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ค าน า 
 

   คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  ได้จัดท า
คู่มือหลักสูตร  ประจ าปีการศึกษา 2553 ขึ้น  เพื่อให้นักศึกษาได้ท าความเข้าใจโครงสร้างของ
หลักสูตร  รายวิชา  และค าอธิบายรายวิชาทุกวิชาที่นักศึกษาจะต้องศึกษาตลอดหลักสูตร เพื่อ
ประโยชน์ในการวางแผน เตรียมพร้อมในการเรียนรู้ ตลอดจนบันทึกผลการเรียนเพื่อตรวจสอบและ
ประเมินตนเองตลอดระยะเวลาในการศึกษา  ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีความสามารถในการ
เรียนรู้ มีความรับผิดชอบและพัฒนาตนเอง เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ  สอดคล้องกับมาตรฐานการ
อุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ พ.ศ. 2547 

คณะผู้จัดท าคู่มือหลักสูตรเล่มนี้  หวังว่านักศึกษาทุกคน  จะได้ใช้ประโยชน์จาก 
คู่มือหลักสูตรเล่มนี้ตรงตามเจตนารมณ์ของผู้จัดท า 

 
                       คณะผู้จัดท า  
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หลักสูตรภาษาไทย 
 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 
 1. นายสันทัด  จันทร์ขุน   ประธานบริหารหลักสูตร  
 2. ผศ.วิจิตร  ศรีสุวิทธานนท์  กรรมการ  
 3. นางสาวอารยา  ทองหว่ัน   กรรมการ  
 4. นางสาวภาชิณี  เต็มรัตน์   กรรมการ  
 5. นางสาวมัสวิณี  สาและ   กรรมการและเลขานุการ  

 
ปรัชญาของหลักสูตร  
        ผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทางภาษาไทย  สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม  หมั่นแสวงหาความรู้ด้วยตนอง  มีประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทย
สื่อสารทุกรูปแบบ  ตระหนักในวัฒนธรรมไทย  มีคุณธรรมและจริยธรรม  

 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
                       1.  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งทางภาษาไทย 
                       2.  เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถประกอบอาชีพทั้งภาครัฐบาล เอกชน และอาชีพอิสระ ที่
ต้องอาศัยภาษาเป็นสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

         3.  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความภาคภูมิใจและตระหนักถึงความส าคัญของภาษาและ
วรรณกรรมไทย ในฐานะที่เป็นวัฒนธรรมของชาติ  

         4.  เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีพื้นฐานทางวิชาการส าหรับพัฒนาตนเองและให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคมในระยะต่อไป 

         5.  เพื่อปลูกฝังบัณฑิตให้รักภาษาไทย มีโลกทัศน์กว้าง มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
สามารถพัฒนาตนให้อยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี และเป็นก าลังในการพัฒนาประเทศชาติ  
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หลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิต 
  ก าหนดให้ศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  121    หน่วยกิต 
 

  โครงสร้างหลักสูตร 
                           โครงสร้างหลักสูตร   ประกอบด้วยหมวดวิชา  3 หมวดวิชา คือหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี แต่ละหมวดวิชาประกอบด้วยกลุ่มวิชา ดังนี้ 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป             ไม่น้อยกว่า  31 หน่วยกิต 
        กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   ไม่น้อยกว่า   8   หน่วยกิต 
        กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    ไม่น้อยกว่า   8   หน่วยกิต 
        กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    ไม่น้อยกว่า   6   หน่วยกิต 
        กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      
         ไม่น้อยกว่า           9   หน่วยกิต 
   หมวดวิชาเฉพาะด้าน                 ไม่น้อยกว่า  84  หน่วยกิต 
    กลุ่มวิชาแกน                  15 หน่วยกิต    
     กลุ่มวิชาบังคับ                    21 หน่วยกิต 
    กลุ่มวิชาเลือก            ไม่น้อยกว่า  32  หน่วยกิต 
     กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ              16 หน่วยกิต 
            กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ       7 หน่วยกิต 

         กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ                                                   9 หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี                 ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 

รายวิชา 
  รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรมีการก าหนดรหัสวิชา  ชื่อวิชา  ในแต่ละหมวดวิชา
และกลุ่มวิชา  ดังนี้ 
    หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า 31 หน่วยกิต  ประกอบด้วย  4  กลุ่มวิชาตาม
ข้อก าหนด ดังนี้ 
   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร         ไม่น้อยกว่า    8     หน่วยกิต   
                  2104101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1 2(2-0-4) 
      Thai  for  Communication I 
     2104102  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2  2(2-0-4) 
  Thai  for  Communication II 



6 
 

 

                  2105103  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  2(2-0-4) 
      English  for  Communication I 
                 2105104  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 2(2-0-4) 
      English  for  Communication II 

              กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    ไม่น้อยกว่า 8  หน่วยกิต 
    2100105   สารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า  2(2-0-4) 
      Information  for  Study  Skills and Research 
    2100106    ความจริงของชีวิต    2(2-0-4) 
      Meaning  of  Life   
     2150101    การคิดและการพัฒนาตน    2(2-0-4) 
      Thinking  and  Self   Development 
                 2180202    สุนทรียภาพของชีวิต    2(2-0-4) 
      Aesthetic  Appreciation 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต 
    2150102    วิถีไทย     2(2-0-4) 
   Thai  Living 
    2150203   วิถีโลก     2(2-0-4) 
      Global  Society  and  Living 
    2150204    มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม   2(2-0-4) 
      Man  and  Environment 
              กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ไม่น้อยกว่า      9  หน่วยกิต   
       4100205   วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 2(2-0-4)    
      Science  for  Quality of  life 
    4100206   การคิดและการตัดสินใจ   2(2-0-4)    
      Thinking  and  Decision  Making 
    4100207   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)    
      Information  Technology  for  Life 
    4100208   การกีฬาเพื่อสุขภาพ  2(1-2-3)  
      Sport for Health 
 



