเมินความรู้
นักศึกษาและประเมินผูส้อนโดย
นักศึกษาในระดับรายวิชาและ
ก าหนดให้อาจารยท์ี่สอนมีคุณวุฒิ
ไม่ต่ ากว่าปริญญาโท หรือปริญญา
เอก หรือทีม่ีต าแหน่งทางวิชาการ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ เป็นผู้มี
ประสบการณ์การสอนมากกว่า 1 
ปีและมจี านวนคณาจารยป์ระจ า
ไม่น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อ
น าผลมาเป็นแนวทางในการ
วางแผนปรบัปรุงหลักสูตร 

3. หลักสูตรมีคุณภาพมาตรฐานทัง้ด้าน
การเรียนการสอน อาจารยผ์ู้สอนตาม
มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาและระบบประกันคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัย 
 

4. มีระบบและกลไกการประเมิน  
    หลักสูตร 

มีการแต่งตัง้คณะกรรมการภายใน
เพื่อประเมินหลักสูตรทุกปีและ
การประเมินโดยบัณฑิตที่ส าเรจ็
การศึกษา 

ประเมินผลโดยคณะกรรมการภายใน
คณะหรือหลกัสูตรทุกปีประเมินผลโดย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทกุ 
2 ปีและประเมินผลโดยบัณฑิตผูส้ าเร็จ
การศึกษาทุกป ี

 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
  2.1 การบริหารงบประมาณ 
         มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งงบประมาณ
แผ่นดินและงบประมาณบ ารงุการศึกษา เพือ่จัดซือ้วัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อสนบัสนุนการเรียนการสอนใน
ช้ันเรียน และพฒันานักศึกษา 
      2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดิม  

      2.2.1 สถานท่ี   

ล าดับ รายการและลักษณะเฉพาะ 
จ านวนท่ีมีอยู่

แล้ว 
จ านวนท่ีต้องการ 
เพ่ิมในอนาคต 

หมายเหต ุ

1 ศูนย์สื่อการเรียนการสอน 1 ห้อง -  
2 ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีทาง

การศึกษา 
1 ห้อง -  

 
   
 
 
   2.2.2 อุปกรณ์การสอน  

    1) อุปกรณ์การเรียนการสอนของสาขาวิชา 



 

 

ล าดับ
ท่ี 

รายการและลักษณะเฉพาะ จ านวน 

1 Notebook Computer 4 ชุด 
2 Printer 4 ตัว 
3 Micro Computer 2 ตัว 
4 กล้องถ่ายรูปดจิิตอล 2 ตัว 
5 VCD&DVD Player 1  ตัว 
6 หนังสือภาษา วรรณกรรม และหนังสือเบ็ดเตล็ดประมาณ 300  เล่ม 
7 ห้องโสตทัศนปูกรณ์ 1 ห้อง 
8 ห้องเรียนมาตรฐาน 9 ห้อง 

 
     2.2.3 ห้องสมุดและแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ    
               ส านักวิทยบริการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา    มีเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอที่จะ 

ให้บริการการสืบค้นสารสนเทศระบบห้องสมุดอัตโนมัติผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจาก  
WEBSITE http:// yru.ac.th. 
 

                 2.2.3.1 เอกสารและต ารา  
  1) หนังสือ 

        ภาษาไทย  จ านวน    5,081   ช่ือเรื่อง 
       ภาษาอังกฤษ  จ านวน      240   ช่ือเรื่อง 
      รวมภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จ านวน 16,368    เล่ม 
        รายงานการวิจัย จ านวน      263   ช่ือเรื่อง 
        2) วารสารและนิตยสารทางวิชาการ 

                  ภาษาไทย  จ านวน          40 ช่ือเรื่อง       400 เล่ม  
                  ภาษาอังกฤษ  จ านวน          6   ช่ือเรื่อง        60 เ ล่ ม
   
              3) หนังสือพิมพ์รายวัน/รายสัปดาห์ 

         ภาษาไทย  จ านวน  7  ช่ือเรื่อง      5,040  เล่ม  

            ภาษาอังกฤษ  จ านวน  1  ช่ือเรื่อง        720  เล่ม 

  2.2.3.2 สื่อผสม (Multimedia) 
        1)  วีดีทัศน ์    จ านวน           4,200    ช่ือเรื่อง 
   2)  ซีดี            จ านวน            140    ช่ือเรื่อง 

 

2.2.4 ฐานข้อมูลส าเร็จรูป 
ระบบฐานข้อมลูส าเรจ็รปูเพือ่การค้นคว้าและฐานข้อมูล Online มี 4  ระบบ

ฐานข้อมูลประกอบด้วย 
1. ระบบฐานข้อมูล E-Book ประกอบด้วย 3 ฐานข้อมูล ดังนี้ 

   1) ฐานข้อมูลหนงัสอือิเล็กทรอนกิส์ออนไลน ์(Net Library)  



 

 

   2) ฐานข้อมูลหนงัสอือิเล็กทรอนกิส์ภาษาไทย (eBook.com)  
   3) ฐานข้อมูลหนงัสอือิเล็กทรอนกิส์ออนไลน ์(Springer Link) 

2. ระบบฐานข้อมูล E-Learning ประกอบด้วย 1 ฐานข้อมูล ดังนี้ 
1) ฐานข้อมูลระบบ e-Learning มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

 (http://e-learning.yru.ac.th/e-learning/) 
3. ระบบฐานข้อมูล E-Journal ประกอบด้วย 7 ฐานข้อมูล ดังนี ้

1) ฐานข้อมูล Academic Search Elite เป็นฐานข้อมูลที่มเีนื้อหา
ครอบคลมุ   

สหสาขาวิชามากที่สุดทั่วโลก   

2) ฐานข้อมูล Education Complete เป็นฐานข้อมลูเฉพาะทางด้าน
การศึกษา 

ที่มีเนื้อหาครอบคลมุการศึกษาทัง้ในและต่างประเทศ  
   3) ฐานข้อมูลบทความวารสารสารสนเทศ  H.W. WilsonCompany  
   4) ฐานข้อมูลวารสารต่างประเทศ  (http://atoz.ebso.com และ         
http://www.sciencedirect.com. http://vnweb.hwwilsonweb.com)   
     
                               5) ฐานข้อมูล รวบรวม link เข้าสู่ Web วารสาร หรือหนังสือ   
(http://www.doaj.org/) 
   6) ฐานข้อมูลบทความวิชาการ บทความวิจัย Book review และบท
ปริทัศน์   
(http://journal.nida.ac.th/nidajournal/index2.php) 
   7) ฐานข้อมูลรายงานช่ือวารสารวิชาการอิเลคทรอนิกส์ในสาขาต่างๆ              
(http://stang.sc.mahidol.ac.th/text/ejour-th.htm) 
 4. ระบบฐานข้อมูล E-Thesis ประกอบด้วย 9 ฐานข้อมูล ดังนี ้ 

1) ฐานข้อมูลงานวิจัยไทย Thailis 
   2) ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป Science Citation 

3) ฐานข้อมูลบรรณานุกรม และบทคัดย่อของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท 
และปริญญาเอกต่างประเทศ ProGuest  

 4) ฐานข้อมูลหอ้งสมุดของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแหง่ชาติ (วช.)  
(http://www.riclib.nrct.go.th) 
   5) ฐานข้อมูลของส านักงานกองทุนสนบัสนุนการวิจัย (สกว.)               
(http://www.trf.or.th) 
   6) ฐานข้อมูลการวิจัยทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของส านักงาน        
คณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.)  (http://www.riclib.nrct.go.th) 
   7 )  ฐ า น ข้ อ มู ล ง า น วิ จั ย ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ  ( http://www.j-
gate.informindia.co.in/) 
   8) ฐานข้อมูลงานวิจัยและหนังสือต่างประเทศ
(http://highwire.stanford.edu/) 

http://www.2ebook.com/yru/
http://e-learning.yru.ac.th/e-learning/
http://web.ebscohost.com/ehost/search?vid=1&hid=113&sid=d657cd0b-7373-48b5-be39-43c96e5011a2@sessionmgr113
http://web.ebscohost.com/ehost/search?vid=1&hid=113&sid=d657cd0b-7373-48b5-be39-43c96e5011a2@sessionmgr113
http://web.ebscohost.com/ehost/search?vid=1&hid=113&sid=d657cd0b-7373-48b5-be39-43c96e5011a2@sessionmgr113
http://web.ebscohost.com/ehost/search?vid=1&hid=113&sid=a029d503-6d30-4609-8031-1035862d88ea@sessionmgr104
http://web.ebscohost.com/ehost/search?vid=1&hid=113&sid=a029d503-6d30-4609-8031-1035862d88ea@sessionmgr104
http://web.ebscohost.com/ehost/search?vid=1&hid=113&sid=a029d503-6d30-4609-8031-1035862d88ea@sessionmgr104
http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/advancedsearch/advanced_search.jhtml;hwwilsonid=TXHDKNN2FKCHJQA3DILSFGOADUNGIIV0?prod=
http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/advancedsearch/advanced_search.jhtml;hwwilsonid=TXHDKNN2FKCHJQA3DILSFGOADUNGIIV0?prod=
http://atoz.ebso.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://vnweb.hwwilsonweb.com/
http://stang.sc.mahidol.ac.th/text/ejour-th.htm
http://www.trf.or.th/


 

 

   9) ฐานข้อมูลเฉพาะทางที่มีรายงานการวิจัยไทยระดบัปริญญาโทและ             
ปริญญาเอก ระดับอาจารย์ และวารสารต่างประเทศ เกี่ยวกบัคุณธรรมจริยธรรม
(http://www.moralcenter.or.th) 
  
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม           
  สาขาวิชาประสานงานกับส านักวิทยบริการในการจัดซื้อหนังสือ และต าราที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
บริการอาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานงานการ
จัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายช่ือหนังสือตลอดจน
สื่ออื่น ๆ ที่จ าเป็น    
     2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
 ส านักวิทยบริการด าเนินการส ารวจความต้องการต ารา  หนังสืออ้างองิ เอกสาร จาก
คณาจารย์เป็นประจ าทุกปกีารศึกษา  ส านักวิทยบริการด าเนินการรวบรวมข้อมลูผู้ใช้หนังสือ วารสาร
ต่าง ๆ เพื่อรายงานมหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกป ี
 

3.  การบริหารคณาจารย ์
 3.1 การรับอาจารย์ใหม่  
          คัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย  โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมี
คุณวุฒิตรงกับอัตราที่ตั้งไว้ผู้ที่สมัครเป็นอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาปริญญาโทหรือเอกเท่านั้น      
 3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร  

คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมก้นในการวางแผนจัดการเรียน
การสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้
ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  
และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจะอ านวยความสะดวกในการติดต่อและเชิญอาจารย์พิเศษตาม
ความจ าเป็นและตามข้อเสนอของผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร 
 

4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
            บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีและมคีวามรู้ตรงตามต าแหน่งงาน 
 4.2 การเพ่ิมทักษะความรู้เพ่ือการปฏิบัติงาน  
            ควรจัดอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานตามต าแหน่งงาน 
 

5.  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
 5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นักศึกษา  
          มหาวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจ ากลุ่มเรียนให้แก่นักศึกษา ส าหรับการพบอาจารย์
ที่ปรึกษาเป็นไปตามคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งจัดทกโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
          การอุทธรณ์ในเรื่องที่เกี่ยวกับวิชาการ  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 



 

 

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
     การส ารวจความต้องการของท้องถ่ิน ในการผลิตบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิชาภาษาไทย พบว่า ตลาดแรงงานและสังคมมีความต้องการในระดับมากที่จะให้ผลิต
บัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เนื่องจากในปัจจุบันสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ก าลังประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาภาษาไทย ทั้ง
ในเชิงปริมาณและคุณภาพที่จะเข้าไปท างานภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงอาชีพอิสระ เช่น 
เลขานุการ บรรณาธิการ นักข่าว เจ้าหน้าที่ธุรการ เป็นต้น 

 

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80  มีส่วน    
ร่วมในการประชุมวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินการงานหลักสูตร 

X X X X X 

(2)  มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/ สาขาวิชา 

X X X X X 

(3)  มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 
4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม  ตามแบบ มคอ. 5  และ มคอ. 6 ภายใน 
30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

X X X X X 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบมคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปีการศึกษา X X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และมคอ. 4   
อย่างน้อยร้อยละ 25  ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่
ละปีการศึกษา 

X X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผล
การประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปีที่
แล้ว 

 X X X X 

(8) คณาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน X X X X X 

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง X X X X X 



 

 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน(ถ้ามี)   
      ไดร้ับการพัฒนาวิชาการและ/หรือ วิชาชีพ ไม่น้อย   
      กว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต   
      ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5    
      จากคะแนนเต็ม 5 

      X X 

 

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) (ต่อ) 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่ 

  บัณฑิต เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 
    X 

 
หมวดที่ 8 การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของหลักสตูร 

 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน   
          ก าหนดให้คณาจารย์เขียนรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ซึ่งมีรายละเอียดของกลยุทธ์การ
ประเมินการสอน  และรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) หลังการสอนของแต่ละภาค   
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  
      การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอนด าเนินการดังนี้ 

1.2.1 นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ในแต่ละวิชาผ่านระบบออนไลน์เมื่อสิ้นสุดภาค   
        การศึกษา 
1.2.2 คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะและผู้รับผิดชอบหลักสูตร สังเกตการสอนของ
อาจารย์  

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
           การประเมินหลักสูตรในภาพรวม ใช้กระบวนการประเมินใน 3 ประการ ดังนี้    
     2.1 ประเมินโดยนักศึกษาและบัณฑิต 
            การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยส ารวจข้อมลูจาก  นักศึกษาปจัจบุัน นักศึกษาปี
สุดท้าย และบัณฑิตใหม ่
 2.2 ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก 
   การประเมินคุณภาพการศึกษาประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
 2.3 ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ 
           การประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตโดยวิธีการวิจัย   
 

3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสตูร  
       ประเมินตามตัวบง่ช้ีผลการด าเนินงานทีร่ะบุในหมวด 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 



 

 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ /ข้อมลู จากการประเมินของนกัศึกษา ผู้ใช้บัณฑิตและผู้ทรงคุณวุฒิ   
      4.2 วิเคราะห์ ทบทวนข้อมลูในข้อ 4.1 โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการบริหาร
วิชาการคณะ 
4.3 ด าเนินการปรับปรุง  

 4.3.1 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม    
           (มคอ.4) ทุกภาคการศึกษาหรือทุกปีการศึกษา  

  4.3.2 หลักสูตร มคอ.2 ประเมินผลหลักสูตร (มคอ.2) เพื่อน าไปปรับปรุงหลักสูตรภายใน 
5 ปี    
                    ดังนี ้
     4.3.2.1 ประเมินปัญหาอุปสรรคการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทุกปี
การศึกษา                 
                                (มคอ.7) 
      4.3.2.2 ประเมินผลคุณลักษณะและคุณภาพของบัณฑิตภายหลังจบการศึกษา   
           

   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
ผลการศึกษาความจ าเป็นในการปรับปรุง                                                  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการศึกษาความจ าเปน็ 
การปรับปรงุหลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาภาษาไทย 

 
  

1. ผลส าเร็จของการผลิตบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)สาขาวิชา
ภาษาไทย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2550 

กรรมการหลักสูตรไดท้ าการส ารวจภาวะการมงีานท าของบณัฑิต หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิตที่ส าเรจ็การศึกษาและหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิตที่ใช้หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร 4 ปี)
สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2550  พบว่า  

ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา2551 จ านวน 29 คน มีงานท าจ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 
86.20 

ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา2552 จ านวน 34 คน มีงานท าจ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 
85.29 

ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา2553 จ านวน 32 คน มีงานท าจ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 
87.50 

จากการส ารวจท าใหเ้ห็นว่าภาวะการมีงานท าของบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย อยู่ในเกณฑ์ที่สูง บัณฑิตส่วนใหญส่ามารถประกอบอาชีพหลังจากส าเรจ็การศึกษา 

ช่วงปีการศึกษา 2550 – 2554 นักศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยได้
เข้าร่วมโครงการและกจิกรรมการแข่งขันต่างๆทีท่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดข้ึนซึ่งนักศึกษา
ได้สร้างช่ือเสียงให้กบัมหาวิทยาลัยและสาขาวิชาในหลายๆครั้ง ผลงานของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยที่ผ่านมา พบว่า  

ปี 2551 นายซาวารี หวังหมัด ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน การพูดรณรงค์การเลือกตั้ง 
สมาชิกวุฒสิภาจังหวัดชายแดนใต้ ประเภท การพูดภาษาไทยถ่ินใต้ ของส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง  

ปี 2551 นางสาวซาร่า ปาทาน ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ในการแข่งขันการท าหนัง
สั้นสง่เสรมิวิทยาศาสตร ์



 

 

ปี 2554 นางสาวฟารีดา ลอืแบซา ได้รบัรางวัลชนะเลิศ การเขียนเรื่องสั้นสร้างสรรค์ชายแดน
ใต้ ในการเข้าร่วมกจิกรรมโครงการเยาวชนนักเขียนชายแดนใต้ ของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต
สงขลา               ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา ต าบลเกาะยอ อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

จากที่กล่าวมาเบื้องต้นถือเป็นผลงานและความส าเร็จของการผลิตบัณฑิตหลกัสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏยะลา 
 
 
 
 

2. ปัญหาและข้อบกพร่องของสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชาภาษาไทย  
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2550 

กรรมการหลักสูตรไดท้ าการส ารวจปญัหาและข้อบกพรอ่งของหลักสูตรจากกลุ่มตัวอย่างผู้ที่
ใช้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร 4 ปี)สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2550 ได้แก่ 
ผู้เช่ียวชาญด้านภาษาไทย นักศึกษาปัจจุบัน บัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
นายจ้าง อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาไทย พบประเด็นปัญหาที่น าเสนอของกลุม่ตัวอย่างมีความ
คล้ายคลึงกัน สามารถสรปุประเด็นไดด้ังนี้  

1.รายวิชาบางวิชามีเนื้อหาที่ใช้ในการจัดกาเรียนการสอนที่ซ้ าซ้อน 
2.รายวิชาที่จัดในแผนการศึกษาไม่มีความต่อเนือ่งของเนื้อหา และไม่เรียงล าดับความยาก

ง่ายของรายวิชาในแต่ละช้ันป ี
3. ยังไม่มีรายวิชาที่เป็นอัตลกัษณ์ของหลักสูตร 
4. ไม่มีรายวิชาที่เน้นเรื่องของเอกลกัษณ์และอัตลักษณ์ท้องถ่ินชายแดนภาคใต้ 
5. บางรายวิชาค าอธิบายเนื้อหารายวิชายังไม่คลอบคลมุหรอืบางรายวิชามีค าอธิบายเนื้อหา

รายวิชาที่กว้างเกินไปจนไมส่ามารถจัดการเรียนการสอนใหค้รบถ้วนได้ 
6 ควรเน้นในทุกกลุม่สาระไม่ว่าจะเป็นหลกัภาษาไทย ภาษาศาสตร์ การใช้ภาษาในการ

สื่อสาร วรรณกรรมและวรรณคด ี
ประเด็นปญัหาและข้อบกพร่องดังกล่าวทางคณะกรรมการหลักสูตรได้น ามาเป็นแนวทางใน

การปรับปรงุหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร 4 ปี) สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปรับปรงุ พ.ศ. 
2555 

   
3. ความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน 

คณะกรรมการหลักสูตรได้ด าเนินการส ารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เพื่อหาความต้องการของท้องถ่ินและตลาดแรงงาน พบว่า                        



 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยยังเป็นที่ต้องการของทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น 
ส านักพิมพ์ ส านักข่าว หน่วยราชการต่างๆ สถานีวิทยุและโทรทัศน์ ท าให้ทราบว่ายังจ าเป็นที่จะต้อง
ผลิตบัณฑิตในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยต่อไป อีกทั้งในการผลิตยังจ าเป็นต้อง
สร้างบัณฑิตที่มีรู้ความสามารถรอบด้าน เพื่อให้สามารถปรับตัวและพัฒนาศักยภาพของตนเองภายใต้
บริบทที่มีความหลากหลายและเปลี่ยนแปลง  ปัจจุบันประเทศไทยโดยเฉพาะในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ซึ่งเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่ก าลังประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีความช านาญใน
สาขาวิชาภาษาไทยทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ การผลิตบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทยที่มีคุณภาพมีความรู้ทางวิชาการและมีทักษะการใช้ภาษาไทยเป็นอย่างดี จะช่วย
ตอบสนองความต้องการของสงัคมพหุวัฒนธรรมซึง่เป็นสงัคมทีม่ีความเป็นพหุภาษา และเป็นการธ ารง
ไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมของชาติต่อไป และจาการส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิต หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย พบว่าบัณฑิตส่วนใหญ่สามารถประกอบอาชีพหลังจากส าเร็จ
การศึกษา จึงเป็นค าตอบได้อย่างดีว่าการผลิตบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
ยังเป็นที่ต้องการของของท้องถ่ินเป็นอย่างมาก 
 

4. อัตลักษณ์และจุดเด่นของหลักสูตร 

คณะกรรมการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 ตามแนวคิดที่ว่า “ผลิต
บณัฑิตที่มีความรู้ทางภาษาไทยในบริททสังคมพหุวัฒนธรรมรู้คุณค่าความเป็นไทย” ซึ่งจากแนวคิด
ดังกล่าว คณะกรรมการหลักสูตรได้เพิ่มรายวิชาให้สอดคล้องกับแนวคิดดังนี้ 

รายวิชา 2104351 ความสัมพันธ์ระหว่างภาษามลายูถ่ินกับภาษาไทย ( Relationship 
between the Malay Dialect and Thai)   เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษาไทยกับภาษา
มลายูถ่ินตามปัจจัยถ่ินที่อยู่ และสถานการณ์การใช้ภาษาในเชิงสังคมและวัฒนธรรม    