7 
 

 

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า  84   หน่วยกิต  
      กลุ่มวิชาแกน   15  หน่วยกิต  
                 2104111   ภาษาศาสตร์เบื้องต้น                       3(3-0-6) 
      Introduction to Linguistics        
                              21041 13   หลักภาษาไทย                                 3(3-0-6) 
                                Thai Grammar           
    2104444   การเขียนภาคนิพนธ์และการวิจัยทางภาษาไทย 
     Academic  Writing   3(3-0-6)  
       

2104217   นวทัศน์วรรณกรรม               2(2-0-4) 
    Thai  Literary  Criticism 

2104105   ภาษากับวัฒนธรรม                          2(2-0-4) 
  Language and Culture 
 
2104112   ค าและส านวนไทย     2(2-0-4) 
  Words and Idioms in Thai 

   กลุ่มวิชาบังคับ     21   หน่วยกิต  
    21042 18   การเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ 2(2-0-4) 
      Efficiency Writing 

2104115   การอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ          2(2-0-4) 
    Efficiency Reading 

    2104116   การพูดการฟังเพื่อสัมฤทธิผล          2(2-0-4) 
    Speaking and Listening for Achievement 

               2104222  พัฒนาการวรรณคดีไทย  3(3-0-6) 
      Thai  Literature Development 
              2104330   ผลงานการค้นคว้าทางภาษาและวรรณกรรมไทย 

3(3-0-6) 
      A Study of Research Work in  the Thai  
      Language and Literary work 

2104114   กวีนิพนธ์   3(3-0-6) 
    Thai Poetry 
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    2104220   คติชนวิทยา                                    3(3-0-6) 
      Thai Folklore 
    2104332   สัมมนาภาษาไทย    3(1-4-4) 
      Seminar on Thai Language 
   กลุ่มวิชาเลือก   เลือกเรียนไม่น้อยกว่า    32   หน่วยกิต  
   2104219   การพูดเพื่อสังคม   2(2-0-4) 
      Social Speaking 
    2104221  การเขียนสารคดี   2(2-0-4) 
      Feature Writing 
    2104223  หัสคดีศึกษา   2(2-0-4) 
      Humouristic Folklore 
    2104331   ความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาไทย 2(2-0-4) 
      Creative Thinking in Thai 
 
                     2104224   การเขียนบันเทิงคดี  2(2-0-4) 
      Fiction Writing 
    2104334   การเขียนเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์    
          2(2-0-4)  
      Writing for Advertising and Public Relation 
    2104337   การเขียนในหน้าหนังสือพิมพ์ 2(2-0-4) 

    Journalistic Writing 
    2104335   การเขียนเชิงธุรกิจ  2(2-0-4) 
      Business  Writing   
    2104336   บรรณาธิการกิจ   2(2-0-4) 

    Editorial Technique 
    2104338   การย่อความและสรุปความ 2(2-0-4) 

    Summary 
    2104339   การอ่านตีความ    2(2-0-4) 

    Reading Text for Interpretation 
    2104340   การเขียนเชิงสร้างสรรค์  2(2-0-4) 
      Creative Writing 
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    2104446   การพูดทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
          3(3-0-6) 
      Speaking on Broadcasting 
    2104341   การสัมภาษณ์   3(3-0-6)  

    Interview Techniques 
    2104342   ภาษาไทยถิ่นใต้   2(2-0-4) 

    Dialectology 
    2104343   วิวัฒนาการอักษรไทย                2(2-0-4)   
      Thai Alphabet 
    2104209   หลักการอ่านและการเขียนค าไทย  2(2-0-4) 

    Reading and Writing Systems in Thai 
    2104448   ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย 2(2-0-4) 
      Pali and Sanskrit in Thai 
 
    2104349  ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 2(2-0-4) 

    Foreign Loanwords in Thai 
    2104333   วรรณคดีนิราศ   2(2-0-4)  
      Niras (a form of Poetry) 
    2104225   วรรณคดีการละคร  2(2-0-4)  
      Thai  Dramatic Literature 
    2104226   วรรณกรรมสังคมและการเมือง 2(2-0-4)  

    Social and Political Literature 
    2104227   วรรณกรรมเอกของไทย  2(2-0-4)  

    Prominent Literary / Thai Masterpieces of 
     Literary works 

    2104228   วรรณกรรมท้องถิ่น  2(2-0-4)  
    Thai Folk Literature 

    2104329   เร่ืองสั้นและนวนิยาย  2(2-0-4)  
    Short Stories and Novels 

    2104450   วรรณกรรมเด็ก   2(2-0-4)  
      Children's Literature 
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    2104451   อิทธิพลของวรรณกรรมต่างประเทศต่อ- 
      วรรณกรรมไทย               2(2-0-4)  

    Influence of Foreign Literature on Thai- 
     Literature 

2104452   สัมมนานักเขียนไทย  2(2-0-4) 
  Seminar on Thai Writer 

กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
         1)   กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   7  หน่วยกิต 

                        2104445  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย 3   
                      2(90) 
      Preparation for Experience in Thai 
            2104447   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย 3  5(450)
      Field  Experience  in  Thai 
       

          2)   กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ    9  หน่วยกิต 
3156101  หลักการบริหารธุรกิจ     3(3-0-6) 

                             3156352  การเป็นผู้ประกอบการ     3(3-0-6) 
3156370  การพัฒนาบุคลิกภาพ                                  3(3-0-6) 
 
 

หมวดวิชาเลือกเสรี                 6 หน่วยกิต 
   ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   โดยไม่
ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมใน
เกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของโปรแกรมวิชานี้ 
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 แผนการศึกษา  
  การจัดแผนการศึกษาได้ก าหนดรายวิชาที่เปิดสอนตามหลักสูตรในแต่ละภาค
การศึกษาดังนี้ 
 
 ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา ผลการเรียน 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2150101    การคิดและการพัฒนาตน ….. 
 2150203    วิถีโลก ..... 
 2150204    มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ..... 
 4100208    การกีฬาเพื่อสุขภาพ ..... 
หมวดวิชาเฉพาะ 2104111  ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 

2104112  ค าและส านวนไทย 
2104105  ภาษากับวัฒนธรรม 
2104115  การอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ 

..... 

..... 

..... 

..... 
 รวม 17 หน่วยกิต 
 
 
ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา ผลการเรียน 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2100105    สารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า ….. 
 2104101    ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1 ..... 
 2105103    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 ..... 
 2150102    วิถีไทย ..... 
หมวดวิชาเฉพาะ 2104113  หลักภาษาไทย 

2104114  กวีนิพนธ์ 
2104116  การพูดการฟังเพื่อสัมฤทธิผล 

..... 

..... 

..... 
 รวม 16  หน่วยกิต 
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ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา ผลการเรียน 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4100207    เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต ….. 
 4100205    วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต ..... 
 4100206    การคิดและการตัดสินใจ ..... 
หมวดวิชาเฉพาะ 

 
2104218  การเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
2104217  นวทัศน์วรรณกรรม 
2104219  การพูดเพื่อสังคม 
2104209  หลักการอ่านและการเขียนค าไทย 

..... 

..... 

..... 

..... 
หมวดวิชาเลือกเสรี ........................................................................................ ..... 

รวม 18 หน่วยกิต 
 
 
 
ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา ผลการเรียน 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2100106    ความจริงของชีวิต ..... 

 2104102    ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2 ..... 
 2105104   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 ..... 
 2180202    สุนทรียภาพของชีวิต ..... 

หมวดวิชาเฉพาะ 
 

2104220  คติชนวิทยา 
2104222  พัฒนาการวรรณคดีไทย 
2104221  การเขียนสารคดี 

..... 

..... 

..... 
หมวดวิชาเลือกเสรี ......................................................................................... ..... 

รวม 19 หน่วยกิต 
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ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา ผลการเรียน 
หมวดวิชาเฉพาะ 

 
2104329  เร่ืองสั้นและนวนิยาย   
2104349  ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 
2104331  ความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาไทย   
2104330 ผลงานการค้นคว้าทางภาษาและวรรณกรรมไทย 
2104338  การย่อความและสรุปความ 
2104341  การสัมภาษณ์  
2104227  วรรณกรรมเอกของไทย  

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 
กลุ่มวิชาวิทยาการ

จัดการ 
3156101  หลักการบริหารธุรกิจ   ..... 

รวม 18    หน่วยกิต 

 
 
ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา ผลการเรียน 
หมวดวิชาเฉพาะ 

 
2104332  สัมมนาภาษาไทย 
2104333  วรรณคดีนิราศ 
2104334  การเขียนเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 
2104335 การเขียนเชิงธุรกิจ 
2104336  บรรณาธิการกิจ 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 
กลุ่มวิชาวิทยาการ

จัดการ 
3156352  การเป็นผู้ประกอบการ   
3156370  การพัฒนาบุคลิกภาพ                                  

..... 

..... 
 รวม 18  หน่วยกิต 
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ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่  1 
หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา ผลการเรียน 

หมวดวิชาเฉพาะ 
 

2104445  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย3 
2104444  การเขียนภาคนิพนธ์และการวิจัยทาง 
                ภาษาไทย 
2104446  การพูดทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
2104450  วรรณกรรมเด็ก 

….. 
….. 

 
….. 
….. 

 รวม 10   หน่วยกิต 

 
 
ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา ผลการเรียน 
หมวดวิชาเฉพาะ 2104447  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย 3 ..... 
 รวม  
 
 
 ค าอธิบายรายวิชา  
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  แบ่งออกเป็น  4 กลุ่มวิชา ดังนี้ 
   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  ไม่น้อยกว่า   8   หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

2104101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  1          2(2-0-4) 
  Thai for Communication I        

 ฝึกทักษะการใช้ภาษาทั้งการฟัง  การพูด  การอ่านและการเขียน  โดยเน้น
การฟังและการอ่านเชิงวิเคราะห์  ให้สามารถสื่อภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
สามารถน าความรู้  ความคิดที่ได้รับมาพัฒนาตนเองอย่างสร้างสรรค์  
 

2104102   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   2     2(2-0-4) 
  Thai  for  Communication II      

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  คือ 2104101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1  ฝึก
ทักษะการใช้ภาษาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  โดยเน้นการพูดการเขียน แบบต่าง ๆ 
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2105103   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  1     2(2-0-4) 
  English  for  Communication I 

 ฝึกทักษะด้านการฟัง พูด เพื่อการสื่อสารเบื้องต้นในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น 
การทักทาย  การกล่าวลา  การแนะน าตัวเองและผู้อื่น  การกล่าวขอบคุณ  การขอ
โทษ ฯลฯ  การอ่านและการเขียนเพื่อสื่อความหมายในชีวิตประจ าวัน เช่น  การอ่าน
โฆษณา   ฉลาก รวมทั้งการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ 
 

2105104   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   2     2-(1-2-3) 
  English  for  Communication II      

 ฝึกทักษะด้านการฟัง  พูด  เพื่อให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็น  ฝึกทักษะ
การอ่านเพื่อหาหัวข้อเร่ือง  การอ่านเพื่อจับใจความส าคัญและรายละเอียด  รวมทั้ง
การเขียนข้อความสั้น ๆ เพื่อการสื่อสาร 

 
   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์     ไม่น้อยกว่า    8   หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

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

 ความหมาย  ความส าคัญของสารนิเทศ  แหล่งสารนิเทศในการศึกษา
ค้นคว้าภายในมหาวิทยาลัย  และเข้าถึงแหล่งสารนิเทศอ่ืน ๆ วิธีการแสวงหา  และ
รวบรวมสารนิเทศมาใช้เพื่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง  และการใช้เทคโนโลยีทาง
สารนิเทศ  วิธีการน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าตามรูปแบบและขั้นตอนที่เป็น
มาตรฐาน 
 