รายวิชา 2104104 ภาษากับวัฒนธรรม (Language  and Culture) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างภาษากับสังคมและวัฒนธรรม วิเคราะห์การใช้ภาษาที่สัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรม                   
ตามระดับช้ันของภาษาและสังคมตามกาลเทศะและสถานการณ์  อีกทั้งศึกษาเปรียบเทียบการใช้
ภาษาอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการของวัฒนธรรมท้องถ่ินตลอดจนความเปลี่ยนแปลงของ
ภาษาตามโอกาสและสถานการณ์ 

นอกจากนี้คณะกรรมการหลักสูตรได้เพิ่มรายวิชาเพื่อให้สอดคล้องกับบัณฑิตอันพึงประสงค์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คือ รายวิชา 2104319  การน าเสนอสารภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์
 (Presentation in Thai  Language  by Computer) เพื่อศึกษาโปรแกรมส าเร็จรูปที่ใช้ใน
การน าเสนอสาระภาษาไทยภาษาที่ใช้ในการน าเสนอ ด้วยคอมพิวเตอร์ การจัดท าบทเพื่อการน าเสนอ                
ฝึกปฏิบัติสร้างสื่อประสมเพื่อการน าเสนอสารภาษาไทย การประเมินผลในการปรับปรุงแก้ไข 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ภาคผนวก ข 

สรุปการปรับปรุงหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปการปรับปรุงหลักสูตร 
การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  4 ปี  สาขาวิชาภาษาไทย  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2550  เป็น

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  4 ปี  สาขาวิชาภาษาไทย  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
สรุปการปรับปรุงได้ ดังน้ี 
 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
1. ชื่อหลักสูตร 
ชื่อภาษาไทย :  ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 
ชื่อภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Arts Program in 
Thai 

1. ชื่อหลักสูตร 
ชื่อภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
ชื่อภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Arts  in Thai 

ปรับ 

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

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

คงเดิม 

3. ปรัชญา 
ผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติทางภาษาไทย  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้
อย่างเหมาะสม  หม่ันแสวงหาความรู้ด้วยตนอง  มี
ประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทยสื่อสารทุกรูปแบบ  
ตระหนักในวัฒนธรรมไทย  มีคุณธรรมและจริยธรรม 

3. ปรัชญา 
หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย  เป็น
หลักสูตรผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและจริยธรรม มี
ความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทาง
ภาษาไทย  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม  
สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนอง  มีประสิทธิภาพใน
การใช้ภาษาไทยสื่อสารทุกรูปแบบ  ตระหนักในคุณค่า
ภาษาไทยอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของคนไทย  

ปรับ 

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
       1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจอย่าง
ลึกซ้ึงทางภาษาไทย 
       2.  เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถประกอบอาชีพทั้ง
ภาครัฐบาล เอกชน และอาชีพอิสระ ที่ต้องอาศัยภาษา
เป็นสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       3.  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความภาคภูมิใจและ

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร      
          1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจอย่าง
ลึกซ้ึงทางภาษาไทย ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียน สามารถประกอบอาชีพทั้งภาครัฐบาล 
เอกชน และอาชีพอิสระ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
         2.  เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความใฝ่รู้ มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ และวิจารณญาณ สามารถใช้

ปรับ 



 

 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
ตระหนักถึงความส าคัญของภาษาและวรรณกรรมไทย 
ในฐานะที่เป็นวัฒนธรรมของชาติ  
       4.  เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีพื้นฐานทางวิชาการ
ส าหรับพัฒนาตนเองและให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
ในระยะต่อไป 
       5.  เพื่อปลูกฝังบัณฑิตให้รักภาษาไทย มีโลกทัศน์
กว้าง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาตนให้
อยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี และเป็นก าลังในการพัฒนา
ประเทศชาติ 

เทคโนโลยีทันสมัยแสวงหา  สร้างองค์ความรู้   
ถ่ายทอดและเผยแพร่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
       3.  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความภาคภูมิใจและ
ตระหนักถึงความส าคัญของภาษาและวรรณกรรมไทย 
ในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของคนไทย  
         4.  เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีพื้นฐานทางวิชาการ 
ระเบียบวิธีการวิจัย  เป็นเครื่องมือสร้างองค์ความรู้ 
เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
 
 

5. ระบบการศึกษา 
หน่ึงภาคการศึกษามีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

5. ระบบการศึกษา 
หน่ึงภาคการศึกษามีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

คงเดิม 

6. จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  
      ไม่น้อยกว่า  121  หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร 
1. กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 31 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 84  หน่วยกิต   แบ่งเป็น 
    -กลุ่มวิชาแกน    15  หน่วยกิต 
    -กลุ่มวิชาบังคับ  21  หน่วยกิต 
    -กลุ่มวิชาเลือก   32  หน่วยกิต 
    -กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7   
หน่วยกิต 
    กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ  9 หน่วยกิต                                    
3. หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต 

6. จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า 123 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร 
1. กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. กลุ่มวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า       87 หน่วยกิต 
แบ่งเป็น 
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
   -เฉพาะด้านบังคับ                  55 หน่วยกิต 
   -เฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า     25 หน่วยกิต 
  กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    7 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 
 

1. 
ปรับปรุง
จ านวน
หน่วยกิต 
 

7. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
   โครงสร้างหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 31 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร             8 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                      8 หน่วยกิต   
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                       6 หน่วยกิต 
กลุม่วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
                                                9 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
8. รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  31  
หน่วยกิต 
        1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  8  หน่วยกิต 
2104101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1       2(2-0-4) 
2104102  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  2      2(2-0-4) 
2105103  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1   2(2-0-4) 

7. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
   โครงสร้างหลักสูตร 
   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
       กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  
                        ไม่น้อยกว่า   12  หน่วยกิต 
      กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
                        ไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต 
      กลุ่มสังคมศาสตร์  
                        ไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต 
      กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                         
                        ไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต 
 
8. รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า    30  
หน่วยกิต 
  1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 8 หน่วยกิต 
ก.  วิชาบังคับ   10   หน่วยกิต 
2100101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    2(1-2-3) 
2100102  การพัฒนาทักษะการพูดและการ     

1. 
ปรับปรุง
จ านวน
หน่วยกิต 
2. 
ปรับปรุง 
ช่ือ
รายวิชา 
 



 

 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
2105104  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2   2(2-0-4) 
        2.กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์             8 หน่วยกิต 
2100105  สารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 2(2-0-4) 
2100106  ความจริงของชีวิต                2(2-0-4) 
2150101  การคิดและการพัฒนาตน       2(2-0-4) 
2180202  สุนทรียภาพของชีวิต             2(2-0-4) 
       3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์           6  หน่วยกิต 
2150102  วิถีไทย                              2(2-0-4) 
2150203  วิถีโลก                              2(2-0-4) 
2150204  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม             2(2-0-4) 
         4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี                                   9  หน่วยกิต 
4100205  วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต   2(2-0-4) 
4100206  การคิดและการตัดสินใจ         2(2-0-4) 
4100207  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต  3(2-2-5) 
4100208  การกีฬาเพื่อสุขภาพ              2(1-2-3) 
 
 
 
 
 
 

              เขียน                          2(1-2-3) 
2100104  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ   
              พัฒนาการเรียนรู้            2(1-2-3) 
2100108  ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและ 
              พัฒนาการเรียนรู้             2(1-2-3) 
2100107  ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3) 
ข.  วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกิต 
2100103  หลักการอ่านและการเขียนค าไทย 
                                              2(2-0-4) 
2100105  การพัฒนาทักษะการพูดและการ  
              อ่านภาษาอังกฤษ            2(1-2-3) 
2100106  ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่าน  
              และการเขียน                2(1-2-3) 
 2100109  ภาษามลายูพื้นฐาน         2(1-2-3) 
2100111  ภาษาอาหรับพื้นฐาน        2(1-2-3) 
2100110  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร    2(1-2-3) 
       2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์      6  หน่วยกิต 
2100114  สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
                                              2(1-2-3) 
2100113  สุนทรียวิจักขณ์              2(2-0-4) 
2100112  ความสุขศึกษา               2(1-2-3) 
       3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์        6  หน่วยกิต 
2150101  สังคมภิวัตน์                   2(2-0-4) 
2150103  ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ2(2-0-4) 
2150102  การจัดการทางสังคม        2(2-0-4) 
4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี                       
6  หน่วยกิต 
4100101  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
                                             2(1-2-3) 
4100102  วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต                               
                                              2(1-2-3)  
4100103  เทคโนโลยีสารสนเทศใน ชีวิตประจ าวัน                                 
                                              2(1-2-3) 

9. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  
      หมวดวิชาเฉพาะด้าน               84  หน่วยกิต 
     กลุ่มวิชาแกน                15 หน่วยกิต 
2104111 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น             3(3–2-4)                
2104113  หลักภาษาไทย                    3(3-0-6) 
2104444  การเขียนภาคนิพนธ์และ 
                การวิจัยทางภาษาไทย         3(3–2-4)        
2104217  นวทัศน์วรรณกรรม           2(2-0-4) 
2104105  ภาษากับวัฒนธรรม              2(2-0-4) 

9. หมวดวิชาเฉพาะ         
   กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน     87   หน่วยกิต    
        เฉพาะด้านบังคับ         40  หน่วยกิต
2104101  ลักษณะภาษาไทย                 3 (3-0-6) 
2104104 ภาษากับวัฒนธรรม                3 (3-0-6) 
2104207 พัฒนาการของวรรณกรรมไทย    3 (3-0-6) 
2104208 การอ่านตีความ                     2 (2-0-4)                                                                                           
2104242 ภาษาศาสตร์ภาษาไทย            3(3-0-6) 
2104243  วาทการ                             2 (1-2-3) 

1. 
ปรับปรุง
จ านวน 
นก. 
2. 
ปรับปรุง 
ช่ือ
รายวิชา 
3. 



 

 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
2104112  ค าและส านวนไทย               2(2-0-4)                                
    กลุ่มวิชาบังคับ             21  หน่วยกิต 
2104218  การเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ    2(1-2-3) 
2104115  การอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ     2(1-2-3)                                               
2104116  การพูดการฟังเพื่อสัมฤทธิผล     2(1-2-3) 
2104324  ผลงานการค้นคว้าทางภาษาและ  
                วรรณกรรมไทย                  3(3-2-4) 
2104222  พัฒนาการวรรณคดีไทย           3(3-0-6) 
2104114  กวีนิพนธ์                            3(3-2-4)                         
2104220  คติชนวิทยา                         3(3-2-4)                                            
2104332  สัมมนาภาษาไทย                  3(1-4-4) 
          กลุ่มวิชาเลือก   เลือกเรียน 
ไม่น้อยกว่า   32  หน่วยกิต   
2104219  การพูดเพื่อสังคม                 2 (1-2-3) 
2104221  การเขียนสารคดี                 2(1-2-3) 
2104223  หัสคดีศึกษา                     2(1-2-3) 
2104331  ความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาไทย 
                                                    2(1-2-3) 
2104224  การเขียนบันเทิงคดี               2(1-2-3)   
2104307  การเขียนเพื่อการโฆษณาและ  
              ประชาสัมพันธ์                      2(1-2-3) 
2104337  การเขียนในหน้าหนังสือพิมพ์    2(1-2-3) 
2104335  การเขียนเชิงธุรกิจ                 2(1-2-3) 
2104336  บรรณาธิการกิจ      2(1-2-3) 
2104338  การย่อความและสรุปความ      2(1-2-3) 
2104339  การอ่านตีความ                  2(1-2-3) 
2104340  การเขียนเชิงสร้างสรรค์          2(1-2-3) 
2104446  การพูดทางวิทยุกระจายเสียงและ 
              วิทยุโทรทัศน์                  3(2-2-5) 
2104341  การสัมภาษณ์                  2(1-2-3)  
2104342  ภาษาไทยถิ่นใต้                 2(2-0-4) 
2104443   วิวัฒนาการอักษรไทย     2(2-0-4) 
2104204  หลักการอ่านและการเขียนค าไทย 
                                                    2(2-0-4) 
2104448  ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย 
                                              2(2-0-4) 
2104349  ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  2(2-0-4) 
2104327  วรรณคดีนิราศ                     2(2-0-4) 
2104225  วรรณคดีการละคร     2(2-0-4) 
2104210  วรรณกรรมสังคมและ     2(2-0-4) 
2104227  วรรณกรรมเอกของไทย          2(2-0-4) 
2104228  วรรณกรรมท้องถิ่น     2(2-0-4) 
2104323  เรื่องสั้นและนวนิยาย             2(2-0-4) 

2104245  วรรณกรรมเอกของไทย          3 (3-0-6) 
2104246 วรรณกรรมไทยร่วมสมัย           3(3-0-6) 
2104315  วรรณกรรมวิจารณ์                3 (2-2-5) 
2104318 ผลงานการค้นคว้าทางภาษาและ 
              วรรณกรรมไทย                   3 (2-2-5) 
2104323  การอ่านเพื่อพัฒนาชีวิต    
                 และสังคม                      2 (2-0-4) 
2104349 การเขียนสารคดี                    2 (1-2-3) 
2104352  บรรณาธิการกิจ                   2 (2-0-4) 
2104430 วรรณกรรมสังคมและการเมือง   2 (2-0-4)                
2104457  การวิจัยทางภาษาไทย           3 (2-2-6)  
เฉพาะด้านเลือก  ไม่น้อยกว่า   40  หน่วยกิต     
2104103  การอ่านเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ  3 (2-2-5)                                                                                
2104136  การพูด เพื่อสัมฤทธิผล           3 (2-2-5) 
2104138 การย่อความและสรุปความ       2 (2-0-4)  
2104137  ความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาไทย              
                                                   2(2-0-4)                          
2104139  ภาษาไทยถิ่น                      2 (2-0-4)  
2104140  เทคนิคการอ่าน                  2 (2-0-4)                  
2104141 เทคนิคการเขียน                   2 (2-0-4)     
2104206  คติชนวิทยา                        3 (2-2-5) 
2104212  ศิลปะการอ่านออกเสียง          2 (1-2-3)                                             
2104213 พัฒนาการของภาษาไทย         3(3-0-6)                                                     
2104244  การเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ   2 (2-0-4)                  
2104316 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย   3 (3-0-6) 
2104317  การเขียนเชิงสร้างสรรค์          3 (3-0-6) 
2104319   การน าเสนอสารภาษาไทยด้วย          
                 คอมพิวเตอร์                   2(1-2-3)  
2104324  วรรณคดีการละคร                2 (1-2-3)                                  
2104347  การเลขานุการ                     3 (3-0-6) 
2104354  วรรณกรรมเด็ก                    2 (2-0-4) 
2104355  พัฒนาการแบบเรียนภาษาไทย  2 (2-0-4) 
2104356  คีตวรรณกรรมศึกษา              2 (2-0-4)                                 
2104321  ภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ                          
                                                    2 (1-2-3) 
2104348  การสัมภาษณ์                      3 (2-2-6) 
2104350  การเขียนส าหรับสื่อสารมวลชน  2 (2-0-4) 
2104351  ความสัมพันธ์ระหว่างภาษามลายู   
             ถิ่นกับภาษาไทย                   3 (3-0-6) 
2104353  การเขียนเพื่อการโฆษณาและ     
             ประชาสัมพันธ์                    2 (3-0-6 )     
 2104429  วรรณกรรมท้องถิ่น               3 (3-0-6)                       
2104435  การประพันธ์ร้อยกรอง           2 (2-0-4) 

ปรับปรุง
รหัสวิชา 
4. เพิ่ม
ราย 
วิชาใหม่ 
5.ตัด
รายวิชา 
 



 

 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
2104450  วรรณกรรมเด็ก                 2(2-0-4) 
2104451 อิทธิพลของวรรณกรรมต่างประเทศ  
             ต่อวรรณกรรมไทย                 2(2-0-4)                                                                                
2104452  สัมมนานักเขียนไทย              2(1-2-3) 
 กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ   9  หน่วยกิต 
3561101  องค์การและการจัดการ     3(3-0-6)            
3156352  การเป็นผู้ประกอบการ           3(3-0-6) 
3156370  การพัฒนาบุคลิกภาพ            3(3-0-6) 
       กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    
7  หน่วยกิต 
2104445 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  2(90) 
2104447  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย 3                      
                                                      5(450) 

2104458  การพูดทางวิทยุกระจายเสียง                        
              และวิทยุโทรทัศน์                 3 (3-0-6)                           
2104459 การเขียนหนังสือราชการ         2 (2-0-4) 
2104460   สัมมนาภาษาไทย                 3 (1-4-4) 
2104461  การเขียนบันเทิงคดี               2 (2-0-4) 
2104462  การใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ       3 (3-0-6)         
   วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ    7  หน่วยกิต 
210463 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   2(90)                         
210464 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย 3                                                                                                  
                                                     5(450)                   

10.  หมวดวิชาเลือกเสรี       6  หน่วยกิต 10.  หมวดวิชาเลือกเสรี       6  หน่วยกิต คงเดิม 
11.  ค าอธิบายรายวิชา 
      11.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
2104101   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1   2(2-0-4) 
               Thai   for  Communication  I 
 ฝึกทักษะการใช้ภาษาทั้งการฟัง การพูด  การ
อ่าน และการเขียน  โดยเน้นการฟังและการอ่านเชิง
วิเคราะห์  ให้สามารถสื่อภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
และสามารถน าความรู้  ความคิดที่ได้รับมาพัฒนาตน 
เองอย่างสร้างสรรค์  
 
 

11.  ค าอธิบายรายวิชา 
     11.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
2100101 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร  2(1-2-3) 
   Thai for Communication 
 ความส าคัญของภาษาไทยในฐานะเป็น
เครื่องมือในการสื่อสาร  ฝึกทักษะใช้ภาษาใน
ชีวิตประจ าวัน  ทั้งด้านการฟัง  การพูด  การอ่าน  
และการเขียน  การใช้ภาษาสื่อสารที่เป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ  การน าเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้  
ข้อคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ  และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล  
ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขการใช้ภาษา
ในชีวิตประจ าวัน   ตระหนักถึงคุณธรรม  และมี
จิตส านึกต่อสังคมในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 

1. 
ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. 
ปรับปรุง
ชื่อวิชา 
3. 
ปรับปรุง
จ านวน
คาบเรียน
ทฤษฎี 
ปฏิบัติ 
และศึกษา
ด้วย
ตนเอง 
4. 
ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
 

2104102   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   2 2(2-0-4) 
    Thai  for  Communication II 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  2104101   
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  1 
  ฝึกทักษะการใช้ภาษาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
โดยเน้นการพูด และการเขียนแบบต่าง ๆ 
 

2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน                                                              
                                         2(1-2-3) 
    Speaking and Writing Skills  
              Development 
 หลักเกณฑ์และพัฒนาทักษะการพูดและการ
เขียน  เพื่อให้พูดและเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ฝึก
การพูดทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม  และร่วมวิจารณ์
เพื่อแก้ไขปรับปรุง  ฝึกการเขียน  การวางโครงเรื่อง  
การเขียนเรียงความ  ความเรียงและบทความ โดยเน้น

 1. 
ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. 
ปรับปรุง
ชื่อวิชา 
3. 
ปรับปรุง
จ านวน



 

 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
การใช้ภาษาตามมาตรฐานของงานเขียนประเภทน้ัน  
และฝึกวิจารณ์ 
 
 
 

คาบเรียน
ทฤษฎี 
ปฏิบัติ 
และศึกษา
ด้วย
ตนเอง 
4. 
ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 

2105103 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร   2(2-0-4) 
  English  for  Communication I 
 ฝึกทักษะ ด้านการฟัง พูด  เพื่อการสื่อสาร
เบื้องต้นในสถานการณ์ต่าง ๆ  เช่น   การทักทาย การ
กล่าวลา การแนะน าตัวเองและผู้อ่ืน  การกล่าวขอบคุณ 
การขอโทษ  ฯลฯ  การอ่าน และการเขียนเพื่อสื่อ
ความหมายในชีวิตประจ าวัน เช่น การอ่านโฆษณา 
ฉลาก  รวมทั้ง การกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ 

2100104   ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและ 
               พัฒนาการเรียนรู้        2(1-2-3) 
     English for Communication and 
Learning Development 
  พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้ง
การฟัง พูด อ่าน เขียน ในชีวิตประจ าวันใน
สถานการณ์ต่าง ๆ อาทิ การกล่าวทักทาย การกล่าว
ลา การแนะน าตนเองและผู้อ่ืน  การร้องขอ  การเสนอ
ความช่วยเหลือ  การให้ค าแนะน า  การบรรยาย
ลักษณะบุคคลและสิ่งของและสถานที่  การถามและ
การให้ข้อมูล  การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์และการ
แสดงความคิดเห็น  พัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือ 
แหล่งข้อมูล  เพื่อศึกษาค้นคว้าในการพัฒนาการ
สื่อสาร เช่น การใช้พจนานุกรม บทความ หนังสือพิมพ์ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

1. 
ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. 
ปรับปรุง
ชื่อวิชา 
3. 
ปรับปรุง
จ านวน
คาบเรียน
ทฤษฎี 
ปฏิบัติ 
และศึกษา
ด้วย
ตนเอง 
4. 
ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 

ไม่มี 
2100108   ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและ 
               พัฒนาการเรียนรู้        2(1-2-3) 
    Malay for Communication  
   and  Learning Development 
 พัฒนาทักษะการใช้ภาษามลายู  ด้านการฟัง 
การพูด  การอ่าน  และการเขียน ในบริบทที่เก่ียวข้อง
กับชีวิตประจ าวัน  ฝึกการอ่านออกเสียงค าภาษามลายู
ให้ถูกต้อง  ฝึกสนทนาภาษามลายูเพื่อการสื่อสารใน
สถานการณ์ต่างๆ  เช่น  การแนะน าตนเอง  การกล่าว
ทักทาย การกล่าวลา การให้ค าแนะน า การติดต่อสอบ 
ถามข้อมูลทั้งในและนอกประเทศ  และฝึกการเขียน
ประโยคที่ไม่ซับซ้อน 

 

วิชาใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
 

 

ไม่มี 
2100107   ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร          
                                         2(1-2-3) 
    Malay for Communication 
 การใช้ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน  บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  เช่น  
การทักทาย   การถามทุกข์สุข  การขอบคุณ   การ
แนะน าแบบง่าย ๆ  ฯลฯ  โดยเน้นทักษะการฟังและ
การพูด 
 