2100106   ความจริงของชีวิต       2(2-0-4) 
  Meaning  of  Life 

 ความหมายของชีวิต  การด ารงชีวิตในสังคมปัจจุบัน  การน าเอาความจริง
ตามหลักศาสนาและปรัชญาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาปัญญา  แก้ปัญหาชีวิตและ
สังคม  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักศาสนา  ชีวิตที่มีสันติสุขและ
สังคมที่มีสันติภาพ 
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2150101   การคิดและการพัฒนาตน      2(2-0-4) 
  Thinking  and  Self  Development 

 ศึกษาธรรมชาติของการคิด  ทักษะการคิด  กระบวนการคิดและการแก้ 
ปัญหา  การศึกษาตนเอง  การประเมินและการพัฒนาตน  การสร้างความสัมพันธ์  
ที่ดีกับผู้อ่ืนเพื่อการด าเนินชีวิตที่มีคุณค่าและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข  
 

2180202   สุนทรียภาพของชีวิต       2(2-0-4) 
  Aesthetic  Appreciation 

 ศึกษาและจ าแนกข้อแตกต่างในศาสตร์ทางความงาม  ความหมายของ
สุนทรียศาสตร์เชิงการคิดกับสุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรมโดยสังเขป  ความส าคัญ
ของการรับรู้กับความเป็นมาของศาสตร์ทางการเห็น (The Art of Imagery)  ศาสตร์
ทางการได้ยิน(TheArt of Sound) และศาสตร์ทางการเคลื่อนไหว (The Art of 
Movement)  สู่ทัศนศิลป์ (Visual Arts ) ศิลปะดนตรี     ( Musical Arts ) และ     
ศิลปการแสดง (Performing   Arts ) ผ่านขั้นตอนการเรียนรู้เชิงคุณค่าจาก (1) ระดับ
การร าลึก (Recognitive)  (2) ผ่านขั้นตอนความคุ้นเคย (Acquantive)  และ (3) 
น าเข้าสู่ขั้นความซาบซึ้ง  (Appreciative) เพื่อให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ของความ
ซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ (Aesthetic Appreciation) 
 

   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    ไม่น้อยกว่า   6   หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

2150102   วิถีไทย        2(2-0-4) 
  Thai   Living 

 ศึกษาลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อวิวัฒนาการ และการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม  วัฒนธรรมและประเพณีไทย  ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิ
ปัญญาไทย ปัญหาสังคมไทย  เพื่อด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ และมี
วิสัยทัศน์ด้านการเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ  สังคม อันน าไปสู่การด าเนินชีวิต
แบบพอเพียง  โดยศึกษาการพัฒนาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
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2150203   วิถีโลก         2(2-0-4) 
  Global  Society  and  Living 

 ศึกษาวิวัฒนาการทางสังคม  เศรษฐกิจ  การเมืองและการปกครองของโลก  
ปัญหาของโลกยุคปัจจุบัน  การจัดระเบียบโลก  ตลอดจนถึงการปรับตัวของไทยใน
สังคมโลก 
 

2150204   มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม      2(20-4) 
  Man  and  Environment 

 ความหมายและความส าคัญของสิ่งแวดล้อม  ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
กับสิ่งแวดล้อม  ระบบกายภาพ  ระบบนิเวศ  และความหลากหลายทางชีวภาพ  การ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  การ
ส่งเสริมบ ารุงรักษา  คุ้มครองคุณภาพของสิ่งแวดล้อมตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี     ไม่น้อยกว่า  9   หน่วยกิต 
 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

 
4100205 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต    2(2-0-4) 
  Science  for  Quality  of  life 

 ศึกษาการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  การน าทักษะกระบวนการ
และความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ด ารงอยู่อย่าง
เป็นสุข และมีประสิทธิภาพโดยตระหนักถึงผลกระทบของความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์ที่มีต่อมนุษย์  สิ่งแวดล้อม  สังคม  การเมือง  และวัฒนธรรม  
 

4100207   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต     3(2-2-5)  
  Information  Technology  for  Life 

 ศึกษาเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information  Technology)  
และคอมพิวเตอร์ที่มีอิทธิพลและมีผลกระทบต่อชีวิตและสังคม  การใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้แก่เคร่ืองอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  การประมวลผลข้อมูล  
การจัดการและการใช้งานข้อมูล  การใช้โปรแกรมระบบและโปรแกรมประยุกต์  
เพื่อการสืบค้นข้อมูล  การแสวงหาความรู้ และการสื่อสารข้อมูลบนระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์  และระบบฐานข้อมูล  แหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้ในการท า  
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รายงาน  การน าเสนอผลงาน  และการด ารงชีวิตประจ าวันอย่างมีประสิทธิภาพ  
รวมถึงการเคารพสิทธิทางปัญญา 
 

4100206   การคิดและการตัดสินใจ      2(2-0-4) 
  Thinking and Decision Making 

 หลักการและทักษะกระบวนการคิด  การคิดอย่างมีเหตุผล  การวิเคราะห์
ข้อมูล  และการใช้คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน  
 

4100208   การกีฬาเพื่อสุขภาพ       2(1-2-3)  
  Sport for Health 

 ศึกษาระบบลักษณะ รูปร่างของร่างกายที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว และ
องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย  การฝึกปฏิบัติ การเสริมสร้างสมรรถภาพ
และทักษะการกีฬา การรู้จักพิจารณาเลือกกิจกรรมทางกีฬา  การก าหนดโปรแกรม
การสร้างสมรรถภาพที่เหมาะสมกับตนเอง ตามวัย  เพศ     การทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย  อาหารและพลังงานที่ใช้ในกิจกรรมกีฬาประเภทต่าง ๆ ข้อควรระวังและ
หลีกเลี่ยงในการเล่นกีฬา รู้จักการประเมินผลจากการเล่นกีฬา  การบริหารกาย ฯลฯ  
เพื่อหาทางปรับปรุงแก้ไขให้เกิดผลดีต่อสมรรถภาพทางกาย  
 

  หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 84  หน่วยกิต 
   กลุ่มวิชาแกน  15  หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

2104111  ภาษาศาสตร์เบื้องต้น                                        3(3-0-6)    
                      Introduction to Linguistics        
   ความหมายของวิชาภาษาศาสตร์  ตระกูลของภาษา   การศึกษาภาษาตาม
  ทฤษฏีทางภาษาศาสตร์  
 

2104113 หลักภาษาไทย           3(3-0-6) 
                           Thai Grammar           

 ศึกษาความหมายและขอบข่ายของหลักภาษาไทย  ศึกษาลักษณะภาษาไทย
 ในด้านเสียง  พยางค์  ค า  วลี  และโครงสร้างของประโยค  หลักเกณฑ์การอ่านการ
 เขียนค าไทย ค าราชาศัพท์  ค าสุภาพ  และสามารถใช้ภาษาให้ถูกต้องตามความนิยม
 ของสังคมไทย           
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2104444    การเขียนภาคนิพนธ์และการวิจัยทางภาษาไทย                      3(3-0-6)  
  Academic Writing 

 ศึกษาหลักการเขียนภาคนิพนธ์และสารนิพนธ์   ส่วนประกอบของภาค
นิพนธ์และสารนิพนธ์   ตลอดจนศึกษารูปแบบการวิจัยทางภาษาไทย  การเลือก
หัวข้อ  การเขียนเค้าโครงวิจัย  การก าหนดวัตถุประสงค์และกรอบความคิด    
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบต่างๆ   การจ าแนก    วิเคราะห์และการตีความข้อมูล    
การเขียนรายงานวิจัย 
 

2104217  นวทัศน์วรรณกรรม           2(2-0-4) 
Thai  Literary  Criticism 

  ลักษณะและวิวัฒนาการของวรรณกรรมไทยในด้านเน้ือหา  รูปแบบ  และ
แนวคิด ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสังคมและวัฒนธรรม  ฝึก
วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณกรรมทั้งประเภทร้อยแก้วและร้อยกรอง  

 
2104105   ภาษากับวัฒนธรรม             2(2-0-4)                                

  Language and Culture 
 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสังคมและวัฒนธรรม  วิเคราะห์การ
ใช้ภาษาที่สัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรม  ตามระดับชั้นของภาษาและสังคม   
ตามกาลเทศะและสถานการณ์  ศึกษาเปรียบเทียบการใช้ภาษาอย่างเป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการของวัฒนธรรมท้องถิ่น  ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงของภาษา ตาม
โอกาสและสถานการณ์ เช่นภาษาปาก ภาษาหนังสือภาษาหนังสือพิมพ์  ภาษาวัยรุ่น  
และวัฒนธรรมอื่นๆที่มีอิทธิพลต่อการใช้ภาษา  ทั้งถ้อยค า  ส านวน  และการเรียบ
เรียง     ข้อความให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทย  
  

2104112   ค าและส านวนไทย                          2(2-0-4) 
  Words and Idioms in Thai 
   ลักษณะและที่มาของถ้อยค าส านวน โวหาร ค าพังเพย ภาษิต ความหมาย 
  และการน าไปใช้  
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   กลุ่มวิชาบังคับ       21  หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

2104218   การเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ             2(2-0-4) 
  Efficiency  Writing 

 การล าดับความคิด  การวางโครงเร่ือง  การเขียนย่อหน้า  การเขียน
บทความ การเขียนข่าว  การเขียนจดหมายประเภทต่าง ๆ การเขียนเรียงความ  การ
เขียนสรุปความจากการฟังและการอ่าน 
 

2104115   การอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ                                                        2(2-0-4)  
Efficiency Reading 

   ศึกษาหลักการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ  ได้แก่  การเข้าใจศัพท์  วลี  
 โครงสร้างและส านวนภาษา  การจับใจความ  การสังเขปความ  และสรุปความ      

 
 2104116   การพูดการฟังเพื่อสัมฤทธิผล      2(2-0-4) 

Speaking and Listening for Achievement 
   ศึกษาหลักเกณฑ์การพูดและการฟังเพื่อสัมฤทธิผล  ฝึกทักษะการพูด  การ

 ฟังจากกิจกรรมทางวิชาการ  และกิจกรรมบันเทิงต่างๆ  ฝึกพูดแสดงความคิดเห็น
 จากสิ่งที่ฟัง  ฝึกการฟังแล้วสรุปใจความส าคัญ  ฝึกทักษะการพูดในสถานการณ์
 ต่างๆ  เช่น  การสนทนา  การอภิปราย การสัมภาษณ์  การประชุม  และการโต้วาที    
 ฝึกฟังเร่ืองราวจากที่ต่างๆแล้วสื่อสารให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ด้วยการพูดอย่างสัมฤทธิผล
 ตามจุดมุ่งหมาย  เน้นการฝึกปฏิบัติทั้งในและนอกชั้นเรียน  

 

2104222  พัฒนาการของวรรณคดีไทย     3(3-0-6) 
   Thai Literature Development 
   ศึกษาพัฒนาการของวรรณคดีไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงสมัยรัตนโกสินทร์
  ตอนต้น  ในด้านรูปแบบ  เน้ือหา   แนวคิด   กลวิธีการประพันธ์      ลักษณะเฉพาะ
  ของวรรณคดี   คุณค่า  ความเชื่อ  และค่านิยมตลอดจนสภาพสังคมและการเมืองที่มี
  ผลต่อวรรณกรรมไทย   โดยเน้นลักษณะที่เป็นวรรณศิลป์   ความสัมพันธ์ระหว่าง
  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับพัฒนาการของวรรณคดีไทย  
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2104330   ผลงานการค้นคว้าทางภาษาและวรรณกรรมไทย                       3(3-0-6) 
  A Study of Research Work in  the Thai Language and Literary work 
   ศึกษาระเบียบวธีวิจัยโดยสังเขป ศึกษาผลงานค้นคว้าวิจัย  และวิธีการที่ใช้
  กับงานนั้น  การน าผลหรือข้อเสนอแนะจากงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการสอน
  และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในรูปแบบต่างๆ ศึกษางานวิจัยไม่น้อยกว่า 3 เร่ือง ให้
  ครอบคลุมสาขาวรรณคดีหลักภาษาและการใช้ภาษา  
 