 

วิชาใหม่ 

 

ไม่มี 
2100103   หลักการอ่านและการเขียนค าไทย  
                                         2(1-2-3) 
    Principles of Reading and Writing 
Thai Words 
 หลักเกณฑ์ต่าง ๆ  ในการอ่านและเขียนค า
ไทย  ศึกษาปัจจัยที่ท าให้การอ่านและการเขียนค าไทย
ผิดไปจากกฎเกณฑ์  เก็บรวบรวม  วิเคราะห์  เปรียบ 
เทียบค าที่มักเขียนหรืออ่านผิดจากกฎเกณฑ์  
อภิปราย สรุปผล  แนวทางการแก้ไขและเผยแพร่การ
อ่านและการเขียนค าไทยให้ถูกต้อง 
 

 

วิชาใหม่ 

2105104  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2         
                                                 2(2-0-4) 
   English for Communication II 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  2105103   
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 
 ฝึกทักษะ  ด้านการฟัง  พูด  เพื่อให้ข้อมูล
และแสดงความคิดเห็น  ฝึกทักษะการอ่านเพื่อหาหัวข้อ
เรื่อง  การอ่านเพื่อจับใจความส าคัญและรายละเอียด  
รวมทั้งเขียนข้อความสั้นๆ เพื่อการสื่อสาร 

2100105   การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่าน
ภาษาอังกฤษ                                 2(1-2-3)                                                   
                     
    Development of speaking and 
reading skills in English 
 การพัฒนาทักษะการพูดและอ่านภาษา 
อังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ  ฝึกการพูดทั้งรายบุคคล
และเป็นกลุ่ม  การน าเสนองานหน้าชั้น  และฝึกการ
อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ  การอ่านจับใจความ การ
อ่านหนังสือพิมพ์  โฆษณา  เว็บไซต์ 
 

1. 
ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. 
ปรับปรุง
ชื่อวิชา 
3. 
ปรับปรุง
จ านวน
คาบเรียน
ทฤษฎี 
ปฏิบัติ 
และศึกษา
ด้วย
ตนเอง 
4. 
ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 

ไม่มี 
2100106   ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและ
การเขียน                           2(1-2-3) 
    English for Reading and Writing 

 

วิชาใหม่ 



 

 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
Development 
 พัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อให้สามารถ
อ่านจับใจความงานหลากหลายสาขาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   และพัฒนาทักษะการเขียนโดยเน้น
การเขียนภาษาอังกฤษที่ถูกรูปแบบและหน้าที่เพื่อ
น าไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านการศึกษาและอาชีพ เช่น 
การเขียนจดหมาย การกรอกใบสมัคร การเขียน
รายงานเป็นต้น 

 

ไม่มี 
2100109   ภาษามลายูพื้นฐาน      2(1-2-3) 
    Basic Malay  
    ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
ศึกษารูปประโยคพื้นฐาน  การเชื่อมประโยคพื้นฐาน
เข้าด้วยกัน และศึกษาส านวนภาษามลายูเพิ่มขึ้น 
 

 

วิชาใหม่ 

 

ไม่มี 
2100111   ภาษาอาหรับพื้นฐาน    2(1-2-3) 
    Basic Arabic 
    อักษรภาษาอาหรับ  หลักการสร้างค า 
ประโยคพื้นฐาน  ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน  
เพื่อความเข้าใจเรื่องทั่ว ๆ ไปในชีวิตประจ าวัน 

 

วิชาใหม่ 

 

ไม่มี 
2100110   ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร   2(1-2-3) 
    Chinese for Communication 
 การใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิต 
ประจ าวัน  บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  เช่น  
การทักทาย  การถามทุกข์สุข การแนะน าแบบง่าย ๆ 
ฯลฯ  โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด 

วิชาใหม่ 

2100105   สารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า     
                                           2(2-0-4) 
              Information  for  Study  Skills  

   and  Research 
 ความหมาย  ความส าคัญของสารนิเทศ  
แหล่งสารนิเทศในการศึกษาค้นคว้าภายในมหาวิทยาลัย  
และเข้าถึงแหล่งของสารนิเทศอ่ืน ๆ  วิธี การแสวงหา
และรวบรวมสารนิเทศมาใช้เพื่อการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตัวเองและการใช้เทคโนโลยีทางสารนิเทศ วิธีการเสนอ
ผลการศึกษาค้นคว้าตามรูปแบบและขั้น ตอนที่เป็น
มาตรฐาน 

2100114   สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต                                                           
                                              2(1-2-3)                                                 
 Information for Life Long Learning 
 ความหมาย  บทบาท  และความส าคัญของ
สารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  แหล่ง
สารสนเทศและการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ  วิธีการ
แสวงหาและรวบรวมสารสนเทศมาใช้เพื่อการศึกษา  
ค้นคว้าด้วยตนเอง  วิธีการน าเสนอผลการศึกษา
ค้นคว้าตามรูปแบบและขั้นตอนที่เป็นมาตรฐาน 

 

1. 
ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. 
ปรับปรุง
ชื่อวิชา 
3. 
ปรับปรุง
จ านวน
คาบเรียน
ทฤษฎี 
ปฏิบัติ 
และศึกษา
ด้วย
ตนเอง 
4. 
ปรับปรุง



 

 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
ค าอธิบาย
รายวิชา 
 

2180202   สุนทรียภาพของชีวิต         2(2-0-4) 
                Aesthetic  Appreciation 
 ศึกษาและจ าแนกข้อแตกต่างในศาสตร์ทาง
ความงามความหมายของสุนทรีย์ศาสตร์เชิงการคิดกับ
สุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรมโดยสังเขปความส าคัญของ
การรับรู้กับความเป็นมาของศาสตร์ทางการเห็น (The 
Art of Imagery)    ศาสตร์แห่งการได้ยิน (The Art of 
Sound)   และศาสตร์ทางการเคลื่อนไหว (The Art of 
Movement)   สู่ทัศนศิลป์  (Visual Arts)  ศิลปะ
ดนตรี (Musical Arts)  และศิลปะ  
การแสดง (Performing Arts)  ผ่านขั้นตอนการเรียนรู้
เชิงคุณค่า จาก  (1)ระดับการร าลึก(Precognitive)  (2) 
ผ่านขั้นตอนความ คุ้นเคย  (Acquantive)  และ  (3) 
น าเข้าสู่ขั้นความซาบซ้ึง (Appreciative)  เพื่อให้ได้มา
ซ่ึงประสบการณ์ของความซาบซ้ึงทางสุนทรียภาพ  
(Aesthetic Appreciation) 

2100113   สุนทรียวิจักขณ ์          2(2-0-4) 
     Aesthetics Approach 
 ปรัชญาว่าด้วย  ความงาม   ธรรมชาติและ
ศิลปะ  ทัศนะที่เก่ียวข้องกับกระบวนทัศน์  การรับรู้
ความงาม  ผ่านภาพ  เสียงและการคลื่อนไหว 
ประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ  และศึกษารูปแบบ
ศิลปะจากระดับท้องถิ่นสู่สากลทั้งในด้านแนวคิด 
เทคนิค วิธีการในการสร้างสรรค์เและการน าไป
ประยุกต์ใช้กับชีวิต 

1. 
ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. 
ปรับปรุง
ชื่อวิชา 
3. 
ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
 
 

 

2100106   ความจริงของชีวิต            2(2-0-4) 
               Meaning  of  Life 
  ความหมายของชีวิตการด ารงชีวิตในสังคม
ปัจจุบันการน าเอาความจริงตามหลักศาสนาและ
ปรัชญาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาปัญญาแก้ปัญหาชีวิต
และสังคมการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมตามหลัก
ศาสนา  ชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ 

 

2100112   วิทยาการแห่งความสุข         2(1-2-3) 
     Happiness Study 
 ความหมายและขอบข่ายของความสุขทั้ง
กายและใจ  การมองโลกเชิงบวก  เห็นคุณค่าในตนเอง 
ผู้อ่ืน และสรรพสิ่งทั้งปวง   การปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมในสังคมพหุวัฒนธรรม  ความฉลาดทาง
อารมณ์  เพื่อการด าเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกัน  การ
น าหลักค าสอนของศาสนามาปฏิบัติ การมีคุณธรรม  
จริยธรรม  กฎ  กติกาทางสังคม   
เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 

 

1. 
ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. 
ปรับปรุง
ชื่อวิชา 
3. 
ปรับปรุง
จ านวน
คาบเรียน
ทฤษฎี 
ปฏิบัติ 
และศึกษา
ด้วย
ตนเอง 
4. 
ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 

2150101   การคิดและการพัฒนาตน      2(2-0-4) 
               Thinking and Self Development
 ศึกษาธรรมชาติของการคิดทักษะการคิด  
กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา การศึกษาตนเองการ
ประเมินและการพัฒนาตนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ

 

ไม่มี 
ปรับออก 



 

 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
ผู้อ่ืนเพื่อการด าเนินชีวิตที่มีคุณค่าและการอยู่ร่วมกัน 
2150203   วิถีโลก                          2(2-0-4) 

   Global  Society  and  Living  
             ศึกษาวิวัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ 
การเมืองและการปกครองของโลก  ปัญหาของโลกยุค
ปัจจุบัน  การจัดระเบียบโลก  ตลอดจนถึงการปรับตัว
ของไทยในสังคมโลก 

2150101   สังคมภิวัตน์               2(2-0-4) 
     Socialization 
 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
ในสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก กระแส
โลกาภิวัตน์ ปรากฏการณ์ 
ธรรมชาติ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมใน
ด้านต่าง ๆ ทั้งทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ
การเมือง 

 

1. 
ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. 
ปรับปรุง
ชื่อวิชา 
3. 
ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
 

 

ไม่มี 
2150103  ทักษะชีวิตและจติสาธารณะ  2(1-2-3) 
     Life Skills and Public Mind 
 ความหมายและองค์ประกอบของทักษะชีวิต  
ทักษะการคิดและการตัดสินใจ  ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล  การติดต่อสื่อสาร  ทักษะการจัดการ
ตนเอง  และการมีจิตสาธารณะ 

 

วิชาใหม่ 

2150102   วิถีไทย                       2(2-0-4) 
               Thai Living 
             ศึกษาลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อ
วิวัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลงของสังคม วัฒนธรรม
และประเพณีไทย  ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญา
ไทย  ปัญหาสังคมไทย  เพื่อด ารงชีวิตในสังคมอย่างมี
ประสิทธิภาพ  และมีวิสัยทัศน์ด้านการเมืองการ
ปกครอง  เศรษฐกิจ  สังคม  อันน าไปสู่การด าเนินชีวิต
แบบพอเพียง  โดยศึกษาการพัฒนาตามโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ 

2150102   การจัดการทางสังคม    2(2-0-4) 
    Social Management  
 วิเคราะห์ความหลากหลายทางวัฒนธรรม  
เพื่อน าไปสู่กระบวนการจัดการด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับชุมชน  
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   การใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการด ารงชีวิตในท้องถิ่น 
 

 

1. 
ปรับปรุง
ชื่อวิชา 
2. 
ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
 
 

2150204   มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม         2(2-0-4) 
               Man  and  Environment   
              ความหมายและความส าคัญของสิ่งแวดล้อม  
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์สิ่งแวดล้อม  ระบบกายภาพ
ระบบนิเวศ  และความหลากหลายทางชีวภาพ   การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ  การมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ การส่งเสริมบ ารุง รักษา  คุ้มครอง
คุณภาพของสิ่งแวดล้อมตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
 

 

ไม่มี 
 

ปรับออก 

4100206  การคิดและการตัดสินใจ       2(2-0-4) 
              Thinking and Decision Making 
            หลักการและทักษะกระบวนการคิด  การคิด
อย่างมีเหตุผล  การวิเคราะห์ข้อมูล  และการใช้
คณิตศาสตร์   เพื่อการตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน 

4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  2(1-2-3)                                  
             Mathematics in Daily Life   
 หลักการและกระบวนการคิด การให้เหตุผล  
การใช้ร้อยละในชีวิตประจ าวัน บัญชรีับ–จ่าย สถิติ
เบื้องต้น  ก าหนดการเชิงเส้นและการประยุกต์ใช้ 

1. 
ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. 
ปรับปรุง



 

 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
 ชื่อวิชา 

3. 
ปรับปรุง
จ านวน
คาบเรียน
ทฤษฎี 
ปฏิบัติ 
และศึกษา
ด้วย
ตนเอง 
4. 
ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 

4100205 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต  2(2-0-4) 
               Science for Quality of life 
             ศึกษาการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
การน าทักษะกระบวนการและความรู้ทางวิทยา ศาสตร์
มาประยุกต์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ด ารงอยู่อย่าง
เป็นสุขและมีประสิทธิภาพ   โดยตระหนักถึงผลกระ ทบ
ของก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อมนุษย์ สิ่งแวดล้อม   
สังคม   การเมือง   และวัฒนธรรม 

4100102   วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต   
                                           2(1-2-3)                  

Science for the Quality of Life 
Development  
            วิธีการทางวิทยาศาสตร์  กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ความส าคัญ
และผลกระทบของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
สิ่งแวดล้อม  และการส่งเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
 

 

1. 
ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. 
ปรับปรุง
ชื่อวิชา 
3. 
ปรับปรุง
จ านวน
คาบเรียน
ทฤษฎี 
ปฏิบัติ 
และศึกษา
ด้วย
ตนเอง 
4. 
ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
 

4100207   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต  
                                            3(2-2-3) 
               Information Technology for Life 
 ศึกษาเก่ียวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(information technology)  และคอมพิวเตอร์ที่มี
อิทธิพลและมีผลกระทบต่อชีวิตและสังคม การใช้งาน
เทคโนโลยี สารสนเทศ  ได้แก่   เครื่องอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์  การประมวลผลข้อมูล  การจัดการและ
การใช้งานข้อมูล  การใช้โปรแกรม ระบบและโปรแกรม

4100103  เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน  
                                           2(1-2-3) 
  Information Technology in Daily Life  
              ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  
เทคโนโลยีสารสนเทศ  การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ใน
ชีวิตประจ าวัน  การประยุกต์ใช้คลังความรู้  กฎหมาย
และจรรยาบรรณในการใช้ระบบสารสนเทศ  ความ
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
 

ปรุงรหัส
วิชา 
2. 
ปรับปรุง
ชื่อวิชา 
3. 
ปรับปรุง
จ านวน
คาบเรียน



 

 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
ประยุกต์ เพื่อการสืบค้นข้อมูล  การแสวง หาความรู้  
และการสื่อสารข้อมูลบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
และจากระบบฐาน ข้อมูล  แหลง่ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อ
น ามาใช้ใน  การท า  รายงานการน าเสนอผลงาน และ
การด ารง ชีวิตประจ าวันอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมถึง
การเคารพสิทธิทางปัญญา 

ทฤษฎี 
ปฏิบัติ 
และศึกษา
ด้วย
ตนเอง 
4. 
ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 

    11.2  หมวดวิชากลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  
      2140111  ภาษาศาสตร์เบื้องต้น   3(2–2-4) 
                Introduction  to  Linguistics   
              ความหมายของวิชาภาษาศาสตร์ตระกูลของ
ภาษา  การศึกษาภาษาตามทฤษฎีทางภาษาศาสตร์         
 

    11.2  หมวดวิชาเฉพาะ                           
2104242   ภาษาศาสตร์ภาษาไทย     3 (3-0-6) 
    Thai Linguistics   
           ศึกษาความหมาย ความเป็นมาและขอบข่าย
ของวิชาภาษาศาสตร์ ลักษณะของภาษา สัญลักษณ์
ของเสียงตามระบบสากล  ศึกษาระบบเสียง ระบบค า  
ระบบวากยสัมพันธ์ในภาษาไทย  โดยใช้ระเบียบวิธี
ภาษาศาสตร์   
 

1. 
ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. 
ปรับปรุง
ชื่อวิชา 
3. 
ปรับปรุง
จ านวน
คาบเรียน
ทฤษฎี 
ปฏิบัติ 
และศึกษา
ด้วย
ตนเอง 
4. 
ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
 

2104113  หลักภาษาไทย                  3(3-0-6) 
                  Thai Grammar     
                ศึกษาความหมายและขอบข่ายของหลัก
ภาษาไทย  ศึกษาลักษณะภาษาไทยในด้านเสียง  
พยางค์  ค า  วลี  และโครงสร้างของประโยค  
หลักเกณฑ์การอ่านการเขียนค าไทย  ค าราชาศัพท์  ค า
สุภาพ  และสามารถใช้ภาษาให้ถูกต้องตามความนิยม
ของสังคมไทย  

2104101   ลักษณะภาษาไทย     3 (3-0-6) 
          Characteristics of Thai Language 
          ศึกษาลักษณะภาษาไทยในด้านเสียง  พยางค์  
ค า  วลี  ประโยค   ลักษณะของประโยค   หลักเกณฑ์
การอ่านการเขียนค าไทย  ค าราชาศัพท์  ค าสุภาพ  
และสามารถใช้ภาษาให้ถูกต้องตามความนิยมของ
สังคมไทย 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. 
ปรับปรุง
ชื่อวิชา 
3. 
ปรับปรุง
จ านวน
คาบเรียน
ทฤษฎี 
ปฏิบัติ 
และศึกษา
ด้วย



 

 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
 
 

ตนเอง 
4. 
ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 

2104444   การเขียนภาคนิพนธแ์ละการวิจัยทาง    
              ภาษาไทย              3(3-2-4) 
    Academic  Writing 
 ศึกษาหลักการเขียนภาคนิพนธ์และสารนิพนธ์   
ส่วนประกอบของภาคนิพนธ์และสารนิพนธ์   ตลอดจน
ศึกษารูปแบบการวิจัยทางภาษาไทย  การเลือกหัวข้อ  
การเขียนเค้าโครงวิจัย  การก าหนดวัตถุประสงค์และ
กรอบความคิด    วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบต่างๆ   
การจ าแนก    วิเคราะห์และการตีความข้อมูล    การ
เขียนรายงานวิจัย 

2104457  การวิจัยทางภาษาไทย   3 (2-2-6) 
   Research  Work  in  Thai 
Language  
 ศึกษารูปแบบการวิจัยทางภาษาไทย  การ
เลือกหัวข้อ  การเขียนเค้าโครงวิจัย  
การก าหนดวัตถุประสงค์และกรอบความคิด   วิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลแบบต่างๆ  วิเคราะห์และการ
ตีความข้อมูล   การเขียนรายงานวิจัย 
 

1. 
ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. 
ปรับปรุง
ชื่อวิชา 
3. 
ปรับปรุง
จ านวน
คาบเรียน
ทฤษฎี 
ปฏิบัติ 
และศึกษา
ด้วย
ตนเอง 
4. 
ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 

2104303  ผลงานการค้นคว้าทางภาษาและ  
              วรรณกรรมไทย            3(2-2-5) 
    A Study of Research Work in  the 
Thai Language 
 ศึกษาระเบียบวิจัยโดยสังเขป ศึกษาผลงาน
ค้นคว้าวิจัย และวิธีการที่ใช้กับงานน้ัน                  
การน าผลหรือข้อเสนอแนะจากงานวิจัยไปประยุกต์ใช้
ในการสอน  และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในรูปแบบต่างๆ 
ศึกษางานวิจัยไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง ให้ครอบคลุมสาขา
วรรณคดี หลักภาษาและการใช้ภาษา 

2104318    ผลงานการค้นคว้าทางภาษาและ    
               วรรณกรรมไทย         3 (2-2-5) 
 A Study of Research Work in  the 
Thai Language 
ศึกษาระเบียบวิจัยโดยสังเขป ศึกษาผลงานค้นคว้าวิจัย 
และวิธีการที่ใช้กับงานน้ัน  การน าผลหรือ
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการสอน  
และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในรูปแบบต่างๆ ศึกษา
งานวิจัยไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง ให้ครอบคลุมสาขา
วรรณคดี หลักภาษาและการใช้ภาษา 

1. 
ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. 
ปรับปรุง
จ านวน
คาบเรียน
ทฤษฎี 
ปฏิบัติ 
และศึกษา
ด้วย
ตนเอง 
 
3. 
ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 

2104217  นวทัศน์วรรณกรรม           2(2–2-2) 2104315    วรรณกรรมวิจารณ์    3(2-2-5) 1. 