2104114   กวีนิพนธ์              3(3-0-6) 
Thai Poetry 
 ที่มา  รูปแบบและด้านเนื้อหาของกวีนิพนธ์ไทยทั้งกวีนิพนธ์แบบฉบับ  กวี

 นิพนธ์ท้องถิ่น  และกวีนิพนธ์สมัยใหม่   ศึกษาภาษาวรรณศิลป์  การวิเคราะห์
 เปรียบเทียบ และประเมินคุณค่าของกวีนิพนธ์     ฝึกแต่งค าประพันธ์ส่งเสริม
 ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ของแต่ละบุคคล                  

 
2104220   คติชนวิทยา                                                                       3(3-0-6) 
  Thai Folklore 
   ศึกษาความหมาย   ความส าคัญ  และการแบ่งประเภทของคติชน   รูปแบบ

 และบทบาทหน้าที่ของคติชนประเภทต่างๆ     แนวการศึกษาและวิธีการศึกษาโดย
 เน้นการเก็บข้อมูลภาคสนามและการวิเคราะห์เนื้อหาเบื้องต้น (โดยเฉพาะ
 วรรณกรรมมุขปาฐะในแต่ละภาค  เช่น  เพลงร้องเรือ เพลงบอก   หนังตะลุง  โนรา )    
 ศึกษาประวัติ  วิธีการร้องและวิธีการอ่าน   ขนบนิยม    การสะท้อนภาพสังคม   

 
2104332   สัมมนาภาษาไทย                3(1-4-4) 
  Seminar on Thai Language 

 ศึกษาวิธีการจัดสัมมนา  วิเคราะห์ปัญหาและปรากฏการณ์ในการใช้
ภาษาไทยจากแหล่งข้อมูลต่างๆ  ตลอดจนหัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับภาษาไทย  
ศึกษาศิลปะการใช้ถ้อยค า  รูปแบบที่แสดงความคิดสร้างสรรค์ทั้งในการพูดและ
การเขียนจากวรรณกรรมตลอดจนสื่อมวลชนที่แสดงการสร้างสรรค์ทางภาษาโดย
ใช้แนวคิดที่ได้จากการศึกษา  
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    กลุ่มวิชาเลือก   เลือกเรียนไม่น้อยกว่า      32  หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

2104219   การพูดเพื่อสังคม                2(2-0-4) 
  Social Speaking 

 หลักการและเทคนิคการพูดเพื่อสังคม  ฝึกการพูดเพื่อสังคมในโอกาสต่างๆ 
 เช่น การพูดติดต่อทางธุรกิจ  การพูดจูงใจ  การพูดในฐานะโฆษก  พิธีกร  การออก
 ค าสั่ง  กล่าวค าปราศรัย  กล่าวสุนทรพจน์  กล่าวให้โอวาท  กล่าวแนะน า  กล่าวเปิด
 งาน  กล่าวต้อนรับ  กล่าวขอบคุณ  กล่าวอวยพร  กล่าวมอบสิ่งของ  กล่าวสดุดี  
 และกล่าวไว้อาลัย   

 
2104221   การเขียนสารคดี               2(2-0-4) 
  Feature Writing 

ศึกษาลักษณะ  รูปแบบและกลวิธีการเขียนสารคดี  ฝึกเขียนสารคดี
ประเภทต่าง ๆ 

 
2104223   หัสคดีศึกษา               2(2-0-4) 
  Humouristic Folklore 

  ความหมายและประเภทของหัสคดี หลักการสร้างอารมณ์ในวัฒนธรรม
 อารมณ์ขันของไทยจากวรรณกรรมลายลักษณ์และวรรณกรรมมุขปาฐะ  กลวิธีการ
 สร้างเร่ือง  การใช้รูปแบบวัจนภาษาและอวัจนภาษาสื่ออารมณ์ขัน 
 

2104331   ความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาไทย            2(2-0-4) 
  Creative Thinking in Thai 
   ศึกษาความหมาย กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ ศิลปะการใช้ถ้อยค า 
  ส านวนโวหาร เร่ืองราว  และรูปแบบที่แสดงความคิดสร้างสรรค์ทั้งในการพูดและ
  การเขียนจากวรรณกรรมและสื่อมวลชนที่แสดงการสร้างสรรค์ทางภาษา  ส่งเสริม
  การสร้างความคิดสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดที่ได้จากการศึกษา  
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 
2104224   การเขียนบันเทิงคดี             2(2-0-4) 
  Fiction Writing 

  ศึกษาลักษณะ  รูปแบบ  และกลวิธีการเขียนบันเทิงคดีจากงานเขียนบันเทิง
  คดีที่ได้รับรางวัลต่างๆ  เน้นฝึกปฏิบัติการเขียนทั้งในและนอกชั้นเรียน  

 

2104334   การเขียนเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์          2(2-0-4) 
                       Writing for Advertising and Public Relation 

 ศึกษาหลักการและทฤษฎีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์  หลักการเขียน
 เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์   เช่น   การเขียนบทโฆษณา  การเขียนค าขวัญ   
 การเขียนบท  สุนทรพจน์ การเขียนโปสเตอร์ การเขียนใบปลิว ฝึกการเขียนเพื่อการ
 โฆษณาและประชาสัมพันธ์    

 
2104337   การเขียนในหน้าหนังสือพิมพ์            2(2-0-4) 

Journalistic Writing 
 ศึกษาลักษณะภาษา หลักเกณฑ์ กลวิธีการเขียนภาษาที่ปรากฏในหน้า