 

 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
                Thai  literary  Criticism 
                 ลักษณะและวิวัฒนาการของ 
วรรณกรรมไทยในด้านเน้ือหา  รูปแบบ  และแนวคิด 
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสังคมและ
วัฒนธรรม  ฝึกวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณกรรมทั้ง
ประเภทร้อยแก้วและร้อยกรอง 

              Literary Criticism 
          ศึกษาทฤษฎีการวิจารณ์วรรณกรรม ศึกษาบท
วิจารณ์วรรณกรรมทั้งในอดีตและปัจจุบัน ฝึกเขียนบท
วิจารณ์วรรณกรรมทั้งประเภทร้อยแก้วและร้อยกรอง

ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ นวนิยาย เรื่อง 
สั้น กวีนิพนธ์ 

 

ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. 
ปรับปรุง
ชื่อวิชา 
3. 
ปรับปรุง
จ านวน
คาบเรียน
ทฤษฎี 
ปฏิบัติ 
และศึกษา
ด้วย
ตนเอง 
4. 
ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 

2104105  ภาษากับวัฒนธรรม            2(2-0-4)                                  
              Language and Culture 
 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสังคม
และวัฒนธรรม  วิเคราะห์การใช้ภาษาทีสัมพันธ์กับ
สังคมและวัฒนธรรม  ตามระดับชั้นของภาษาและสังคม   
ตามกาลเทศะและสถานการณ์  ศึกษาเปรียบเทียบการ
ใช้ภาษาอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการของ
วัฒนธรรมท้องถิ่น  ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงของ
ภาษา ตามโอกาสและสถานการณ์ เช่นภาษาปาก ภาษา
หนังสือภาษาหนังสือพิมพ์  ภาษาวัยรุ่น  และวัฒนธรรม
อ่ืนๆที่มีอิทธิพลต่อการใช้ภาษา  ทั้งถ้อยค า  ส านวน 
และการเรียบเรียง     ข้อความให้สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมไทย 

2104104    ภาษากับวัฒนธรรม        3 (3-0-6) 
  Language and Culture 
          ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสังคม
และวัฒนธรรม วิเคราะห์การใช้ภาษาที่สัมพันธ์กับ
สังคมและวัฒนธรรม  ตามระดับชั้นของภาษาและ
สังคม   ตามกาลเทศะและสถานการณ์  ศึกษา
เปรียบเทียบการใช้ภาษาอย่างเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการของวัฒนธรรมท้องถิ่น  ตลอดจนความ
เปลี่ยนแปลงของภาษา ตามโอกาสและสถานการณ์ 
เช่นภาษาปาก ภาษาหนังสือภาษาหนังสือพิมพ์  ภาษา
วัยรุ่น  และวัฒนธรรมอ่ืนๆที่มีอิทธิพลต่อการใช้ภาษา  
ทั้งถ้อยค า  ส านวน  และการเรียบเรียง     ข้อความ
ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทย   

1. 
ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. 
ปรับปรุง
จ านวน
คาบเรียน
ทฤษฎี 
ปฏิบัติ 
และศึกษา
ด้วย
ตนเอง 
 

2104112  ค าและส านวนไทย     2(2-0-4) 
  Words and Idioms in Thai 
  ลักษณะและที่มาของถ้อยค าส านวน โวหาร 
ค าพังเพย ภาษิต ความหมาย และการน าไปใช้ 

ไม่มี 
 
 
 
 

ปรับออก 

2104218  การเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ2(2-0-4) 
  Efficiency  Writing 
 การล าดับความคิด  การวางโครงเรื่อง  การ
เขียนย่อหน้า  การเขียนบทความ การเขียนข่าว  การ
เขียนจดหมายประเภทต่าง ๆ การเขียนเรียงความ  การ
เขียนสรุปความจากการฟังและการอ่าน 

2104244  การเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
                                3 (3-0-6) 
         Efficiency Writing 
         ศึกษารูปแบบการเขียนเพื่อการสื่อสาร  
ลักษณะต่างๆ ที่ใช้ในชีวิต ประจ าวัน    ฝึกการเขียน
เพื่อการสื่อสารอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการใน

1. 
ปรับปรุง
รหัสวิชา 
3. 
ปรับปรุง
จ านวน



 

 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
โอกาสต่าง ๆ   การเขียนจดหมายและการเขียนเพื่อ
บันทึกรูปแบบต่าง ๆ  การเขียนค าตอบ ค าถามใน
แบบทดสอบ  การเขียนเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง  การ
เขียนเพื่อแสดงความคิดเห็น  การเขียนเพื่อโน้มน้าวจูง
ใจ  การเขียนเอกสิทธ์ิและสัญญาต่างๆ ตามกฎหมาย
ในชีวิตประจ าวัน 
 
 
 

คาบเรียน
ทฤษฎี 
ปฏิบัติ 
และศึกษา
ด้วย
ตนเอง 
4. 
ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 

2104115  การอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ2(2-0-4)  
             Efficiency Reading 
  ศึกษาหลักการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ  
ได้แก่  การเข้าใจศัพท์  วลี   โครงสร้างและส านวน
ภาษา  การจับใจความ  การสังเขปความ  และสรุป
ความ     

ไม่มี ปรับออก 

2104116  การพูดการฟังเพื่อสัมฤทธิผล2(2-0-4) 
Speaking and Listening for Achievement 
  ศึกษาหลักเกณฑ์การพูดและการฟังเพื่อ
สัมฤทธิผล  ฝึกทักษะการพูด  การ ฟังจากกิจกรรม
ทางวิชาการ  และกิจกรรมบันเทิงต่างๆ  ฝึกพูดแสดง
ความคิดเห็น จากสิ่งที่ฟัง  ฝึกการฟังแล้วสรุปใจความ
ส าคัญ  ฝึกทักษะการพูดในสถานการณ์ ต่างๆ  เช่น  
การสนทนา  การอภิปราย การสัมภาษณ์  การประชุม  
และการโต้วาที     ฝึกฟังเรื่องราวจากที่ต่างๆแล้ว
สื่อสารให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ด้วยการพูดอย่างสัมฤทธิผลตาม
จุดมุ่งหมาย  เน้นการฝึกปฏิบัติทั้งในและนอกชั้นเรียน 

2104136   การพูด เพื่อสัมฤทธิผล 3 (2-2-5) 
           Speaking for Achievement 
          ฝึกทักษะการพูด ในกิจกรรมทางวิชาการ 
และกิจกรรมบันเทิง ต่าง ๆ  ฝึกพูด แสดงความคิดเห็น 
อภิปรายจากสิ่งทีเ่ห็น และสรุปใจความส าคัญ รวมทั้ง
ฝึกทักษะการพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ สามารถสื่อสาร
ให้ผู้อ่ืนเข้าใจด้วยการพูดอย่างมีสัมฤทธิผลตาม
จุดมุ่งหมายเน้นการฝึกปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียน 
 
 

1. 
ปรับปรุง
รหัสวิชา 
3. 
ปรับปรุง
จ านวน
คาบเรียน
ทฤษฎี 
ปฏิบัติ 
และศึกษา
ด้วย
ตนเอง 
4. 
ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 

2104222 พัฒนาการของวรรณคดีไทย  3(3-0-6) 
   Thai Literature Development 
  ศึกษาพัฒนาการของวรรณคดีไทยตั้งแต่สมัย
สุโขทัยถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้น  ในด้านรูปแบบ  
เน้ือหา  แนวคิด  กลวิธีการประพันธ์ ลักษณะเฉพาะ
ของวรรณคดี   คุณค่า  ความเชื่อ  และค่านิยมตลอดจน
สภาพสังคมและการเมืองที่มี ผลต่อวรรณกรรมไทย  
โดยเน้นลักษณะที่เป็นวรรณศิลป์   ความสัมพันธ์
ระหว่าง การเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับพัฒนาการของ
วรรณคดีไทย 

2104207พัฒนาการของวรรณกรรมไทย3(3-0-6) 
Development  of  Thai   Literature 
           ศึกษาพัฒนาการของวรรณคดีไทยตั้งแต่สมัย
สุโขทัยถึงปัจจุบัน  ในด้านรูปแบบ  เน้ือหา แนวคิด  
กลวิธีการประพันธ์  จ าแนกประเภทของวรรณกรรม
ไทย   ลักษณะเฉพาะของวรรณคดี   คุณค่า  ความ
เชื่อ  และค่านิยมตลอดจนสภาพสังคมและการเมืองที่
มีผลต่อวรรณกรรมไทย    ศึกษาวรรณกรรมประเภท
สารัตถคดี  (Non- Fiction)   บันเทิงคดี  (Fiction)   
โดยเน้นลักษณะที่เป็นนวกรรมในทางวรรณศิลป์   

1. 
ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. 
ปรับปรุง
ชื่อวิชา 
3. 
ปรับปรุง
จ านวน
คาบเรียน



 

 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับ
วิวัฒนาการของวรรณกรรม 

ทฤษฎี 
ปฏิบัติ 
และศึกษา
ด้วย
ตนเอง 
4. 
ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 

2104114  กวีนิพนธ ์     3(3-0-6) 
             Thai Poetry 
 ที่มารูปแบบและด้านเน้ือหาของกวีนิพนธ์ไทย
ทั้งกวีนิพนธ์แบบฉบับ  กวีนิพนธ์ท้องถิ่น  และกวีนิพนธ์
สมัยใหม่  ศึกษาภาษาวรรณศิลป์  การวิเคราะห์
เปรียบเทียบและประเมินคุณค่าของกวีนิพนธ์ ฝึกแต่งค า
ประพันธ์ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของแต่ละ
บุคคล                 

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

1. 
ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. 
ปรับปรุง
ชื่อวิชา 
3. 
ปรับปรุง
จ านวน
คาบเรียน
ทฤษฎี 
ปฏิบัติ 
และศึกษา
ด้วย
ตนเอง 
4. 
ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 

2104220  คติชนวิทยา                    3(3-0-6) 
  Thai  Folklore 
  ศึกษาความหมาย   ความส าคัญ  และการ
แบ่งประเภทของคติชน   รูปแบบและบทบาทหน้าที่
ของคติชนประเภทต่างๆ    แนวการศึกษาและวิธี
การศึกษาโดยเน้นการเก็บข้อมูลภาคสนามและการ
วิเคราะห์เน้ือหาเบื้องต้น (โดยเฉพาะวรรณกรรม
มุขปาฐะในแต่ละภาค  เช่น  เพลงร้องเรือ เพลงบอก   
หนังตะลุง  โนรา)    ศึกษาประวัติ  วิธีการร้องและ
วิธีการอ่าน  ขนบนิยม  การสะท้อนภาพสังคม   

2104206    คติชนวิทยา         3 (2-2-5) 
     Folklore 
          ศึกษาความหมาย   ความส าคัญ  และการ
แบ่งประเภทของคติชน   รูปแบบและบทบาทหน้าที่
ของคติชนประเภทต่างๆ     แนวการศึกษาและวิธี
การศึกษาโดยเน้นการเก็บข้อมูลภาคสนามและการ
วิเคราะห์เน้ือหาเบื้องต้น (โดยเฉพาะวรรณกรรมมุข
ปาฐะในแต่ละภาค  เช่น  เพลงร้องเรือ เพลงบอก   
หนังตะลุง  โนรา)   ศึกษาประวัติ  วิธีการร้องและ
วิธีการอ่าน  ขนบนิยม  และการสะท้อนภาพสังคม   

1. 
ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. 
ปรับปรุง
ชื่อวิชา 
3. 
ปรับปรุง
จ านวน
คาบเรียน
ทฤษฎี 
ปฏิบัติ 
และศึกษา
ด้วย



 

 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
ตนเอง 
 

2104332  สัมมนาภาษาไทย      3(1-4-4) 
  Seminar on Thai Language 
 ศึกษาวิธีการจัดสัมมนา  วิเคราะห์ปัญหาและ
ปรากฏการณ์ในการใช้ภาษาไทยจากแหล่งข้อมูลต่างๆ  
ตลอดจนหัวข้อที่น่าสนใจเก่ียวกับภาษาไทย  ศึกษา
ศิลปะการใช้ถ้อยค า  รูปแบบที่แสดงความคิด
สร้างสรรค์ทั้งในการพูดและการเขียนจากวรรณกรรม
ตลอดจนสื่อมวลชนที่แสดงการสร้างสรรค์ทางภาษาโดย
ใช้แนวคิดที่ได้จากการศึกษา  

2104460        สัมมนาภาษาไทย   3(1-4-4) 
 Seminar on Thai Language 
 ศึกษาวิธีการจัดสัมมนา  วิเคราะห์ปัญหา
และปรากฏการณ์ในการใช้ภาษาไทยจาก  
แหล่งข้อมูลต่างๆ  ตลอดจนหัวข้อที่น่าสนใจเก่ียวกับ
ภาษาไทย  ศึกษาศิลปะการใช้ถ้อยค า  รูปแบบที่แสดง
ความคิดสร้างสรรค์ ทั้งในการพูดและการเขียนจาก
วรรณกรรมตลอดจนสื่อมวลชนที่แสดงการสร้างสรรค์
ทางภาษาโดยใช้แนวคิดที่ได้จากการศึกษา  
 

1. 
ปรับปรุง
รหัสวิชา 

 

2104219  การพูดเพื่อสังคม              2 (1-2-3) 
   Social Speaking 
             หลักการและเทคนิคการพูดเพื่อสังคม  ฝึก
การพูดเพื่อสังคมในโอกาสต่างๆ เช่น การพูดติดต่อทาง
ธุรกิจ  การพูดจูงใจ  การพูดในฐานะโฆษก  พิธีกร  การ
ออกค าสั่ง  กล่าวค าปราศรัย  กล่าวสุนทรพจน์  กล่าว
ให้โอวาท  กล่าวแนะน า  กล่าวเปิดงาน  กล่าวต้อนรับ  
กล่าวขอบคุณ  กล่าวอวยพร  กล่าวมอบสิ่งของ  กล่าว
สดุดี  และกล่าวไว้อาลัย   

2104243  วาทการ            2 (1-2-3) 
    Speech  
           ศึกษาความมุ่งหมายของการพูด   หลักการ
พูด   การสร้างบุคลิกภาพในการพูด  การใช้น้ าเสียง  
กิริยาท่าทาง การสร้างความม่ันใจในการพูด  การใช้
ภาษาและกลวิธีการพูด  การเตรียมการพูด  การ
ประเมินผลและการปรับปรุงการพูด   หลักการฝึกพูด
ในชีวิตประจ าวัน และการพูดในที่ชุมชน   เน้นการฝึก
พูด อธิบาย อภิปราย  การกล่าวรายงาน  การกล่าว
สรุป   การกล่าวแนะน า และขอบคุณวิทยากร   การ
พูดจูงใจ   การพูดโน้มน้าวใจ  
 

1. 
ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. 
ปรับปรุง
ชื่อวิชา 
3. 
ปรับปรุง
จ านวน
คาบเรียน
ทฤษฎี 
ปฏิบัติ 
และศึกษา
ด้วย
ตนเอง 
4. 
ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
 
 
 
 
 

2104221  การเขียนสารคดี     2(2-0-4) 
  Feature Writing 
           ศึกษาลักษณะ  รูปแบบและกลวิธีการเขียน
สารคดี ฝึกเขียนสารคดีประเภทต่าง ๆ 

2104349    การเขยีนสารคดี       2 (1-2-3) 
    Feature Writing 
           ศึกษาหลักการ ลักษณะ ประเภทกลวิธี และ
กระบวนการเขียนสารคดี การก าหนดเรื่อง 
วัตถุประสงค์ การหาข้อมูล การวางโครงเรื่อง มุมมอง 
แนวคิด ภาษาวรรณศิลป์ และการอ้างอิง 
จรรยาบรรณในการเขียนสารคดี ฝึกเขียนสารคดีตาม
ถนัดและความสนใจและฝึกวิจารณ์ 
 

1. 
ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. 
ปรับปรุง
จ านวน
คาบเรียน
ทฤษฎี 
ปฏิบัติ 



 

 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
และศึกษา
ด้วย
ตนเอง 
3. 
ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา   

2104223  หัสคดศีึกษา     2(2-0-4) 
  Humoristic Folklore 
  ความหมายและประเภทของหัสคดี หลักการ
สร้างอารมณ์ในวัฒนธรรมอารมณ์ขันของไทยจาก
วรรณกรรมลายลักษณ์และวรรณกรรมมุขปาฐะ  กลวิธี
การสร้างเรื่อง การใช้รูปแบบวัจนภาษาและอวัจนภาษา
สื่ออารมณ์ขัน 
 

ไม่มี ปรับออก 

2104331  ความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาไทย                 
                                                2(2-0-4) 
  Creative Thinking in Thai 
  ศึกษาความหมาย กระบวนการคิดเชิง
สร้างสรรค์ ศิลปะการใช้ถ้อยค า ส านวนโวหาร เรื่องราว 
และรูปแบบที่แสดงความคิดสร้างสรรค์ทั้งในการพูดและ
การเขียนจากวรรณกรรมและสื่อมวลชนที่แสดงการ
สร้างสรรค์ทางภาษา ส่งเสริม การสร้างความคิด
สร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดที่ได้จากการศึกษา 

2104137  ความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาไทย 
                              2 (2-0-4) 
            Creative Thinking in Thai Language 
 ศึกษาความหมาย กระบวนการคิดเชิง
สร้างสรรค์ ศิลปะการใช้ถ้อยค าส านวนโวหาร เรื่องราว 
และรูปแบบที่แสดงความคิดสร้างสรรค์ทั้งในการพูด
และ การเขียนจากวรรณกรรมและสื่อมวลชนที่
แสดงการสร้างสรรค์ทางภาษา ส่งเสริม การสร้าง
ความคิดสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดที่ได้จากการศึกษา 
 

1. 
ปรับปรุง
รหัสวิชา 
 

2104224  การเขียนบันเทิงคด ี    2(2-0-4) 
  Fiction Writing 
  ศึกษาลักษณะ  รูปแบบ  และกลวิธีการเขียน
บันเทิงคดีจากงานเขียนบันเทิงคดีที่ได้รับรางวัลต่างๆ  
เน้นฝึกปฏิบัติการเขียนทั้งในและนอกชั้นเรียน 

2104461   การเขียนบันเทิงคด ี      2 (2-0-4) 
          Fiction Writing 
          ศึกษาหลักการ ลักษณะ ประเภท โครงสร้าง 
องค์ประกอบ กลวิธี ศิลปะการเขียน  ลีลาภาษาและ
วรรณศิลป์ในการเขียนเรื่องสั้น  
นวนิยาย บทละคร การเขียนบันเทิงคดีตามความถนัด
และความสนใจ  
 

1. 
ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. 
ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 

2104334  การเขียนเพื่อการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์                2(2-0-4) 
                Writing for Advertising and 
Public Relation 
 ศึกษาหลักการและทฤษฎีการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์หลักการเขียน เพื่อการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์  เช่น   การเขียนบทโฆษณา  การเขียน
ค าขวัญ  การเขียนบท สุนทรพจน์ การเขียนโปสเตอร์ 
การเขียนใบปลิว ฝึกการเขียนเพื่อการ โฆษณาและ

2104353 การเขียนเพื่อการโฆษณาและ   
             ประชาสัมพันธ์   2(2-0-4)   Writing 
for Advertising and Public Relation 
 ศึกษาหลักการและทฤษฎีการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์หลักการเขียนเพื่อการ โฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์  เช่น   การเขียนบทโฆษณา  การเขียน
ค าขวัญ  การ เขียนบท สุนทรพจน์ การเขียนโปสเตอร์ 
การเขียนใบปลิว ฝึกการเขียนเพื่อการ โฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์   

1. 
ปรับปรุง
รหัสวิชา 

 



 

 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
ประชาสัมพันธ์   
2104337  การเขียนในหน้าหนังสือพิมพ์ 2(2-0-4) 
              Journalistic Writing 
   ศึกษาลักษณะภาษา หลักเกณฑ์ กลวิธีการ
เขียนภาษาที่ปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์และนิตยสาร  
ศึกษาวิเคราะห์ทั้งด้านเน้ือหา วิธีการน าเสนอ วิธีการใช้
ถ้อยค ารูปประโยคที่ถูกต้องและเหมาะสม  พร้อมทั้งฝึก
ทักษะการเขียนเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์และนิตยสาร  

2104350  การเขียนส าหรับสื่อสารมวลชน  
                                           2 (2-0-4) 
 Writing for Mass Media 
 ศึกษาลักษณะภาษา หลักเกณฑ์ กลวิธีการ
เขียน ศึกษาวิเคราะห์ทั้งด้านเน้ือหา วิธีการน าเสนอ วิ
ธารใช้ถ้อยค ารูปประโยคที่ถูกต้องและเหมาะสม 
พร้อมทั้งฝึกทักษะการเขียนเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์
และนิตยสาร 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. 
ปรับปรุง
ชื่อวิชา 
3. 
ปรับปรุง
จ านวน
คาบเรียน
ทฤษฎี 
ปฏิบัติ 
และศึกษา
ด้วย
ตนเอง 
4. 
ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 

2104335  การเขียนเชิงธุรกิจ 2(2-0-4) 
    Business  Writing   
   ศึกษาการใช้ภาษาไทยในการเขียนเพื่อการ
สื่อสารทางธุรกิจ   หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการเขียนเพื่อ
การสื่อสารทางธุรกิจและสังคม ฝึกการเขียนเพื่อการ
 สื่อสารอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
ในโอกาสต่าง ๆ การเขียนหนังสือราชการ  การเขียน
เอกสารการประชุม  การเขียนจดหมายธุรกิจ  การเขียน
จดหมายแสดงไมตรีจิต  การเขียนเอกสารการจ้างและ
การสมัครงาน การเขียนเอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์   

2104462 การใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ     3(3-0-6) 
          Thai Language for Business  
          ศึกษาหลักการใช้ภาษาไทยเพื่อธุรกิจทั้งการ
พูดและการเขียน การเขียนจดหมายประเภทต่าง ๆ  
การเขียนบันทึก  การเขียนรายงานทางธุรกิจ  การ
เขียนรายงานการประชุม การเขียนรายงานในพิธีการ
และการพูดติดต่อทางธุรกิจ 
 

1. 
ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. 
ปรับปรุง
ชื่อวิชา 
3. 
ปรับปรุง
จ านวน
คาบเรียน
ทฤษฎี 
ปฏิบัติ 
และศึกษา
ด้วย
ตนเอง 
4. 
ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 

2104336  บรรณาธิการกิจ     2 (2-0-4) 
              Editorial Technique 
 ศึกษาความรู้ที่เก่ียวข้องกับการบรรณาธิการ

2104352      บรรณาธิการกิจ     2 (2-0-4) 
 Editorial Technique 
  ศึกษาความรู้ที่เก่ียวข้องกับการ

1. 
ปรับปรุง
รหัสวิชา 
 



 

 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
กิจ  บทบาทและหน้าที่ของบรรณาธิการ 
การบรรณาธิการต้นฉบับ  การพิจารณาตรวจแก้การใช้
ภาษา การพิสูจน์อักษร  ศึกษาสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ
รวมถึงกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์   และศึกษา
กฎหมายเก่ียวกับการพิมพ์ 

บรรณาธิการกิจ  บทบาทและหน้าที่ของบรรณาธิการ  
การบรรณาธิการต้นฉบับ   
การพิจารณาตรวจแก้การใช้ภาษา  การพิสูจน์อักษร  
ศึกษาสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆรวมถึงกระบวนการ
ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ และศึกษากฎหมายเก่ียวกับการพิมพ์ 

2104338  การย่อความและสรุปความ    2(2-0-4) 
             Summary 
 การจับใจความส าคัญจากการฟังและการอ่าน 
ความส าคัญและเทคนิคการ เขียนย่อความรูปแบบต่าง 
ๆ เช่น การย่อเรื่อง การย่อค าพิพากษา การเขียน
 สาระสังเขป การเขียนบทตัดตอน (Extract) 
การสรุปความ การสรุปข่าว การสรุป รายงาน เป็น
ต้น 

2104138  การย่อความและสรุปความ                    
                                            2 (2-0-4) 
          Summary 
          การจับใจความส าคัญจากการฟังและการอ่าน 
ความส าคัญและเทคนิคการ เขียนย่อ ความรูปแบบ
ต่าง ๆ เช่น การย่อเรื่อง การย่อค าพิพากษา การเขียน
สาระสังเขป การเขียนบทตัดตอน (Extract) การสรุป
ความ การสรุปข่าว การสรุป รายงาน เป็นต้น 
 

1. 
ปรับปรุง
รหัสวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 

2104339  การอ่านตีความ      2(2-0-4) 
            Reading Text for Interpretation 
 ความหมาย หลักการ และกระบวนการอ่าน
เพื่อการตีความ ฝึกอ่านตีความวรรณกรรมทั้งร้อยแก้ว
และร้อยกรอง 

2104208   การอ่านตีความ           2 (2-0-4)                                                                                          
 Reading  for Interpretation 
            ศึกษาความหมาย หลักการ และ
กระบวนการอ่านเพื่อการตีความ ฝึกอ่านตีความ
วรรณกรรมทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง  
 

1. 
ปรับปรุง
รหัสวิชา 
 

2104340  การเขียนเชิงสร้างสรรค์      2(2-0-4) 
  Creative Writing 
  ศึกษาหลักการเขียนและศิลปะการเขียนทั้ง
ร้อยแก้วและร้อยกรอง โดยใช้กระบวนการสร้างสรรค์ 
ฝึกเขียนเรื่องจากความคิดและจินตนาการ ทั้งสารคดี
และบันเทิงคดีโดยค านึงถึงความถนัด ความคิด
สร้างสรรค์เฉพาะตน 

2104317  การเขียนเชิงสร้างสรรค์   3 (3-0-6)          
              Creative Writing 
            ศึกษาที่มา  รูปแบบ  เน้ือหา  งานประพันธ์
ไทย  ทั้งร้อยแก้วร้อยกรอง  โดยศึกษากวีนิพนธ์แบบ
ฉบับ  กวีนิพนธ์ท้องถิ่น  และกวีนิพนธ์สมัยใหม่  งาน
เขียนร้อยแก้วทั้งสารคดีและบันเทิงคดี   ศึกษาภาษา  
วรรณศิลป์  ในงานเขียนกวีนิพนธ์  ศิลปะการใช้
ถ้อยค า  ส านวนโวหารในงานเขียนร้อยแก้ว  วิเคราะห์  
เปรียบเทียบ  ประเมินคุณค่าของงานประพันธ์ไทยทั้ง  
2  ประเภท  ฝึกแต่งค าประพันธ์ งานร้อยแก้ว ทั้งสาร
คดีและบันเทิงคดีอย่างสร้างสรรค์ตามความถนัดของ
แต่ละบุคคล  

1. 
ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. 
ปรับปรุง
จ านวน
คาบเรียน
ทฤษฎี 
ปฏิบัติ 
และศึกษา
ด้วย
ตนเอง 
3. 
ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
 

2104446  การพูดทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทศัน ์                             3(3-0-6) 
  Speaking on Broadcasting 
  หลักการและวิธีการพูดทางวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์ในฐานะโฆษก พิธีกร ผู้จัดรายการ 
การอ่านตามบท การอ่านข่าว ตลอดจนการบรรยายทาง

2104458   การพูดทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทศัน ์           3 (3-0-6) 
 Speaking on Broadcasting 
  ศึกษาหลักการและวิธีการพูดทาง
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในฐานะโฆษก 
พิธีกร ผู้จัดรายการ การอ่านตามบท การอ่านข่าว 

1. 
ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. 
ปรับปรุง
ค าอธิบาย



 

 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  ความรู้เก่ียวกับ
การสอบเป็นผู้ประกาศของกรมประชาสัมพันธ์ 

ตลอดจนการบรรยายทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์ ฝึกการพูดวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์ 
 

รายวิชา 

2104341  การสัมภาษณ์  3(3-0-6) 
           Interview Techniques 
 หลักการสัมภาษณ์ การให้สัมภาษณ์ การ
จัดการสัมภาษณ์ ศึกษาลักษณะสื่อที่ใช้ประกอบการ
สัมภาษณ์ 

2104348   การสัมภาษณ์             3 (2-2-5) 
 Interview Techniques 
           ศึกษาหลักการสัมภาษณ์ การให้สัมภาษณ์ 
การจัดการสัมภาษณ์ ศึกษาลักษณะสื่อที่ใช้ 
ประกอบการสัมภาษณ์ ฝึกการสัมภาษณ์ในฐานะผู้
สัมภาษณ์และผูใ้ห้สัมภาษณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. 
ปรับปรุง
จ านวน
คาบเรียน
ทฤษฎี 
ปฏิบัติ 
และศึกษา
ด้วย
ตนเอง 
3. 
ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 

2104342  ภาษาไทยถิ่นใต ้  2(2-0-4) 
             Dialectology 
 ศึกษาความหมายของภาษาถิ่น การจ าแนก
ภาษาไทยถิ่นในประเทศไทย ความแตกต่างของ
ภาษาไทยถิ่นในด้านเสียง ค า ประโยค ความหมาย ฝึก
เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ภาษาไทยถิ่น  ประยุกต์ใช้
ความรู้วิชาภาษาถิ่นในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย 
 

2104139      ภาษาไทยถิ่น           2(2-0-4) 
             Dialectology 
 ศึกษาความหมายของภาษาถิ่น การจ าแนก
ภาษาไทยถิ่นในประเทศไทย ความแตกต่างของ
ภาษาไทยถิ่นในด้านเสียง ค า ประโยค ความหมาย ฝึก
เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ภาษาไทยถิ่น   

1. 
ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. 
ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
 
 

2104343  วิวัฒนาการอักษรไทย 2(2-0-4) 
              Thai Alphabet 
    อักษรพ่อขุนรามค าแหง อักษรต้นแบบของ
ลายสือไทย วิธีการประดิษฐ์ลายลือไทยจนถึงปัจจุบัน
โดยให้ฝึกอ่านและเขียน อักษรไทยแบบต่าง ๆ  รวมถึง
อักษรเฉพาะแบบ  อักษรอริยกะ  อักษรแบบใหม่  
อักษรสมัยจอมพล  ป.  พิบูลสงคราม  ศึกษาลักษณะ
อักษรไทยในอดีตและเปรียบเทียบกับอักษรไทยปัจจุบัน  
และการปริวรรตเป็นอักษรไทยปัจจุบัน 

2104213 พัฒนาการของภาษาไทย  3 (3-0-6) 
         Development  of  Thai     Language 
            ศึกษาความสัมพันธ์ของพัฒนาการทาง
ภาษาไทยกับพัฒนาการของสังคม  พัฒนาการของ
นโยบายรัฐเก่ียวกับการอนุรักษ์และท านุบ ารุงภาษา
มาตรฐาน  หลักการและวิธีบัญญัติศัพท์ของหน่วยงาน
ทางภาษาไทย บทบาทของผู้ใช้ภาษาไทย ต่อการท านุ
บ ารุงภาษาไทย  
 

1. 
ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. 
ปรับปรุง
ชื่อวิชา 
3. 
ปรับปรุง
จ านวน
คาบเรียน
ทฤษฎี 
ปฏิบัติ 
และศึกษา



 

 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
ด้วย
ตนเอง 
4. 
ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
 

2104209  หลักการอ่านและการเขียนค าไทย2             
                                                    (2-0-4) 
Reading and Writing Systems in Thai 
  ศึกษาหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการอ่านและเขียน
ค าไทย ความจ าเป็นและประโยชน์ของการเรียนวิชาน้ี 
ฝึกการอ่านและการเขียน เก็บรวบรวมค าที่มักเขียนหรือ 
อ่านผิดเพี้ยนไปจากกฎเกณฑ์เท่าที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
วิเคราะห์และวิจัยข้อมูลเหตุ ที่ท าให้เกิดการอ่านและ
เขียนอย่างน้ัน เปรียบเทียบค าที่อ่านและเขียนผิดกับค า
ที่อ่านและเขียนตามกฎเกณฑ์อภิปรายและสรุปผลเพื่อ
น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
 
 

2104101  ลักษณะภาษาไทย         3 (3-0-6) 
        Characteristics of Thai Language 
            ศึกษาลักษณะภาษาไทยในด้านเสียง  
พยางค์  ค า  วลี  ประโยค   ลักษณะของประโยค   
หลักเกณฑ์การอ่านการเขียนค าไทย  ค าราชาศัพท์  
ค าสุภาพ  และสามารถใช้ภาษาให้ถูกต้องตามความ
นิยมของสังคมไทย 
 

1. 
ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. 
ปรับปรุง
ชื่อวิชา 
3. 
ปรับปรุง
จ านวน
คาบเรียน
ทฤษฎี 
ปฏิบัติ 
และศึกษา
ด้วย
ตนเอง 
4. 
ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
 
 
 
 

2104448 ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย 
                                                 2(2-0-4) 
  Pali and Sanskrit in Thai 
 ประวัติความเป็นมาของภาษาบาลีและ
สันสกฤตโดยสังเขป  เปรียบเทียบลักษณะของภาษา
บาลีและสันสกฤตกับภาษาไทย การน าค าภาษาบาลี
สันสกฤตมาใช้ในภาษาไทย ในลักษณะต่าง ๆ   การ
กลายเสียง กลายความหมายของค าบาลีสันสกฤตที่ใช้ใน
ภาษาไทย อิทธิพลของภาษาบาลีสันสกฤตที่มีต่อ
ภาษาไทย 
 

ไม่มี ปรับออก 

2104349  ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  
                                    2(2-0-4) 
            Foreign Loanwords in Thai 
 ประวัติการติดต่อกับชนชาติต่าง ๆ ได้แก่ 

2104316  ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 
                       3 (3-0-3) 
   Foreign Loanwords  in Thai   Language            
 ศึกษาประวัติการติดต่อกับชนชาติ 

1. 
ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. 



 

 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
เขมร จีน ชวา มลายู อังกฤษ ฯลฯ   สาเหตุที่ไทยรับค า
ภาษาต่างประเทศมาใช้ ลักษณะของภาษาต่างประเทศ
ที่เข้ามาปะปนในภาษาไทยหลักแห่งการยืมค า  การ
สร้างค า  การเปลี่ยนแปลงค ายืมในด้านเสียงและ
ความหมาย   การน าค ายืมมาใช้ในวรรณคดี ราชาศัพท์ 
และภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน   ประมวลค า
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย และหลักการสังเกตค า
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  

ต่าง ๆ ได้แก่ เขมร จีน ชวา มลายู อังกฤษฯลฯ สาเหตุ
ที่ไทยรับค าภาษาต่างประเทศมาใช้    ลักษณะของ
ภาษาต่างประเทศที่เข้ามาปะปนกับภาษาไทย หลัก
แหล่งการยืมค า  การสร้างค า  เปลี่ยนแปลงค ายืมใน
ด้านเสียงและความหมาย การน าค ายืมมาใช้ใน
วรรณคดี ราชาศัพท์ และภาษาในชีวิตประจ าวัน 
ประมวล ค าภาษาต่างประเทศในภาษาไทย และ
หลักการสังเกตค าภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 

ปรับปรุง
ชื่อวิชา 
3. 
ปรับปรุง
จ านวน
คาบเรียน
ทฤษฎี 
ปฏิบัติ 
และศึกษา
ด้วย
ตนเอง 
4. 
ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 

2104333  วรรณคดีนิราศ  2(2-0-4) 
  Niras (a form of Poetry) 
 ความหมายและลักษณะของวรรณคดีนิราศ  
ศึกษาในด้านจุดประสงค์ใน การแต่ง  เน้ือหา  ลีลาใน
การเขียน  และแรงบันดาลใจที่ท าให้กวีสร้างสรรค์
วรรณคดีนิราศ  เลือกอ่านและวิเคราะห์คุณค่าในด้าน
ต่างๆที่ปรากฏในวรรณคดี นิราศตั้งแต่สมัยอยุธยา
จนถึงปัจจุบันอย่างน้อย 1 เรื่อง 
 

ไม่มี ปรับออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2104225 วรรณคดีการละคร      2(2-0-4) 
  Thai  Dramatic Literature 
  ศึกษาวิวัฒนาการ ประเภท และลักษณะของ
วรรณกรรมที่เก่ียวกับการแสดง  เช่น บทโขน บทละคร
ใน  บทละครนอก  บทละครพูด ฯลฯ เลือกศึกษา
วรรณกรรมส าคัญ ๆ ในด้านเน้ือเรื่อง วิธีการด าเนินเรื่อง
และการน าไปแสดงส านวนภาษาลักษณะเฉพาะ  คุณค่า 
ความสัมพันธ์ กับศิลปะสาขาอ่ืน  เช่น  ดนตรี  
นาฏศิลป์ จิตรกรรมและปฏิมากรรม 

2104324  วรรณคดีการละคร         2 (1-2-3) 
  Thai Dramatic Literature 
             ศึกษาวรรณคดีการละครไทย พัฒนาการ
ของละครไทยประเภทต่าง ๆ ศึกษาคุณค่าและ
ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีการละครกับศิลปะ
สาขาอ่ืน ๆ เช่นดนตรี นาฏศิลป์ จิตรกรรม 
ประติมากรรม ฝึกทักษะการแสดง สร้างสรรค์ละครใน
รูปแบบที่ชื่นชอบ 
 
 
 

1. 
ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. 
ปรับปรุง
จ านวน
คาบเรียน
ทฤษฎี 
ปฏิบัติ 
และศึกษา
ด้วย
ตนเอง 
3. 
ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 



 

 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
2104226  วรรณกรรมสังคมและการเมือง 
                                            2(2-0-4) 
            Social and Political Literature 
 ศึกษาความหมายและองค์ประกอบของสังคม
และการเมืองลักษณะของวรรณกรรมทางสังคมและ
การเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสังคม
และการเมือง วิเคราะห์เปรียบเทียบลักษณะของสังคม
การเมือง วัฒนธรรม ความเชื่อเศรษฐกิจ การปกครอง 
และค่านิยมที่ปรากฏในวรรณกรรมเทียบเคียงกับ
ประวัติศาสตร์ในแต่ละยุค 

2104430  วรรณกรรมสังคมและการเมือง                            
                     3 (3-0-6) 
      Social  and  Political  Literature 
           ศึกษาวรรณคดี และวรรณกรรมไทยตั้งแต่
สมัยสุโขทัยถึงปัจจุบัน โดยศึกษาลักษณะของ
ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสังคมการเมือง  
วัฒนธรรม  ความเชื่อ    เศรษฐกิจ    การปกครอง 
และเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในแต่ละยุค 
 

1. 
ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. 
ปรับปรุง
จ านวน
คาบเรียน
ทฤษฎี 
ปฏิบัติ 
และศึกษา
ด้วย
ตนเอง 
3. 
ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 

2104227  วรรณกรรมเอกของไทย 2(2-0-4) 
Prominent Literary / Thai Masterpieces of 
Literary works 
 วรรณคดีที่ส าคัญและได้รับยกย่องจาก
วรรณคดีสโมสรในแง่ประวัติการแต่งคุณค่าและอิทธิพล
ที่มีต่อกวีรุ่นหลัง เช่น งานเขียนของเจ้าฟ้ากุ้ง รัชกาลที่ 
2   สุนทรภู่   เป็นต้น 

2104245  วรรณกรรมกวีเอกของไทย 3 (3-0-6)
   Literature  of  Great  Writers 
            เลือกศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรมเอกของ
ไทยทั้งประเภทร้อยแก้วและร้อยกรองตั้งแต่สมัย
สุโขทัยถึงปัจจุบันไม่น้อยกว่า 3 เรื่องทั้งน้ีให้ศึกษา
ประวัติและแรงบันดาลใจของผู้ประพันธ์ ศิลปะและ
กลวิธีการประพันธ์ที่เป็นแบบอย่างที่ดี ด้านเน้ือหา
สาระ ความหมายของเรื่อง ข้อความส าคัญ รวมทั้ง
ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ต่อเรื่องที่ศึกษา 
 
 
 
 

1. 
ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. 
ปรับปรุง
จ านวน
คาบเรียน
ทฤษฎี 
ปฏิบัติ 
และศึกษา
ด้วย
ตนเอง 
3. 
ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 

2104228 วรรณกรรมท้องถิ่น 2(2-0-4) 
            Thai Folk Literature 
 ศึกษาความหมาย ประเภท ลักษณะร่วม และ
ลักษณะเฉพาะของวรรณกรรมท้องถิ่น วรรณกรรม
ท้องถิ่นที่ส าคัญ ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรม
ท้องถิ่นกับวรรณกรรมแบบฉบับ ฝึกอ่านและวิเคราะห์
วรรณกรรมท้องถิ่น 

2104429    วรรณกรรมท้องถิ่น    3 (3-0-6)                                    
               Thai local Literary Works 
             ศึกษาวรรณกรรมมุขปาฐะและวรรณกรรม
ลายลักษณ์ที่ส าคัญของท้องถิ่น ทั้งในด้านประวัติความ
เป็นมา รูปแบบการประพันธ์  เน้ือหา  แนวคิด   และ
ความสัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรม 
 

1. 
ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. 
ปรับปรุง
จ านวน
คาบเรียน
ทฤษฎี 
ปฏิบัติ 
และศึกษา



 

 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
ด้วย
ตนเอง 
3. 
ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 

2104329  เรื่องสั้นและนวนิยาย 2(2-0-4) 
             Short Stories and Novels 
  ลักษณะวิวัฒนาการของเรื่องสั้นและ 
นวนิยาย ศึกษาวิเคราะห์กลวิธีการเขียนแนวความคิดใน
เรื่องสั้นและนวนิยายประเภทต่าง ๆ ทั้งของไทยและ
ต่างประเทศ 

ไม่มี 
 
 

ปรับออก 

2104450  วรรณกรรมเด็ก  2(2-0-4) 
   Children's Literature 
  ศึกษาความหมาย  ประวัติความเป็นมา  และ
กระบวนการเขียนวรรณกรรมส าหรับเด็ก  ฝึกวิเคราะห์  
วิพากษ์  และวิจารณ์วรรณกรรมส าหรับเด็ก  ฝึกเขียน
วรรณกรรมทั้งบันเทิงคดีและสารคดีที่มีคุณค่าส าหรับ
เด็ก 

2104354 วรรณกรรมเด็ก       2 (2-0-4) 
            Children's Literature 
             ศึกษาความรู้ทั่วไปเก่ียวกับวรรณกรรม
ส าหรับเด็ก  ลักษณะและรูปแบบของหนังสือส าหรับ
เด็กประเภทต่าง ๆ  ทักษะด้านการเขียนและจัดท า
ภาพประกอบหนังสือส าหรับเด็ก  การสร้างสรรค์
หนังสือส าหรับเด็ก  
 
 
 
 
 
 

1. 
ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. 
ปรับปรุง
จ านวน
คาบเรียน
ทฤษฎี 
ปฏิบัติ 
และศึกษา
ด้วย
ตนเอง 
3. 
ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 

2104451  อิทธิพลของวรรณกรรมต่างประเทศต่อ
วรรณกรรมไทย                      2(2-0-4) 
Influence of Foreign Literature on Thai 
Literature 
           ศึกษาอิทธิพลของวรรณกรรมต่างประเทศที่
ส าคัญทั้งตะวันออกและตะวันตกที่มีวรรณกรรมไทย
ตั้งแต่โบราณถึงปัจจุบันในด้านเน้ือหา แนวคิด ภาษา 
และรูปแบบ 

ไม่มี ปรับออก 

2104452  สัมมนานักเขียนไทย 2(2-0-4) 
  Seminar on Thai Writer 
    งานของนักเขียนไทยบางท่านทั้งในอดีตและ
ปัจจุบัน ศึกษาเพื่อให้เห็นแนวความคิดและกลวิธีการ
เขียนของนักเขียนแต่ละท่าน  

ไม่มี ปรับออก 

ไม่มี 2104355 พัฒนาการแบบเรียนภาษาไทย 2 (2-0-4) วิชาใหม่ 



 

 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
           Development of Thai Lessons 
           ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสร้าง
แบบเรียนภาษาไทย ศึกษาพัฒนาการของ
แบบเรียนภาษาไทยรูปแบบต่างๆทีส่นใจใน
ระดับช้ันต่างๆ ในด้านขององค์ประกอบ 
โครงสร้าง เนื้อหา กจิกรรม และแบบฝึกหัด 
ตลอดจนการศึกษาเกี่ยวกับนวัตรกรรมการ
สร้างบทเรียน  
 

ไม่มี 2104246  วรรณกรรมร่วมสมัย     3 (3-0-6) 
              Contemporary Thai Literature 
           ศึกษาลักษณะของวรรณกรรมร่วม
สมัย ทั้งสารคดีและบันเทิงคดี ขอบเขตของ
วรรณกรรมปัจจุบัน  ศึกษาวิเคราะห์ การใช้ค า 
ประโยค ความเป็นมา กลวิธีการเขียน และ
แนวความคิดและ ประเมินค่า วรรณกรรมร่วม
สมัยประเภทต่างๆ 

วิชาใหม่ 

ไม่มี 2104351 ความสัมพันธ์ระหว่างภาษามลายูถิ่นกับ
ภาษาไทย          3 (3-0-6) 
 Relationship between the Malay 
Dialect and  Thai Language 
 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษาไทยกับ
ภาษามลายูถิ่น ตามปัจจัยถิ่นที่อยู่ และสถานการณ์
การใช้ภาษา  ศึกษาภาษาในเชิงสังคมและวัฒนธรรม  
รวมทั้งศึกษาหัวข้อ  
ส าคัญอ่ืน ๆ เช่น การสลับภาษา ทัศนคติต่อภาษา 
โครงสร้างภาษา  

วิชาใหม่ 

ไม่มี 2104459  การเขียนหนังสือราชการ 2 (2-0-4) 
 Official  Writing 
            ศึกษาการเขียนหนังสือราชการ ระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ ทั้งหนังสือ
ราชการภายในและหนังสือราชการภายนอกที่ใช้ติดต่อ
กับบุคคล หน่วยงาน องค์การของรัฐบาล หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานธุรกิจ  