 หนังสือพิมพ์และนิตยสาร   ศึกษาวิเคราะห์ทั้งด้านเนื้อหา วิธีการน าเสนอ วิธีการใช้
 ถ้อยค ารูปประโยคที่ถูกต้องและเหมาะสม  พร้อมทั้งฝึกทักษะการเขียนเพื่อตีพิมพ์
 ในหนังสือพิมพ์และนิตยสาร   

 
 2104335  การเขียนเชิงธุรกิจ                          2(2-0-4) 
  Business  Writing   
    ศึกษาการใช้ภาษาไทยในการเขียนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ   หลักเกณฑ์
  ต่าง ๆ ในการเขียนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม         ฝึกการเขียนเพื่อการ
  สื่อสารอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการในโอกาสต่าง ๆ    การเขียนหนังสือ
  ราชการ  การเขียนเอกสารการประชุม  การเขียนจดหมายธุรกิจ  การเขียนจดหมาย
  แสดงไมตรีจิต  การเขียนเอกสารการจ้างและการสมัครงาน การเขียนเอกสารเพื่อ
  การประชาสัมพันธ์   
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 
2104336   บรรณาธิการกิจ       2(2-0-4) 

Editorial Technique 
 ศึกษาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบรรณาธิการกิจ  บทบาทและหน้าที่ของ  

  บรรณาธิการ  การบรรณาธิการต้นฉบับ  การพิจารณาตรวจแก้การใช้ภาษา  การ
  พิสูจน์อักษร  ศึกษาสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆรวมถึงกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์   
  และศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการพิมพ์  
 
2104338   การย่อความและสรุปความ           2(2-0-4) 

Summary 
 การจับใจความส าคัญจากการฟังและการอ่าน  ความส าคัญและเทคนิคการ

 เขียนย่อความรูปแบบต่าง ๆ เช่น การย่อเร่ือง การย่อค าพิพากษา  การเขียน
 สาระสังเขป การเขียนบทตัดตอน ( Extract) การสรุปความ การสรุปข่าว การสรุป
 รายงาน เป็นต้น  

 
2104339   การอ่านตีความ                2(2-0-4) 

Reading Text for Interpretation 
 ความหมาย หลักการ  และกระบวนการอ่านเพื่อการตีความ ฝึกอ่านตีความ 

  วรรณกรรมทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง  
 
2104340   การเขียนเชิงสร้างสรรค์              2(2-0-4) 
  Creative Writing 
   ศึกษาหลักการเขียนและศิลปะการเขียนทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง โดยใช้
  กระบวนการสร้างสรรค์ ฝึกเขียนเร่ืองจากความคิดและจินตนาการ  ทั้งสารคดีและ
  บันเทิงคดีโดยค านึงถึงความถนัด ความคิดสร้างสรรค์เฉพาะตน  
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2104446   การพูดทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์           3(3-0-6) 
  Speaking on Broadcasting 
   หลักการและวิธีการพูดทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในฐานะ
  โฆษก  พิธีกร ผู้จัดรายการ การอ่านตามบท การอ่านข่าว ตลอดจนการบรรยายทาง
  วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  ความรู้เกี่ยวกับการสอบเป็นผู้ประกาศของกรม
  ประชาสัมพันธ์  
 

2104341   การสัมภาษณ์               3(3-0-6) 
Interview Techniques 
 หลักการสัมภาษณ์ การให้สัมภาษณ์  การจัดการสัมภาษณ์ ศึกษาลักษณะสื่อ

 ที่ใช้ประกอบการสัมภาษณ์  
 

2104342   ภาษาไทยถิ่นใต้                            2(2-0-4) 
Dialectology 
 ศึกษาความหมายของภาษาถิ่น  การจ าแนกภาษาไทยถิ่นในประเทศไทย  

  ความแตกต่างของภาษาไทยถิ่นในด้านเสียง ค า ประโยค  ความหมาย ฝึกเก็บข้อมูล
  และวิเคราะห์ภาษาไทยถิ่น  ประยุกต์ใช้ความรู้วิชาภาษาถิ่นในการเรียนการสอน
  วิชาภาษาไทย  
 
2104343   วิวัฒนาการอักษรไทย      2(2-0-4) 
                            Thai Alphabet 
   อักษรพ่อขุนรามค าแหง  อักษรต้นแบบของลายสือไทย วิธีการประดิษฐ์ลาย
  ลือไทยจนถึงปัจจุบันโดยให้ฝึกอ่านและเขียน อักษรไทยแบบต่าง ๆ  รวมถึงอักษร
  เฉพาะแบบ  อักษรอริยกะ  อักษรแบบใหม่  อักษรสมัยจอมพล  ป.  พิบูลสงคราม  
  ศึกษาลักษณะอักษรไทยในอดีตและเปรียบเทียบกับอักษรไทยปัจจุบัน  และการ
  ปริวรรตเป็นอักษรไทยปัจจุบัน  
 
 
 
 
 



26 
 

 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 
2104209   หลักการอ่านและการเขียนค าไทย             2(2-0-4) 

Reading and Writing Systems in Thai 
   ศึกษาหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการอ่านและเขียนค าไทย ความจ าเป็นและ 
  ประโยชน์ของการเรียนวิชานี้  ฝึกการอ่านและการเขียน เก็บรวบรวมค าที่มักเขียน
  หรืออ่านผิดเพี้ยนไปจากกฏเกณฑ์เท่าที่มีอยู่ในปัจจุบัน  วิเคราะห์และวิจัยข้อมูลเหตุ
  ที่ท าให้เกิดการอ่านและเขียนอย่างนั้น  เปรียบเทียบค าที่อ่านและเขียนผิดกับค าที่
  อ่านและเขียนตามกฏเกณฑ์อภิปรายและสรุปผลเพื่อน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
  ชีวิตประจ าวัน  
 
2104448  ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย            2(2-0-4) 
  Pali and Sanskrit in Thai 