วิชาใหม่ 

ไม่มี 2104460    สัมมนาภาษาไทย         3(1-4-4) 
 Seminar on Thai Language 
 ศึกษาวิธีการจัดสัมมนา  วิเคราะห์ปัญหา
และปรากฏการณ์ในการใช้ภาษาไทยจาก  
แหล่งข้อมูลต่างๆ  ตลอดจนหัวข้อที่น่าสนใจเก่ียวกับ
ภาษาไทย  ศึกษาศิลปะการใช้ถ้อยค า  รูปแบบที่แสดง

วิชาใหม่ 



 

 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
ความคิดสร้างสรรค์ทั้งในการพูดและการเขียนจาก
วรรณกรรมตลอดจนสื่อมวลชนที่แสดงถึงการ
สร้างสรรค์ทางภาษาโดยใช้แนวคิดที่ได้จากการศึกษา  

ไม่มี 2104347  การเลขานุการ             3(3-0-6) 
            Secretary 
            ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับพื้นฐานของผู้
ประกอบอาชีพเลขานุการ  จรรยาบรรณเลขานุการ 
กิจนิสัยในการท างาน  การสร้างมนุษยสัมพันธ์  งา
บริการ  บุคลิกภาพ  การใช้บริการติดต่อสื่อสาร  การ
ต้อนรับ  การนัดหมาย  การเตรียมการด้านต่างๆ 
 

วิชาใหม่ 

ไม่มี 2104323  การอ่านเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม 
                      2(2-0-4) 
  Reading for  Life  and  Society    
            Development 
 ศึกษาหลักและวิธีการอ่านเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต  การอ่านงานเขียนที่ส่งเสริมความคิด
และอุดมคติในการเป็นพลเมืองที่ดี  มีมโนทัศน์และ
จิตส านึกที่สร้างสรรค์คุณค่าของชีวิตเพื่อพัฒนาสังคม   
อ่านงานเขียนประเภทต่างๆทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง 
 
 

วิชาใหม่ 

ไม่มี 2104244  การเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ  
                                           3 (3-0-6) 
 Efficiency Writing 
          ศึกษารูปแบบการเขียนเพื่อการสื่อสาร  
ลักษณะต่างๆ ที่ใช้ในชีวิต ประจ าวัน    ฝึกการเขียน
เพื่อการสื่อสารอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการใน
โอกาสต่าง ๆ   การเขียนจดหมายและการเขียนเพื่อ
บันทึกรูปแบบต่าง ๆ  การเขียนค าตอบ ค าถามใน
แบบทดสอบ  การเขียนเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง  การ
เขียนเพื่อแสดงความคิดเห็น  การเขียนเพื่อโน้มน้าวจูง
ใจ  การเขียนเอกสิทธ์ิและสัญญาต่างๆ ตามกฎหมาย
ในชีวิตประจ าวัน 

วิชาใหม่ 

ไม่มี 2104321   ภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ 
                       2 (1-2-3) 
Thai  Language  for  Foreigners 
          ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาโครงสร้างภาษาไทยที่
มีผลต่อความเข้าใจของชาวต่างประเทศ ในเรื่องการ
ออกเสียง  การใช้ค า   การใช้ประโยคสื่อความหมาย 
และแนวทางการแก้ปัญหาการสื่อสารในบริบทของ
สังคมไทย 

วิชาใหม่ 



 

 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
ไม่มี 2104319 การน าเสนอสารภาษาไทยด้วย

คอมพิวเตอร์                      2 (1-2-3)                                                                                           
  Presentation in  Thai  Language 
by  Computer 
 ศึกษาโปรแกรมส าเร็จรูปที่ใช้ในการน าเสนอ
สาระภาษาไทยภาษาที่ใช้ในการน าเสนอ ด้วย
คอมพิวเตอร์ การจัดท าบทเพื่อการน าเสนอ ฝึกปฏิบัติ
สร้างสื่อประสมเพื่อการน าเสนอสารภาษาไทย การ
ประเมินผลในการปรับปรุงแก้ไข 

วิชาใหม่ 

ไม่มี 2104212  ศิลปะการอ่านออกเสียง  2 (1-2-3) 
 Reading Technique 
           ศึกษาและฝึกทักษะการอ่านร้อยแก้ว และ
ร้อยกรอง อย่างถูกต้องและมีศิลปะ เช่น การอ่านข่าว 
อ่านตีความ อ่านตีบท อ่านเพื่อความบันเทิง อ่าน
ท านองเสนาะให้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ ลีลา 
ท่วงท านองอันเป็นลักษณะเฉพาะของค าประพันธ์แต่
ละชนิด    

วิชาใหม่ 

ไม่มี 2104103  การอ่านเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ                
                                           3 (2-2-5) 
         Reading for Specific Purpose 
         ศึกษาวิธีการอ่านเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ  การ
จับใจความส าคัญ  การสรุปความ  การอ่านข่าว และ
คอลัมน์ในหนังสือพิมพ์รายวัน นิตยสาร  วารสาร  
วรรณกรรม   การอ่านเพื่อน าความรู้ไปใช้   การอ่าน
เพื่อวิเคราะห์  วิจารณ์และประเมินค่า  งานประพันธ์
ชนิดต่างๆ    การวิเคราะห์เปรียบเทียบ  อัตลักษณ์
ของผู้ประพันธ์  

วิชาใหม่ 

ไม่มี 2104140  เทคนิคการอ่าน           2(2-0-4) 
 Reading techniques 
 ศึกษาความหมาย ความส าคัญของเทคนิค
การอ่าน การสร้างทักษะ และวิธีการฝึกทักษะในการ
อ่าน เทคนิคการอ่านทรัพยากรสารนิเทศประเภทต่าง 
ๆ การอ่านเพื่อจุดมุ่งหมายหมายทั่วไป และ
จุดมุ่งหมายเฉพาะอย่าง การอ่านเร็ว การอ่านตีความ 
การอ่านเพื่อจับใจความส าคัญ การอ่านเพื่อการ
วิเคราะห์และวินิจสาร การศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้อง
กับการอ่าน 

วิชาใหม่ 

ไม่มี 2104141  เทคนิคการเขียน          2(2-0-4) 
 Writing techniques 
 ศึกษาการล าดับความคิด การวางโครงเรื่อง 
การเขียนย่อหน้า การเขียนบทความ การเขียนข่าว 
การเขียนจดหมายประเภทต่างๆ  การเขียนเรียงความ 

วิชาใหม่ 



 

 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
การเขียนสรุปความจากการฟังและการอ่าน การเขียน
เล่าเรื่อง การเขียนแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น การ
เขียนอภิปราย เน้นการฝึกเขียน มีผลงานอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 1 เรื่อง ประเมินผลการเรียนตลอดภาค
เรียน 

 2104356  คีตวรรณกรรมศึกษา         2(2-0-4) 
              Music literature  
   ศึกษาวรรณกรรมเพลงไทยลูกทุ่งและเพลง
ไทยสากลทั้งด้านเน้ือหาและความคิดที่สะท้อนสังคม
และวัฒนธรรม วิเคราะห์กลวิธีการแต่ง และบริบทของ
ความนิยม 

วิชาใหม่ 

2104445   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
          ภาษาไทย                 2(90) 

             Preparation for Professional   
Experiences  in  Thai  
                 ฝึกทักษะออกเสียงสระ  พยัญชนะ  
วรรณยุกต์ให้ถูกต้องตามฐานที่เกิดและลักษณะการออก
เสียงภาษาไทยมาตรฐาน การออกเสียงค าไทยให้ชัดเจน
ถูกต้องตามอักขรวิธี  และออกเสียงข้อความตาม
ส าเนียงมาตรฐาน  การอ่านเขียนค าให้ถูกต้องตาม
อักขรวิธี  การอ่านอย่างมีลีลา  จังหวะ   วรรคตอน  
การอ่านท านองเสนาะ  การจับใจความส าคัญ  การ
เรียบเรียง   ถ้อยค าให้สละสลวย  และสื่อความได้ตรง
ตามความต้องการ  

2104463  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
              ภาษาไทย                 2(90) 

        Preparation for Professional   
Experiences  in  Thai Language 
                 ฝึกทักษะการออกเสียงสระ  พยัญชนะ  
วรรณยุกต์ให้ถูกต้องตามฐานที่เกิดและลักษณะการ
ออกเสียงภาษาไทยมาตรฐาน การออกเสียงค าไทยให้
ชัดเจนถูกต้องตามอักขรวิธี  และออกเสียงข้อความ
ตามส าเนียงภาษาไทยมาตรฐาน  การอ่านเขียนค าให้
ถูกต้องตามอักขรวิธี  การอ่านอย่างมีลีลา  จังหวะ   
วรรคตอน  การอ่านท านองเสนาะ  การจับใจความ
ส าคัญ  การเรียบเรียง   ถ้อยค าให้สละสลวย  และสื่อ
ความได้ตรงตามความต้องการ   

1. 
ปรับปรุง
รหัสวิชา 
 

2104447 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย 3 
                                                    5(450) 

             Field Experience  in  Thai Language 
              ฝึกงานในหน่วยงานรัฐบาล  รัฐวิสาหกิจ  
หรือธุรกิจเอกชน โดยน าความรู้ภาษาไทยทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติที่ได้ศึกษาไปใช้ใน     สถานการณ์จริง 
   

2104464  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย  
                                             5(450) 
           Field Experience  in  Thai Language 
              ฝึกงานในหน่วยงานรัฐบาล  รัฐวิสาหกิจ  
หรือธุรกิจเอกชน โดยน าความรู้ภาษาไทยทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้ศึกษาไปใช้ใน     
สถานการณ์จริง   

1. 
ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. 
ปรับปรุง
ชื่อวิชา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่ 1045/2554  
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 3817/2554  

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 
ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 13/2554  
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
เรื่อง  แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

---------------------- 
 

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนรายวิชา  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีคุณภาพ ได้
มาตรฐาน     สู่สากล มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา  โดยความเห็นชอบของที่ประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๒  วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒  เห็นควรให้
ก าหนดแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพื่อถือปฏิบัติร่วมกัน  ดังนี้ 

 
๑. แนวปฏิบัติในการจัดผู้สอนรายวิชา 

๑.๑ อาจารย์ผู้สอนจะต้องมีภาระงานสอนข้ันต่ า ไม่น้อยกว่าภาระงานสอน ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่องภาระงานของบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา              

๑.๒ กรณีอาจารย์พิเศษรายช่ัวโมง จะต้องเป็นอาจารย์พิเศษที่ได้ข้ึนบัญชีเป็นอาจารย์พิเศษ        
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 
๒. แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอยรายวิชาแต่ละภาคเรียน  

๒.๑ ให้จัดรายวิชาเรียนตามแผนการเรียนของแต่ละหลักสูตรที่ได้อนุมัติแผนไว้แล้ว 
๒.๒ รายวิชาศึกษาทั่วไป ให้จัดหมู่เรียนละ ๔๐ – ๕๐ คน ตามล าดับการลงทะเบียนของ

นักศึกษา 
๒.๓ รายวิชาเลือกเสรี ให้นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจของนักศึกษา โดยจัดหมู่เรียน           

ละ ๔๐ – ๕๐ คน ตามล าดับการลงทะเบียนของนักศึกษา 



 

 

๒.๔ การจัดรายวิชาที่เป็นวิชาเนื้อหา ให้จัดหมู่เรียนตามกลุ่มพื้นฐาน โดยกลุ่มพื้นฐานที่มี
นักศึกษาไม่ถึง ๒๕ คน ให้จัดรวมกลุ่มกับนักศึกษากลุ่มพื้นฐานอื่นในรายวิชาเดียวกัน 
 
๓. แนวปฏิบัติในการเตรียมการสอน และรายงานผลการสอน 

๓.๑ อาจารย์ผู้สอนจะต้องจัดท ารายละเอยีดของรายวิชาตามแบบฟอร์ม มคอ.๓ หรือ มคอ.๔ 
และส่งคณะภายในสัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียน 

๓.๒ อาจารย์ผู้สอนจะต้องเข้าพบนักศึกษาเพื่อวางแผนการสอนร่วมกับนักศึกษาในสัปดาห์ที่ 
๑ ของการเปิดภาคเรียนตามตารางเรียนของรายวิชาน้ันๆ 

๓.๓ อาจารย์ผู้สอนจะต้องรายงานผลการสอนรายวิชา ตามแบบฟอร์ม มคอ. ๕ หรือ มคอ. ๖ 
และ  ส่งให้คณะภายใน ๑๕ วัน นับจากวันสุดท้ายของการสอบปลายภาค 

๓.๔  รายวิชาเดียวกัน ให้ร่วมกันจัดท ารายละเอียดของรายวิชา เพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
แต่อาจารย์ผู้สอนส่งรายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการสอนแยกเป็นรายบุคคล 
๔. แนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

๔.๑ ให้อาจารย์ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๔.๒ ให้อาจารย์มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
๔.๓ ให้อาจารย์จัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุ่น และหลากหลายสอดคล้องกับ

ศักยภาพของผู้เรียน 
๔.๔ ให้มีการตรวจสอบรายช่ือผู้เข้าเรียน และรายงานการเข้าเรียนถึงคณะที่นักศึกษาสังกัด

ทุกเดือน 
๔.๕ ให้ส่งรายช่ือผู้มีเวลาเรียนต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ และต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ผ่านคณะที่อาจารย์

สังกัดก่อนสอบ ๔ สัปดาห์ 
๕. แนวปฏิบัติในการประเมินผลการสอนรายวิชา 

๕.๑ จัดให้มีคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ ซึ่งประกอบด้วย 

 คณบด ี     ประธานกรรมการ 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   รองประธานกรรมการ 
 ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร  กรรมการ 
 หัวหน้าภาควิชา    กรรมการ 
 หัวหน้างานจัดการศึกษาของคณะ  เลขานุการ 

หน้าท่ี 
๑. ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานวิชาการแนวปฏิบัติในการบริหารงานวิชาการ

ของคณะ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ 
๒. จัดท าแผนพัฒนาวิชาการของคณะ เสนอคณะกรรมการพัฒนาการศึกษา และ

ก ากับดูแลให้เป็นไปตามแผนพัฒนาวิชาการ 
๓. จัดท าแผนปฏิบัติงานวิชาการ และปฏิทินวิชาการของคณะในแต่ละปีการศึกษา 
๔. พิจารณากลั่นกรองบุคคลเป็นอาจารย์พิเศษ เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป 
๕. ตรวจสอบมาตรฐานรายละเอียดของรายวิชาทุกภาคเรียน 



 

 

๖. ตรวจสอบรายงานผลการสอนรายวิชา เพื่อน าไปพัฒนาและปรับปรุ ง
ประสิทธิภาพของการเรียนการสอน 

๗. ตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบปลายภาคทุกรายวิชา 
๘. พิจารณาอนุมัติผลการเรียนทุกรายวิชาของคณะ 
๙. อื่นๆ ตามที่คณบดีมอบหมาย 

๕.๒ ให้นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชา 
 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 

 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๖ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
 

 
 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรสร  ศรีไตรรัตน์) 

         อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดรหัสวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
เรื่อง   หลักเกณฑก์ารก าหนดรหัสวิชา 

……………………………………. 
 

 

  เพื่อให้การพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอดุมศึกษา พุทธศักราช 2548 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจึงประกาศ
หลักเกณฑ์การก าหนดรหัสวิชา ดังต่อไปนี้ 

รหสัวิชา ประกอบด้วยตัวเลข 7 ตัว ดังนี้ 
ตัวที่ 1 แสดงถึง    รหัสคณะ   ก าหนดดังนี้ 

   1 หมายถึง คณะครุศาสตร ์  
   2 หมายถึง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   3 หมายถึง คณะวิทยาการจัดการ  
   4 หมายถึง คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 

ตัวที่ 2 แสดงถึง    ระดับหลักสูตรการจัดการศึกษาของคณะ  ก าหนดดังนี้ 
0 หมายถึง อนุปรญิญา 
1 หมายถึง ปริญญาตร ี
2 หมายถึง ปริญญาโท 
3 หมายถึง ปริญญาเอก 
4 หมายถึง ประกาศนียบัตร 
5 หมายถึง ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
6 หมายถึง ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 

ตัวที่ 3 – 4   แสดงถึง    รหัสหมู่วิชา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 
ตัวที่ 5        แสดงถึง     ความยากง่ายของเนื้อหา 
ตัวที่ 6 – 7   แสดงถึง     ล าดับของรายวิชาในหมู่วิชาน้ันๆ 
 

ผู้ก าหนดรหัสวิชา  
   ตัวที่ 1 – 5 ให้คณะเป็นผู้ก าหนด ยกเว้นรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์อื่น
ให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตพิจารณา 
   ตัวที่ 6 – 7 ให้งานมาตรฐานการศึกษา กองบริการการศึกษา เป็นผู้ก าหนด
หมายเลขล าดับของหมู่วิชาน้ันๆ พร้อมทั้งเก็บรวบรวมรายวิชาทั้งหมด 
 โดยใช้กับหลักสูตรที่จะเปิดสอนในปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป 
 

    ประกาศ  ณ  วันที่   28   ตุลาคม   พุทธศักราช 2553 



 

 

 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารยป์ระยรู ด ารงรักษ์) 
รองอธิการบดี รกัษาราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดรหัสวิชา 

 
หมู่วิชาของหมวดวิชาต่าง ๆ  
 

หมวดวิชาครุศาสตร์   
 00   หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้    
 01   หมู่วิชาหลักการศึกษา      
 02   หมู่วิชาหลักสูตรและการสอน     
 03   หมู่วิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา   
 04   หมู่วิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา    
 05   หมู่วิชาจิตวิทยาและการแนะแนว     
 06   หมู่วิชาการบริหารการศึกษา      
 07   หมู่วิชาการศึกษาปฐมวัย      
 08   หมู่วิชาการศึกษาพิเศษ      
 09   หมู่วิชาพลศึกษา       
หมวดวิชามนุษยศาสตร์   
 00   หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชามนุษยศาสตร์  
 01   หมู่วิชาปรัชญา       
 02   หมู่วิชาศาสนาและเทววิทยา     
 03   หมู่วิชาภาษาศาสตร์      
 04   หมู่วิชาภาษาไทย       
 05   หมู่วิชาภาษาอังกฤษ      
 06   หมู่วิชาภาษาญี่ปุ่น       
 07   หมู่วิชาภาษาจีน       
 08   หมู่วิชาภาษามาเลย์       
 09   หมู่วิชาภาษาฝรั่งเศส      
 11   หมู่วิชาภาษาเยอรมัน      
 12   หมู่วิชาภาษาอิตาเลี่ยน      
 13   หมู่วิชาบรรณารักษ์และสารนิเทศ     
 14   หมู่วิชาประวัติศาสตร์      
 15   หมู่วิชาภาษารัสเซีย       
 16    หมู่วิชาภาษาเกาหลี       
 17   หมู่วิชาภาษาลาว       

18   หมู่วิชาภาษาเขมร       
 19   หมู่วิชาภาษาพม่า       
 21   หมู่วิชาภาษาเวียดนาม      
 22   หมู่วิชาภาษาสเปน       
 23   หมู่วิชาภาษาอาหรับ  
หมวดวิชาสังคมศาสตร์   
 50   หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาสังคมศาสตร์     
 51   หมู่วิชาจิตวิทยา       
 52   หมู่วิชามนุษยวิทยา       
 53   หมู่วิชาสังคมวิทยา      



 

 

 54   หมู่วิชาภูมิศาสตร์       
 55   หมู่วิชารัฐศาสตร์       
 56   หมู่วิชานิติศาสตร์       
 57   หมู่วิชาเศรษฐศาสตร์      
              58   หมู่วิชารัฐประศาสนศาสตร์     
หมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์   
 80   หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์     
 81   หมู่วิชาทฤษฎี หลักการ และความเข้าใจทางศิลปกรรม  
 82   หมู่วิชาวิจิตรศิลป์       
 83   หมู่วิชาประยุกต์ศิลป์ ออกแบบ 2 มิติ    
 84   หมู่วิชาประยุกต์ศิลป์ ออกแบบ 3 มิติ     
 85   หมู่วิชานาฏศิลป์และการแสดง     
 86   หมู่วิชาดุริยางค์ศิลป์       
หมวดวิชานิเทศศาสตร์   
 00   หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชานิเทศศาสตร์     
 01   หมู่วิชาการสื่อสาร       
 02   หมู่วิชาสิ่งพิมพ์       
 03   หมู่วิชาการประชาสัมพันธ์      
 04   หมู่วิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์    
 05   หมู่วิชาการโฆษณา       
 06   หมู่วิชาการถ่ายภาพ       
 07   หมู่วิชาภาพยนตร์  
หมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ  

50 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ   
 51   หมู่วิชาเลขานุการ       
 52   หมู่วิชาการบัญชี      
 53   หมู่วิชาการเงินและการธนาคาร     
 54   หมู่วิชาการตลาด       
 55   หมู่วิชาการสหกรณ์       
 56   หมู่วิชาการบริหารธุรกิจ      
 57   หมู่วิชาธุรกิจบริการ       
 58   หมู่วิชาประกันภัยและวินาศภัย     
 59   หมู่วิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

60   หมู่วิชาการเป็นผู้ประกอบการ 
61   หมู่วิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 

 62   หมู่วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ      
หมวดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

00 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 01   หมู่วิชาฟิสิกส์       
 02   หมู่วิชาเคมี        
 03   หมู่วิชาชีววิทยา       
 04   หมู่วิชาดาราศาสตร์       
 05   หมู่วิชาวิทยาศาสตร์เก่ียวกับโลก     



 

 

 06   หมู่วิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม     
 07   หมู่วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ      
 08   หมู่วิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา      
 09   หมู่วิชาคณิตศาสตร์       
 11   หมู่วิชาสถิติประยุกต์       
 12   หมู่วิชาคอมพิวเตอร์ 

  13   หมู่วิชาการแพทย์แผนไทย 
หมวดวิชาคหกรรมศาสตร์   

50   หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาคหกรรมศาสตร์  
 51   หมู่วิชาอาหารและโภชนาการ     
 52   หมู่วิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย      
 53   หมู่วิชาบ้านและการบริหารงานบ้าน     
 54   หมู่วิชาพัฒนาการครอบครัวและเด็ก     
 55   หมู่วิชาศิลปประดิษฐ์      
 56   หมู่วิชาสิ่งทอ 
หมวดวิชาเกษตรศาสตร์   

    60 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาเกษตรศาสตร์   
 61   หมู่วิชาปฐพีวิทยา       
 62   หมู่วิชาพืชไร่       
 63   หมู่วิชาพืชสวน       
 64   หมู่วิชาสัตวบาล       
 65   หมู่วิชาสัตวรักษ์       
 66   หมู่วิชาการประมง       
 67   หมู่วิชาอุตสาหกรรมเกษตร      
 68   หมู่วิชากีฏวิทยา โรคพืช และวัชพืช     
 69   หมู่วิชาวนศาสตร์       
 71   หมู่วิชาการชลประทาน      
 72   หมู่วิชาเกษตรกลวิธาน      
 73   หมู่วิชาส่งเสริมการเกษตร      
 74 หมู่วิชาสื่อสารการเกษตร      
 75   หมู่วิชาเกษตรศึกษา   
หมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   

80   หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
81   หมู่วิชาอุตสาหการ       

 82   หมู่วิชาเซรามิกส์       
 83   หมู่วิชาศิลปหัตถกรรม      
 84   หมู่วิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม    
 85   หมู่วิชาออกแบบ-เขียนแบบสถาปัตยกรรม    
 86   หมู่วิชาก่อสร้าง-โยธา      
 87   หมู่วิชาไฟฟ้าก าลัง       
 88   หมู่วิชาอิเล็กทรอนิกส์      
 89   หมู่วิชาเครื่องกล       
 91   หมู่วิชาเทคนิคการพิมพ์      
 92   หมู่วิชาเทคโนโลยีการพิมพ์      



 

 

 93   หมู่วิชาสถาปัตยกรรมภายใน     
 94   หมู่วิชาเทคโนโลยีฟิสิกส์ประยุกต์ในอุตสาหกรรม   
 95   หมู่วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม    

    
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ซ 
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา                                                          

ว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 

- - - - - - - - - - 
โดยที่เป็นการสมควรออกข้อบังคับสภามหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา ว่าด้วยการจัดการศึกษา

ระดับปริญญาตรี จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตร 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547 และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในการประชุมครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 
2551 ให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 

 
หมวด 1 
บทท่ัวไป 

 
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการจัด

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑” 
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็น

ต้นไป 
ข้อ 3 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ หรือมติอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ 

ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้ 

 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 “คณะ” หมายความว่า คณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และให้หมายรวมถึงหน่วยงานที่
เรียกช่ืออย่างอื่นที่ด าเนินการจัดการเรียนการสอน และมีฐานะเทียบเท่าคณะ 
 “คณบดี” หมายความว่า หัวหน้าส่วนราชการที่เป็นคณะ และให้หมายรวมถึงหัวหน้า
หน่วยงานอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่มีการจัดการเรียนการสอน 
 “คณะกรรมการประจ าคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการตามมาตรา 41 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และให้หมายรวมถึงคณะกรรมการในหน่วยงานที่
เรียกช่ืออย่างอื่นที่ด าเนินการจัดการเรียนการสอน และมีฐานะเทียบเท่าคณะ 

“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง 

“กองบริการการศึกษา” หมายความว่า กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 



 

 

“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
เพื่อท าหน้าที่ควบคุมแนะน า และให้ค าปรึกษาด้านการเรียนและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียน
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ข้อ 5 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้และมีอ านาจในการออกระเบียบ ค าสั่ง
หรือประกาศ และเป็นผู้วินิจฉัยในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

 
หมวด 2 

ระบบการศึกษา 
 

 ข้อ 6 ระบบการศึกษา 
 การจัดการศึกษาให้ใช้ระบบ 

6.1 ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ 

6.2 ระบบไตรภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่ง
ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ 

ในกรณีที่มีการจัดการศึกษาในระบบอื่นให้เทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาค 
 ข้อ 7 รูปแบบการจัดการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือรูปแบบผสมผสาน ดังนี้ 
  7.1 โปรแกรมเรียนในเวลาราชการ 
  7.2 โปรแกรมเรียนสุดสัปดาห์ เป็นการจัดการเรียนการสอนในวันหยุดประจ า
สัปดาห์ 
  7.3 โปรแกรมการเรียนนอกเวลาราชการ เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เวลา
นอกเวลาราชการ 
  7.4 โปรแกรมเรียนทางไกล โดยใช้ระบบทางไกล ผ่านไปรษณีย์ วิทยุกระจายเสียง 
วิดีทัศน์สองทาง หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
  7.5 โปรแกรมชุดวิชา (Modules System) เป็นการจัดการเรียนการสอนเป็นคราว 
ๆ คราวละ 1 รายวิชา หรือหลายรายวิชา ซึ่งอาจจัดเป็นชุดวิชาของรายวิชาที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กัน 
  7.6 โปรแกรมนานาชาติ เป็นการจัดการเรียนการสอน โดยความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาในต่างประเทศหรือหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานเช่นเดียวกันกับหลักสูตร
นานาชาติ 
  7.7 โปรแกรมการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – Learning) ให้เป็นไป
ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้อง 
  7.8 โปรแกรมการจัดการศึกษาตามโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ให้
เป็นไปตามข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
  การจัดการเรียนการสอนแต่ละรูปแบบให้พิจารณาตามที่กระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนด 
 ข้อ 8 การคิดหน่วยกิต 
  8.1 ระบบทวิภาค 



 

 

   8.1.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายไม่น้อยกว่า 15 
ช่ัวโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
   8.1.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมง 
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
   8.1.3 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อย
กว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
   8.1.4 การท าโครงการหรือกิจกรรมอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลา
ท าโครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วย
กิต 
  8.2 ระบบไตรภาค 
   หน่วยกิจระบบไตรภาค เทียบได้กับ 12 หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือ 4 
หน่วยกิต ระบบทวิภาค เทียบกันได้ 5 หน่วยกิตระบบไตรภาค 
  หากมหาวิทยาลัยจัดการศึกษาระบบอื่นให้เทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาค 
 ข้อ 9 เกณฑ์มาตรฐานส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามข้อบังคับนี้ตั้งแต่หมวดนี้เป็นต้น
ไปให้ใช้ระบบทวิภาค กรณีการศึกษาระบบอื่น ๆ ให้เทียบเคียงกับระบบทวิภาคและให้เป็นไปตามที่
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
 

หมวด 3 
หลักสูตรและการจัดการศึกษา 

 
 ข้อ 10 ให้จัดหลักสูตรปรญิญาตรี ไว้ดังนี้ 
  10.1 หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี ให้มจี านวนหน่วยกิตรวมไมน่้อยกว่า 120 หน่วยกิต 
แต่ไม่เกิน 132 หน่วยกิต ใช้เวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 8 ปี
การศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่น้อยกว่า 14 ภาคการศึกษาและไม่เกิน 12 ปี
การศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
  10.2 หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไมน่้อยกว่า 150 หน่วยกิต 
แต่ไม่เกิน 165 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 8 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 10 ปีการศึกษา 
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่น้อยกว่า 17 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 15 ปี
การศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
  10.3 หลักสูตรปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 6 ปี ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 180 
หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 198 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 10 ภาคการศึกษาปกติและไมเ่กิน 12 ปี
การศึกษาส าหรบัการลงทะเบียนเรียนเตม็เวลา และไม่น้อยกว่า 20 ภาคการศึกษาปกติและไมเ่กิน 18 
ปีการศึกษา ส าหรบัการลงทะเบียนเรียนไมเ่ต็มเวลา 
  10.4 อาจารย์ประจ าหลกัสูตร ให้เป็นไปตามทีก่ระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

หมวด 4 
การรับเข้าเป็นนักศึกษา และสภาพนักศึกษา 

 
 ข้อ 11 คุณสมบัติของผู้มสีิทธิสมัครเข้าศึกษา 



 

 

 ผู้มสีิทธิสมัครเข้าเป็นนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  11.1 ส าเรจ็การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าส าหรับหลกัสูตร
ปริญญาตรหีรอืส าเรจ็การศึกษาระดับอนุปริญญาหรอืเทียบเท่าส าหรับหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 
  11.2 เป็นผู้มีความประพฤติด ี
  11.3 ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสือ่มเสียอย่างร้ายแรง 
  11.4 ไม่เป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคต่อการศึกษา 
  11.5 ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต 
  11.6 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  11.7 มีคุณสมบัติตามทีม่หาวิทยาลัยอนุมัติให้เป็นกรณีพเิศษ 
 ข้อ 12 การรบัเข้าเป็นนักศึกษา 
  ก าหนดการและวิธีการรับเข้าเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
ส าหรับผู้ที่มหาวิทยาลัยอนุมัติใหเ้ข้าศึกษาได้เป็นกรณีพิเศษ มหาวิทยาลัยจะก าหนดให้ยกเว้นวิธีการ
ดังกล่าวในวรรคก่อน แต่จะใหก้ารสอบคุณวุฒิอย่างอื่นแทนหรือเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 13 การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 

13.1 ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาจะมีสภาพเป็นนักศึกษาเมือ่ได้ข้ึน
ทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว โดยต้องส่งหลักฐาน พร้อมทั้งช าระเงินตามประกาศในวัน เวลา
และสถานทีท่ี่มหาวิทยาลัยก าหนด 

  13.2 ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาที่มิได้ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 
ตามวันเวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนดเป็นอันหมดสิทธ์ิที่จะข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา เว้นแต่
จะมเีหตจุ าเป็นและได้รบัอนุมัตจิากอธิการบดี 
  13.3 ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาในหลกัสูตร และเป็นนักศึกษาระบบ
ใดต้องข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลักสูตร และเป็นนักศึกษาในระบบนั้น 
  13.4 ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาและท าการศึกษา ณ วิทยาเขต 
หรือศูนย์การศึกษาใด จะต้องข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาและท าการศึกษา ณ วิทยาเขต หรือศูนย์
การศึกษาน้ัน 
 ข้อ 14 การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา 
  ในกรณีที่มเีหตผุลและความจ าเป็นอย่างยิ่ง มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นกัศึกษา
เปลี่ยนรปูแบบการศึกษาได้ ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยรวมทัง้ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับการเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา โดยให้นับ
ระยะเวลาการศึกษาต่อจากที่ได้ศึกษามาแล้ว 
 ข้อ 15 สภาพนักศึกษา  
  15.1 สภาพนักศึกษาแบ่งออกเป็น 2 สภาพ ดังนี้ 
   15.1.1 นักศึกษาสภาพปกติ ได้แก่ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรยีนเป็นภาค
การศึกษาแรกหรอืนักศึกษาทีส่อบได้ค่าระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 
   15.1.2 นักศึกษาสภาพรอพินิจ ได้แก่นักศึกษาทีส่อบได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.00 โดยให้จ าแนกนักศึกษาในสภาพรอพินิจ ดังนี ้
    1) นักศึกษาที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยครบ 2 ภาคเรียนปกตแิล้ว
ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาทีส่องตั้งแต่ 1.60 แต่ไม่ถึง 2.00 หรือนักศึกษาปกติที่



 

 

ได้รับค่าระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมตัง้แต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไป จะได้รบั
สภาพรอพินจิครัง้ที่ 1 
    2) นักศึกษาที่อยู่ในสภาพรอพินิจครั้งที่ 1 ที่ได้รับค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.70 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกตถัิดไปจะได้รับสภาพรอพินิจครั้งที่ 2  
    3) นักศึกษาที่อยู่ในสภาพรอพินิจครั้งที่ 2 ที่ได้รับค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกตถัิดไปจะได้รับสภาพรอพินิจครั้งที่ 3 
  15.2 ในกรณีลงทะเบียนเรียนฤดรู้อนให้ถือว่าเป็นภาคการศึกษาต่อเนื่อง 
  15.3 ผู้ที่มีสภาพนักศึกษาให้มีบัตรประจ าตัวนักศึกษาเป็นหลักฐาน เพื่อ
ประกอบการใช้วิทธิต่าง ๆ ที่นักศึกษาพึงมีในมหาวิทยาลัย 
  15.4 การพ้นสภาพนักศึกษาใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 
   15.4.1 ขาดคุณสมบัติตามข้อ 11 
   15.4.2 ตาย 
   15.4.3 ลาออก 
   15.4.4 ส าเรจ็การศึกษาตามหลกัสูตรโดยได้รบัการอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยแล้ว 
   15.4.5 ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยใหล้าออกหรอืโอนไปยงั
สถาบันอุดมศึกษาอื่น 
   15.4.6 ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกที่ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา
ภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   15.4.7 ไม่ลงทะเบียนหรือลาพักการเรียนหรือช าระเงินค่าธรรมเนียมการ
จัดการศึกษาภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด เว้นแต่จะไดร้ับการผอ่นผันจากมหาวิทยาลัย 
   15.4.8 นักศึกษาที่ได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.60 ในภาค
การศึกษาปกตทิี่สองทีเ่ข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทั้งนี้ไม่นบัภาคการศึกษาที่ลาพกัหรือถูกใหพ้ัก 
   15.4.9 นักศึกษาที่ได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.70 ในภาค
การศึกษาปกติถัดไปหลงัจากไดร้ับการรอพินิจครั้งที่ 1  

 15.4.10 นักศึกษาที่ได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 ในภาค
การศึกษาปกติถัดไปหลังจากได้รับการรอพินิจครั้งที่ 2 

 15.4.11 ไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนดตาม 
ข้อ 10 

 15.4.12 นักศึกษาลงทะเบียนครบตามที่หลักสูตรก าหนดแต่ยังได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80  

 15.4.13 กระท าการทุจริต หรือมีความประพฤติอันเป็นการเสื่อมเสียแก่
มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้ออกหรือไล่ออกตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยว่าด้วย
วินัยนักศึกษา  
 ข้อ 16 การรับโอนนักศึกษา 
  16.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนิสิตหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่
ก าลังศึกษาในหลักสูตรที่มีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
  16.2 นักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณารับโอนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 



 

 

   16.2.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 11 แห่งข้อบังคับนี้ 
   16.2.2 ได้ ศึกษาอยู่ ในสถาบันอุดมศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาค
การศึกษาปกติ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักการศึกษา 
  16.3 นักศึกษาที่ประสงค์จะโอนมาศึกษาในมหาวิทยาลัย จะต้องยื่นค าร้องต่อ
มหาวิทยาลัยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ ก่อนวันเปิดการศึกษาของภาคที่ประสงค์จะเข้าศึกษานั้น 
พร้อมทั้งแนบเอกสารตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  16.4 นักศึกษาที่รับโอนจะต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 2 ภาค
การศึกษา 
  16.5 การนับเวลาให้นับระยะต่อเนื่องจากสถาบันเดิม 
 

หมวด 5 
อาจารย์ท่ีปรึกษา 

 
 ข้อ 17 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารยท์ี่ปรึกษาแก่นักศึกษา หลักเกณฑ์และวิธีการให้เป็นไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 18 หน้าที่ของอาจารยท์ี่ปรึกษา 
 อาจารย์ทีป่รึกษามีหน้าที่ ดังนี ้
  18.1 ให้ค าแนะน าและท าแผนการเรียนของนักศึกษาร่วมกบันักศึกษา ให้ถูกต้อง
ตามหลกัสูตรที่ก าหนดไว้ 
  18.2 ให้ค าแนะน าในเรื่องระเบียบ ข้อบงัคับ หรือประกาศเกี่ยวกับการศึกษาแก่
นักศึกษา 
  18.3 ให้ค าแนะน าในการลงทะเบียนเรียน การถอน เพิม่ โอน 
  18.4 แนะน าวิธีเรียน ให้ค าปรึกษา และติดตามผลการศึกษาของนักศึกษา 
  18.5 ท าการตรวจสอบและติดตามการเรียนของนกัศึกษาใหเ้ป็นไปตามโครงสร้าง
ของหลักสูตร 
  18.6 ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกบัความเป็นอยู่และการศึกษาของนกัศึกษาในมหาวิทยาลัย 
  18.7 รับผิดชอบดูแลความประพฤติของนักศึกษาให้ เป็นไปตามระเบียบที่
มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ในกรณีที่นักศึกษากระท าผิดวินัยให้อาจารย์ที่ปรึกษารายงานให้ประธาน
หลักสูตรและคณบดีทราบ เพื่อพิจารณาน าเสนออธิการบดีพิจารณาลงโทษทางวินัยต่อไป 
 

หมวด 6 
การลงทะเบียนเรียนและการโอนผลการเรียน 

 
 ข้อ 19 การลงทะเบียนเรียน 
  19.1 ก าหนดการ ข้ันตอนและวิธีการลงทะเบียนรายวิชาให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
  19.2 การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์เมื่อนักศึกษาได้ช าระตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 



 

 

 ข้อ 20 จ านวนหน่วยกิตแต่ละภาคการศึกษา 
  นักศึกษามีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชาแบบเต็มเวลาแต่ละภาคการศึกษาปกติ ไม่
ต่ ากว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต หรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาแบบไม่เต็มเวลา แต่ละภาค
การศึกษาไม่ต่ ากว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 9 หน่วยกิต ส่วนในภาคการศึกษาฤดูร้อนไม่ต่ ากว่า 3 
หน่วยกิตและไมเ่กิน 9 หน่วยกิต 
  หากมเีหตผุลและความจ าเป็น การลงทะเบียนทีม่ีจ านวนหนว่ยกิตแตกต่างไปจาก
เกณฑ์ข้างต้นก็อาจท าได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้
ต้องเรียนให้ครบตามจ านวนหน่วยกิตตามทีร่ะบุไว้ในหลักสูตร 
  กรณีนักศึกษามสีภาพรอพินจิจะลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกินรอ้ยละ 70 ของแผนการ
เรียน 
 ข้อ 21 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษ 
  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษเป็นการลงทะเบียนเรียนนอกเหนอืจากที่ก าหนด
ไว้ในหลักสูตร โดยนักศึกษาต้องยื่นค ารอ้งต่อกองบริการการศึกษาภายใน 20 วันนับตั้งแต่วันเปิดภาค
การศึกษาปกติและภายใน 10 วันนับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาส าหรับภาคการศึกษาฤดูรอ้น
ประกอบด้วย 
  21.1 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษทีเ่ป็นการลงทะเบียนแบบนับหน่วยกิต 
  21.2 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต โดยมีผลการเรียนเป็น 
Au (Audit)  
 ข้อ 22 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่งรายวิชาใดที่มีวิชาบงัคับก่อนให้เป็นไปตามเงื่อนไข
ของหลักสูตร 
 ข้อ 23 การเพิม่ ถอนหรอืยกเลิกรายวิชา 
  23.1 การเพิ่มหรือถอนรายวิชาเรียนต้องกระท าภายใน 20 วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาค
การศึกษาส าหรบัภาคการศึกษาปกติและภายใน 10 วันนับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาส าหรบัภาค
การศึกษาฤดูร้อน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
  23.2 การยกเลิกรายวิชาทุกรายวิชาหรือบางรายวิชาเรียน ต้องยื่นค าร้องต่อกอง
บริการการศึกษาตามแบบฟอรม์ที่ก าหนดก่อนถึงวันแรกของวันสอบปลายภาค ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ ส าหรับภาคการศึกษาปกติ และ 1 สัปดาห์ ส าหรบัภาค
การศึกษาฤดูร้อน และบันทึกผลการเรียนเป็น W (Withdraw)  
  ในกรณีลงทะเบียนเรียนแล้วลาพักการเรียน ให้ถือว่าได้ยกเลิกรายวิชาทุกรายวิชา
ด้วย 
 ข้อ 24 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา 
  นักศึกษาที่ลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งใหพ้ักการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่า
ด้วยวินัยนักศึกษาหรือไม่มรีายวิชาที่ลงทะเบียนในภาคการเรียนนั้น จะต้องลงทะเบียนเพื่อรกัษา
สภาพนักศึกษาและช าระค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศกึษาตามอัตราทีม่หาวิทยาลัยก าหนด โดยให้
ด าเนินการให้แล้วเสรจ็ภายใน 20 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 10 วัน นับจาก
วันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน มิฉะนั้นจะถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 



 

 

  กรณีที่พ้นสภาพตามวรรคหนึ่ง นักศึกษาสามารถขอคืนสภาพได้แต่ทั้งนี้พ้นสภาพไป
แล้วไม่เกิน 2 ภาคการเรียนติดต่อกัน และให้นบัเวลาที่พ้นสภาพเป็นระยะเวลาที่รวมอยู่ในระยะเวลา
การศึกษาด้วย 
 ข้อ 25 การช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามอัตราทีม่หาวิทยาลัยก าหนดให้ปฏิบัติตาม
วิธีการ ข้ันตอนและในวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด การผ่อนผนัการช าร่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็น
อ านาจของอธิการบดีทัง้นี้ไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา 
 นักศึกษาที่ขอผ่อนผันการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาจะลงทะเบียนในภาคการเรียนถัดไป
จะต้องช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการเรียนที่ค้างช าระก่อน 
 การขอยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ใหเ้ป็นอ านาจของสภามหาวิทยาลัย โดยให้
จัดท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 26 การลาพกัการศึกษา  
  26.1 การลาพักการศึกษา นักศึกษาต้องยื่นค าร้องขอลาพักการศึกษาต่อกองบริการ
การศึกษาภายใน 20 วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาของภาคการศึกษาที่จะลาพักการศึกษา 
  26.2 การลาพักการศึกษากระท าได้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาติดต่อกัน ถ้านักศึกษายัง
มีความจ าเป็นที่จะต้องขอลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาต่อไปจะต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบด ี
  26.3 นักศึกษาที่ลาพักการศึกษา ต้องช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราทีม่หาวิทยาลัย
ก าหนด 
 ข้อ 27 การลาออก 
  นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย จะต้อง
ปฏิบัติตามข้ันตอนที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 28 นักศึกษาสามารถโอนผลการเรียน โดยน าหน่วยกิตของรายวิชาในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น หรือการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึก
อาชีพหรือจากประสบการณ์การท างานโดยไม่ต้องเรียนรายวิชาน้ันอีก ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบของ
สภามหาวิทยาลัย 
 