 ประวัติความเป็นมาของภาษาบาลีและสันสกฤตโดยสังเขป  เปรียบเทียบ
 ลักษณะของภาษาบาลีและสันสกฤตกับภาษาไทย  การน าค าภาษาบาลีสันสกฤตมา
 ใช้ในภาษาไทย ในลักษณะต่าง ๆ   การกลายเสียง  กลายความหมายของค าบาลี
 สันสกฤตที่ใช้ในภาษาไทย  อิทธิพลของภาษาบาลีสันสกฤตที่มีต่อภาษาไทย 

 
2104349   ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย      2(2-0-4) 

Foreign Loanwords in Thai 
 ประวัติการติดต่อกับชนชาติต่าง ๆ  ได้แก่ เขมร จีน ชวา มลายู อังกฤษ ฯลฯ   
สาเหตุที่ไทยรับค าภาษาต่างประเทศมาใช้     ลักษณะของภาษาต่างประเทศที่เข้ามา
ปะปนในภาษาไทยหลักแห่งการยืมค า  การสร้างค า  การเปลี่ยนแปลงค ายืมในด้าน
เสียงและความหมาย   การน าค ายืมมาใช้ในวรรณคดี ราชาศัพท์ และภาษาไทยใน
ชีวิตประจ าวัน   ประมวลค าภาษาต่างประเทศในภาษาไทย และหลักการสังเกตค า
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  
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2104333   วรรณคดีนิราศ             2(2-0-4) 
  Niras (a form of Poetry) 

 ความหมายและลักษณะของวรรณคดีนิราศ  ศึกษาในด้านจุดประสงค์ใน
 การแต่ง  เนื้อหา  ลีลาในการเขียน  และแรงบันดาลใจที่ท าให้กวีสร้างสรรค์
 วรรณคดีนิราศ  เลือกอ่านและวิเคราะห์คุณค่าในด้านต่างๆที่ปรากฏในวรรณคดี
 นิราศตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบันอย่างน้อย 1 เร่ือง  

 
2104225  วรรณคดีการละคร                                                                   2(2-0-4) 
  Thai  Dramatic Literature 
   ศึกษาวิวัฒนาการ ประเภท และลักษณะของวรรณกรรมที่เกี่ยวกับการ
  แสดง  เช่น บทโขน บทละครใน  บทละครนอก  บทละครพูด  ฯลฯ เลือกศึกษา
  วรรณกรรมส าคัญ ๆ ในด้านเน้ือเร่ือง วิธีการด าเนินเร่ืองและการน าไปแสดง   
  ส านวนภาษา ลักษณะเฉพาะ  คุณค่า ความสัมพันธ์ กับศิลปะสาขาอื่น  เช่น  ดนตรี  
  นาฏศิลป์ จิตรกรรมและปฏิมากรรม  
 
2104226   วรรณกรรมสังคมและการเมือง             2(2-0-4) 

Social and Political Literature 
 ศึกษาความหมายและองค์ประกอบของสังคมและการเมืองลักษณะของ  

  วรรณกรรมทางสังคมและการเมือง  ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสังคมและ
  การเมือง  วิเคราะห์เปรียบเทียบลักษณะของสังคมการเมือง วัฒนธรรม ความเชื่อ 
  เศรษฐกิจ การปกครอง  และค่านิยมที่ปรากฏในวรรณกรรมเทียบเคียงกับ 
  ประวัติศาสตร์ในแต่ละยุค  
 
2104227   วรรณกรรมเอกของไทย              2(2-0-4) 

Prominent Literary / Thai Masterpieces of Literary works 
 วรรณคดีที่ส าคัญและได้รับยกย่องจากวรรณคดีสโมสรในแง่ประวัติการ

 แต่งคุณค่าและอิทธิพลที่มีต่อกวีรุ่นหลัง  เช่น งานเขียนของเจ้าฟ้ากุ้ง รัชกาลที่ 2   
 สุนทรภู่   เป็นต้น  
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2104228  วรรณกรรมท้องถิ่น              2(2-0-4) 

Thai Folk Literature 
 ศึกษาความหมาย ประเภท ลักษณะร่วม  และลักษณะเฉพาะของ

 วรรณกรรมท้องถิ่น วรรณกรรมท้องถิ่นที่ส าคัญ  ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรม
 ท้องถิ่นกับวรรณกรรมแบบฉบับ  ฝึกอ่านและวิเคราะห์วรรณกรรมท้องถิ่น 

 

2104329   เรื่องสั้นและนวนิยาย              2(2-0-4) 
Short Stories and Novels 

   ลักษณะวิวัฒนาการของเร่ืองสั้นและนวนิยาย ศึกษาวิเคราะห์กลวิธีการ
  เขียนแนวความคิดในเร่ืองสั้นและนวนิยายประเภทต่าง ๆ  ทั้งของไทยและ 
  ต่างประเทศ  
 

2104450   วรรณกรรมเด็ก               2(2-0-4) 
  Children's Literature 
   ศึกษาความหมาย  ประวัติความเป็นมา  และกระบวนการเขียนวรรณกรรม
  ส าหรับเด็ก  ฝึกวิเคราะห์  วิพากษ์  และวิจารณ์วรรณกรรมส าหรับเด็ก  ฝึกเขียน
  วรรณกรรมทั้งบันเทิงคดีและสารคดีที่มีคุณค่าส าหรับเด็ก  
 

2104451   อิทธิพลของวรรณกรรมต่างประเทศต่อวรรณกรรมไทย         2(2-0-4) 
Influence of Foreign Literature on Thai Literature 
 ศึกษาอิทธิพลของวรรณกรรมต่างประเทศที่ส าคัญทั้งตะวันออกและ

 ตะวันตกที่มีวรรณกรรมไทยตั้งแต่โบราณถึงปัจจุบันในด้านเนื้อหา  แนวคิด ภาษา 
 และรูปแบบ  

 

2104452   สัมมนานักเขียนไทย                           2(2-0-4) 
  Seminar on Thai Writer 
     งานของนักเขียนไทยบางท่านทั้งในอดีตและปัจจุบัน  ศึกษาเพื่อให้เห็น
  แนวความคิดและกลวิธีการเขียนของนักเขียนแต่ละท่าน   
 
 