หมวด 7 
การวัด และการประเมินผลการศึกษา 

 
 ข้อ 29 การมสีิทธิเข้าสอบ 
  29.1 นักศึกษาผู้มีสิทธิในการสอบปลายภาคการศึกษาต้องอยู่ในเกณฑ์ต่อไปนี้ 
   29.1.1 มีเวลาเรียนวิชาใดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรยีนทั้งหมด 
   29.1.2 กรณีที่มีเวลาเรียนรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 และคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรให้มสีิทธิสอบ 
  29.2 นักศึกษาผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ 29.1.1 หรือข้อ 29.1.2 ให้อาจารยผ์ู้สอน
พิจารณาใหผ้ลการเรียนเป็น E  
 ข้อ 30 ระเบียบการสอบ 
  30.1 หลักเกณฑ์และวิธีการในการสอบให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 



 

 

  30.2 นักศึกษาที่ไม่ได้เข้าสอบปลายภาคตามก าหนด จะต้องยื่นค าร้องขอสอบ
ภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันสุดท้ายของการสอบปลายภาค โดยให้ผู้ขาดสอบด าเนินการสอบให้เสรจ็สิ้น
ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันประกาศผลการพิจารณาของคณะกรรมการ หากพ้นก าหนดให้นาย
ทะเบียนเปลี่ยนผลการเรียนเป็น “E” 
 ในกรณีที่มเีหตผุลความจ าเป็นที่ไมส่ามารถด าเนินการภายในเวลาที่ก าหนดให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของอธิการบด ี
  30.3 นักศึกษาที่ทุจริตในการสอบให้ถือว่าสอบตกได้ E หรือไม่ผ่านได้ F ในวิชาน้ัน 
และถือว่าผิดวินัยทางการศึกษาจะต้องได้รบัการพิจารณาโทษตามระเบียบหรือข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 
 ข้อ 31 ให้มีการประเมินลการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ตามหลกัสูตร เป็น 2 ระบบ ดังนี ้
  31.1 ระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ 

ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรียน ค่าระดับคะแนน 
                       A ดีเยี่ยม 4.0 
                       B+ ดีมาก 3.5 
                       B ดี 3.0 
                       C+ ดีพอใช้ 2.5 
                       C พอใช้ 2.0 
                       D+ อ่อน 1.5 
                       D อ่อนมาก 1.0 
                       E ตก 0.0 
 
 ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้
ต้องไม่ต่ ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ค่าระดับคะแนนในรายวิชาใดต่ ากว่า “D” ต้องลงทะเบียนและ
เรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ กรณีรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้านที่เป็นวิชาเลือกและรายวิชาในหมวด
วิชาเลือกเสรี ถ้าได้ระดบัคะแนนต่ ากว่า “D” สามารถเปลี่ยนไปเลือกรายวิชาอื่นได้ แล้วให้เปลี่ยน
คะแนนวิชาดังกล่าวที่สอบตกนั้น เป็น “Au” (Audit) ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลง
ผลการเรียนภายใน 2 สัปดาห์นับตัง้แต่วันเปิดภาคการศึกษาของภาคการศึกษาถัดไป 
  31.2 ระบบไมม่ีค่าระดับคะแนน ก าหนดสญัลักษณ์การประเมินดังนี ้

ผลการศึกษา ระดับการประเมิน 
ผ่านดีเยี่ยม PD (Pass with Distinction) 
ผ่าน P (Pass) 
ไม่ผ่าน F (Fail) 

  
 ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินรายวิชาที่หลกัสูตรบงัคับใหเ้รยีนเพิ่มตามข้อก าหนดเฉพาะ 
และรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาก าหนดให้เรียนเพิ่ม 
 รายวิชาที่ได้รับผล “F” นักศึกษาต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได ้
 ข้อ 32 สัญลักษณ์อื่น มีดังนี ้
      Au (Audit) ใช้ส าหรับการลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง โดยไม่นับหน่วยกิต 



 

 

     W (Withdraw) ใช้ส าหรบัการบันทกึหลังจากได้รบัอนุมตัิให้ถอนรายวิชาน้ันก่อนก าหนด
สอบปลายภาคไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ ซึง่จะได้รับอนมุัติให้ถอนรายวิชาเรียนในกรณีที่นักศึกษาลาพัก
การศึกษา หรือถูกสัง่ให้พักการศึกษาหลงัจากลงทะเบียนเรยีนในภาคการศึกษาน้ันแล้ว และรายวิชา
เลือกที่ได้รบัอนุมัติให้ไปเรียนวิชาอื่นแทน 

     I (Incomplete) ใช้ส าหรับบันทกึการประเมินที่ไม่สมบรูณ์ในรายวิชาที่นักศึกษายัง
ท างานไม่เสรจ็เมื่อสิ้นภาคการศึกษาหรือขาดสอบปลายภาค นักศึกษาที่ได้ “I” ต้องด าเนินการขอรับ
การประเมินเพือ่เปลี่ยนระดับคะแนน ดังนี ้

1) กรณีนักศึกษายังท างานไม่เสรจ็ ให้ด าเนินการใหเ้สร็จสิ้นภายใน 30 วัน  
นับตั้งแต่วันสุดท้ายของการสอบปลายภาคในภาคเรียนที่ลงทะเบียนเรยีนวิชาน้ัน 
  2) กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค ให้ด าเนินการตามข้อ 30.2  
 ข้อ 33 การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค และค่าระดบัคะแนน
เฉลี่ยสะสมให้คิดเป็นเลขทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ ส าหรับรายวิชาที่ยังมผีลการเรียน “I” ไม่
น าหน่วยกิตมารวมเป็นตัวหารเฉลี่ย 
  33.1 กรณีที่สอบตกและต้องเรียนซ้ า ให้น าเฉพาะผลการศึกษาและหน่วยกิตครัง้
สุดท้ายทีผ่่านมาค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย 
  33.2 กรณีที่สอบตกแต่ไม่เรียนซ้ า ไม่ให้น าผลการศึกษาและหน่วยกิตมาค านวณค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ย 
  33.3 กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนวิชาซ้ ากับรายวิชาที่สอบไปแล้ว หรือเรียนวิชาที่
ระบุไว้ในหลักสูตรทีเ่ทียบเท่า ให้นบัหน่วยกิตและค่าระดบัคะแนนเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนครั้ง
แรกเท่านั้น 
 ข้อ 34 ผู้ทีส่ าเรจ็การศึกษาหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี ้
  34.1 มีความประพฤติด ี
  34.2 สอบได้ในรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัย
ก าหนดให้มกีารเรียนเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ 
  34.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
  34.4 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ 
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่กอ่น 14 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรบัการลงทะเบียนเรียน
ไม่เต็มเวลา หลกัสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ส าเรจ็การศึกษาได้ไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมก่่อน 17 ภาคการศึกษา 17 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรบัการ
ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา หลักสูตรปรญิญาตรี (ไม่นอ้ยกว่า 6 ปี) ส าเรจ็การศึกษาได้ไม่ก่อน 10 
ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 20 ภาคการศึกษา 17 ภาค
การศึกษาปกติ ส าหรบัการลงทะเบียนเรียนไมเ่ต็มเวลา 
 ข้อ 35 เมื่อนักศึกษาเรียนได้จ านวนหน่วยกิตครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้วจะได้ค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเพือ่ท าค่าระดบัคะแนน
เฉลี่ยสะสมให้ถึง 2.00 ทั้งนี้ต้องอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนดตามข้อ 34.5  
 ข้อ 36 ผู้ส าเรจ็การศึกษาในระดับปรญิญาตรี จะได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติดังนี ้
  36.1 สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากระดับอนปุรญิญา หรอืประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง หรือประกาศนียบัตรอื่นใดทีเ่ทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดบัหนึ่ง 



 

 

และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากสถาบันเดิม และมหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแหง่ไม่น้อยกว่า 3.25 แต่
ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอนัดับ 2 
  36.2 สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ ากว่า C ตามระบบค่าระดบัคะแนน หรือไม่ได้ F 
ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน 
  36.3 มีเวลาเรียน หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ส าเรจ็การศึกษาได้ไม่เกิน 8 ภาค
การศึกษาปกติ ส าหรบัการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเ่กิน 16 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา หลักสูตรปรญิญาตรี (5 ปี) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่เกิน 10 ภาคการศึกษา
ปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเ่กิน 20 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรบัการลงทะเบียน
เรียนไมเ่ต็มเวลา หลกัสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่เกิน 12 ภาคการศึกษา
ปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเ่กิน 20 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรบัการลงทะเบียน
เรียนไมเ่ต็มเวลา 
  36.4 ไม่มีรายวิชาที่มีการโอนผลการเรียนตามข้อ 28  
 ข้อ 37 การประเมินผลการศึกษา 
  37.1 ให้คณะกรรมการที่คณะแต่งตัง้พจิารณาอนุมัตผิลการศึกษาแต่ละรายวิชา 
  37.2 การส่งผลการเรียน 
   37.2.1 กรณีเป็นภาคการศึกษาสุดท้ายของนกัศึกษาผูส้อนจะต้องสง่ผลการ
เรียนภายใน 10 วัน นับตั้งแต่วันสุดท้ายของการสอบปลายภาค 
   37.2.2 กรณีที่ไม่ใช่ภาคการศึกษาสุดท้ายของนกัศึกษา ผู้สอนจะต้องส่งผล
การเรียนภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันสุดท้ายของการสอบปลายภาค 
 ข้อ 38 การข้ึนทะเบียนบัณฑิตและการขออนุมัตกิารส าเร็จการศึกษา 
  38.1 ให้นักศึกษาย่ืนค าร้องขอข้ึนทะเบียนบัณฑิตต่อกองบรกิารการศึกษา ตาม
ข้ันตอนและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด พร้อมทั้งต้องช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
  38.2 นักศึกษาที่ขออนุมัติการส าเร็จการศึกษาจะตอ้งไม่มพีนัธะด้านหนี้สินใด ๆ ต่อ
มหาวิทยาลัยและเป็นผู้ที่มีความประพฤติไม่ขัดต่อข้อบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 

บทเฉพาะกาล 
 
 ข้อ ๓๙ ในระหว่างที่ยังไม่ได้ออกประกาศ ระเบียบ ข้อก าหนด หรือหลักเกณฑ์ใดเพื่อปฏิบัติ
ตามข้อบังคับนี้ ให้น าประกาศ ระเบียบ ข้อก าหนด หรอืหลกัเกณฑเ์กี่ยวกับการศึกษาระดับปริญญา
ตรีที่มผีลบังคับใช้อยู่ก่อนข้อบงัคับนี้มาใช้บงัคับโดยอนุโลม จนกว่าจะได้มีการออกประกาศ ระเบียบ 
ข้อก าหนด หรอืหลักเกณฑ์ ตามข้อบงัคับนี ้
 
   ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2551 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
      (ศาสตราจารย์ ดร. เสริมศักดิ์   วิศาลาภรณ์) 
            นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก ฌ 
ตารางแสดงข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษ์หลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

 

ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษหลักสูตร 

 

ชื่อ - สกุล ผูทรงคุณวุฒิ  
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แอบ ชามทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดบั 8 อาจารยห์ลกัสูตร

วิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช 

2.  ดร.ฉันทัส  ทองช่วย   อาจารยห์ลกัสูตรวิชาภาษาไทย  
                                                            มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

 3.  นายสัมพันธ์ มูซอด ี                ประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา 
 

ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
1. สอดคล้องกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาเป็นอย่างด ี
 

2. การจัดโครงสร้างรายวิชาเฉพาะด้านเหมาะสมดีและ
มีเอกลักษณ์ของท้องถ่ินคือรายวิชาความสัมพันธ์
ระหว่างภาษามลายูถ่ินกับภาษาไทย 

 

3. การจัดวิชาเรียนในแต่ละภาคการศึกษามีความ
เหมาะสม 

 

4. ค าอธิบายในรายวิชาต่างๆเหมาะสม  
5. 
 

เสนอเปลี่ยนช่ือและค าอธิบายวิชาเอกบงัคับจาก 
วิชา ภาษากับวัฒนธรรม เป็น วิชาภาษากับสังคม  

หลักสูตรเน้นย้ าในเรื่องของ
ภาษากับวัฒนธรรม โดยที่
ผู้สอนสามารถบรรจุหน่วยการ
เรียนรู้เกี่ยวกบัภาษากับสงัคม 
รายวิชาดังกล่าวได้ 

6. เสนอเพิ่มรายวิชาเอกเลือก คือภาษาไทยถ่ิน ได้เพิ่มรายวิชาภาษาไทยถ่ิน 
ในรายวิชาเอกเลือก 

7. แผนการจัดการวิชาเรียนในแต่ละภาคการศึกษา
ส่วนใหญเ่หมาะสมแล้ว  

 

8. ควรปรับเปลี่ยนแผนการจัดการรายวิชา วาทการ ไป
เรียนช้ันปทีี่1 ภาคการศึกษาที่1  และปรบัรายวิชา
ภาษากับวัฒนธรรม ไปเรียนช้ันปทีี่1 ภาคการศึกษา
ที่2  คู่กับวิชา ภาษาศาสตร์ภาษาไทย เพราะเนื้อหา
ทั้งสองวิชาเกื้อกลูกัน 

ปรับปรงุแผนการจัดการวิชา
เรียนในแต่ละภาคการศึกษา
เรียบร้อยแล้ว 

9. ขอให้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย เน้นผลิตบัณฑิตทีม่ีความลึกซึ้งในศาสตร์
ภาษาไทย ในทุกกลุ่มสาระไม่ว่าจะเป็นหลัก  

ได้ปรับปรงุให้วิชาเอกบังคับ
คลอบคลมุทุกกลุม่สาระทาง
ภาษาไทยแล้ว 



 

 

ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษหลักสูตร (ต่อ) 
 

ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
 ภาษาไทย ภาษาศาสตร์ การใช้ภาษา  วรรณกรรม

วรรณคดี และภาษาไทยในการสื่อสาร การใช้
เทคโนโลยีในสงัคมปจัจบุัน 

 

10. หลักสูตรควรเน้นย้ าผลิตบัณฑิตภาษาไทยสามารถ
น าวิชาความรู้ด้านภาษาไทยไปประยกุต์ให้เหมาะสม
กับอาชีพและสังคมปจัจบุันและขณะเดียวกัน
หลักสูตรตอ้งมเีอกลักษณ์และอัตลกัษณ์ของท้องถ่ิน
ชายแดนภาคใต้ด้วย 

มีรายวิชา  
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษา
มลายูถ่ินกับภาษาไทย 
(Relationship between 
the Malay Dialect and  
Thai ) เพื่อความเป็น
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของ
ท้องถ่ินชายแดนภาคใต้ 

11. ควรเพิ่มข้อความในข้อ 1.2 วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร ข้อที่1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความ
เข้าใจอย่างลึกซึง้ทางภาษาไทย ด้านการฟัง การพูด 
การอ่าน และการเขียนและการใช้ภาษาไทยในการ
สื่อสาร สามารถประกอบอาชีพทัง้ภาครัฐบาล 
เอกชน และอาชีพอสิระ ได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

ปรับปรงุวัตถุประสงค์
เรียบร้อยแล้ว 

12.  ช่ือวิชาที่แปลเป็นภาษาอังกฤษบางวิชาไม่
สอดคล้องกบัภาษาไทย 

ตรวจสอบทกุรายวิชาและ
แก้ไขข้อผิดพลาดเรียบร้อย
แล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ญ 

ตารางการจัดโครงสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. 2554  ( มคอ.1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลุ่มเนื้อหาวิชาเฉพาะด้านบังคับ  

1. กลุ่มเนื้อหาวิชาหลักภาษาไทย และภาษาศาสตร์ ต้องมีเนื้อหาอย่างน้อยดังต่อไปนี ้



 

 

เนื้อหาวิชา รายวิชาที่เปิดสอน 

ลักษณะภาษาไทย 2104101  ลักษณะภาษาไทย                    
Characteristics of Thai Language                3 (3-
0-6) 

ภาษาศาสตร์เบื้อต้น 2104242   ภาษาศาสตร์ภาษาไทย 
Thai Linguistics                                      3 (3-0-
6) 

 

2. กลุ่มเนื้อหาวิชาการใช้ภาษา ต้องมีเนื้อหาอย่างน้อยดังต่อไปนี ้

เนื้อหาวิชา รายวิชาที่เปิดสอน 

ทักษะการใช้ภาษาไทยด้านต่างๆ 2104243 วาทการ                   
Speech                           2 (1-2-
3) 
2104352 บรรณาธิการกิจ   
Editorial Technique              2 (2-0-
4) 
2104349 การเขียนสารคดี  
Nonfiction  Writing                         2 (1-2-
3) 
2104323 การอ่านเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคมReading for  
Life  and  Society  Development               2(2-0-
4) 

การคิดและการใช้เหตุผล 2104457 การวิจัยทางภาษาไทย  
Research    in  Thai language  3 (2-2-
6) 
2104318 ผลงานการค้นคว้าทางภาษาและวรรณกรรมไทย  
  
A Study of Research Work in  the Thai Language
                                  
                                                            3 (2-2-
5)  
2104208 การอ่านตีความ  
Reading  for Interpretation             2 (2-0-
4)                                                                                      

 

3.กลุ่มเนื้อหาวิชาวรรณคดีไทย ต้องมีเนื้อหาอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

เนื้อหาวิชา รายวิชาที่เปิดสอน 

วรรณคดีศึกษา หรือ วรรณคดีวิจารณ์                  
หรือวรรณคดีวิจักษ์ 

2104315       วรรณกรรมวิจารณ์   
Literary Criticism                                   3(2-2-
5) 



 

 

วรรณคดีเอก 2104245 วรรณกรรมเอกของไทย 
Great  Literature  of   Thai Writers             3 (3-0-
6)           

วรรณกรรมร่วมสมัย 2104246  วรรณกรรมไทยร่วมสมัยContemporary Thai 
Literature                                     3 (3-0-
6)     

 

 

4. กลุ่มเนื้อหาวิชาภาษาและวรรณกรรมที่สัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรม ต้องมี
เนื้อหาอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

เนื้อหาวิชา รายวิชาที่เปิดสอน 

ภาษากับสังคม 2104104 ภาษากับวัฒนธรรม     
Language  and Culture             3 (3-0-
6)  

ภาษากับวัฒนธรรม 

วรรณกรรมกับสังคมและวัฒนธรรม 2104430 วรรณกรรมสังคมและการเมือง                        
Social  and  Political  Literature                     3 (3-0-
6) 

 

กลุ่มเนื้อหาวิชาเฉพาะด้านเลือก  

1. กลุ่มเนื้อหาวิชาหลักภาษาไทย และภาษาศาสตร์ ต้องมีเนื้อหาอย่างน้อยดังต่อไปนี ้

เนื้อหาวิชา รายวิชาที่เปิดสอน 

ภาษาบาลี สันสกฤต เขมรในภาษาไทย หรือ 
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย หรือประวัติและ
ความหมายของค า หรือภาษาศาสตร์เฉพาะด้าน 

2104316 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 
Foreign Loanwords  in Thai  Language                 3 (3-0-
6)      

ภาษาถิ่น 2104139 ภาษาถิ่น            Dialectology              2(2-0-
4) 

วิวัฒนาการของแบบเรียนภาษาไทย 2104355 พัฒนาการแบบเรียนภาษาไทย 
Development of Thai Lessons                 2 (2-0-
4) 

 

2. กลุ่มเนื้อหาวิชาการใช้ภาษา ต้องมีเนื้อหาอย่างน้อยดังต่อไปนี ้

เนื้อหาวิชา รายวิชาที่เปิดสอน 

การใช้ภาษาเฉพาะแบบ 2104462  การใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ            
Thai Language for Business                           3 (3-0-
6) 
2104459    การเขียนหนังสือราชการ             
Official Writing                  2 (2-0-
4) 



 

 

2104350 การเขียนส าหรับสื่อสารมวลชน 
Writing for Mass Media               2 (2-0-
4)  

การใช้ภาษาเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะ 2104458         การพูดทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์   
Speaking on Broadcasting                              3 (3-0-
6) 
2104353   การเขียนเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 
Writing for Advertising and Public Relation            2(2-0-
4) 2104103  การอ่านเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ 
Reading for Specific Purpose                         3 (2-2-
5)                                         

การสื่อสารภาษาข้ามวัฒนธรรม 2104351 ความสัมพันธ์ระหว่างภาษามลายูถิ่นกับ
ภาษาไทยRelationship between the Malay Dialect and  
Thai Language                                                                    
                                                                        3 (3-
0-6)   

 

 3.กลุ่มเนื้อหาวิชาวรรณคดีไทย อาจมีเนื้อหาวิชาดังต่อไปนี ้

เนื้อหาวิชา รายวิชาที่เปิดสอน 

พัฒนาการวรรณคดี  

วรรณกรรมท้องถิ่น 2104429 วรรณกรรมท้องถิ่น                  
Thai Local Literary Works                         3 (2-2-
5)            

วรรณกรรมเฉพาะประเภท (นิราศ,ยอพระเกียรติ) 2104354        วรรณกรรมเด็ก   
Children's Literature               2 (2-0-
4)                    

การประพันธ์ 2104435 การประพันธ์ร้อยกรอง  

Thai Poetry               2 (1-2-
3) 

การอ่านท านองเสนาะ 2104212 ศิลปะการอ่านออกเสียง             
Reading Technique              2 (1-2-
3) 

วรรณคดีเปรียบเทียบ  

 

 4. กลุ่มเนื้อหาวิชาภาษาและวรรณกรรมที่สัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรม อาจมี
เนื้อหาวิชาดังต่อไปนี ้

เนื้อหาวิชา รายวิชาที่เปิดสอน 



 

 

คติชนในภาษาและวรรณกรรม 2104206 คติชนวิทยา   
Folklore                                        3 (2-2-
5) 

ภูมิปัญญากับวิถีชีวิตไทย  

วรรณกรรมกับสังคมและวัฒนธรรม  

วรรณกรรมกับศิลปะแขนงต่างๆ 2104324 วรรณคดีการละคร                                        
Thai Dramatic Literature                              2 (1-2-
3) 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฎ 
                ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


