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ปรัชญาของหลักสูตร 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ มุ่งผลิตบณัฑิตให้มีความรู้ดา้นภาษาไทย

และสามารถประยุกต์ใช้ภาษาไทยในการประกอบวิชาชีพ เน้นกระบวนการเรียนการสอนตามแนวทาง     

พิพฒันาการนิยม (Progressivism) ทีมีการประยุกต์ใชท้ฤษฎีและการปฏิบติัเพือผลิตบณัฑิตทีมีศกัยภาพใน

การทาํงานด้านภาษาไทยเพือการสือสารมวลชน หรือการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ หรือ

ภาษาและวฒันธรรมไทย มีความเข้าใจความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรม มีคุณธรรมจริยธรรม             

และดํารงตนท่ามกลางสังคมพลวตัได้อย่างเหมาะสมตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก 

“ขอใหถื้อประโยชนข์องเพือนมนุษยเ์ป็นกิจทีหนึง” 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 

PLOs 1 สามารถสือสารภาษาไทย ด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ตามหลักไวยากรณ์และสอดคล้องกับ

สถานการณ์ 

PLOs 2 สามารถประเมินคุณค่าของภาษาไทยและนาํไปใชใ้นงานอาชีพ 

2.1 ประเมินคุณค่า วรรณกรรมไทยเพือการสือสารมวลชน หรือ  

2.2 ประเมินคุณค่าการใช้ภาษาไทยในด้านการจดัการเรียนการสอนและการผลิตสือภาษาไทยใน

ฐานะภาษาต่างประเทศ หรือ 

2.3 ประเมินคุณค่าการใชภ้าษาไทยเพือคงไวซึ้งวฒันธรรมไทย 

PLOs 3 ใช้ภาษาไทยทงัวจันภาษาและอวจันภาษาทีแสดงถึงการเคารพความต่างของบุคคลในสังคมพหุ

วฒันธรรม 

PLOs 4 ทาํงานเป็นทีมร่วมกบัผูอื้นโดยถือประโยชน์ของเพือนมนุษยเ์ป็นกิจทีหนึง ทงัในฐานะผูน้าํและผูต้าม 

PLOs 5 ผลิต นาํเสนอ และเผยแพร่ผลงานทางภาษาไทยให้เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยใชค้วามเขา้ใจและการ

ใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัในการสือสาร 

PLOs 6 ใชภ้าษาต่างประเทศเพือส่งเสริมการทาํงานในกลุ่มปฏิบติัการอาชีพทางภาษาไทย 



โครงสร้างหลกัสูตร 

จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  129 หน่วยกิต 

1. หมวดรายวิชาศึกษาทัวไป  30 หน่วยกิต 

สาระท ี1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพือนมนุษย์    4 หน่วยกิต 

001-102 ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาทียงัยืน   2((2)-0-4) 

 (The King’s Philosophy and Sustainable Development) 

388-100 สุขภาวะเพือเพือนมนุษย ์  1((1)-0-2) 

 (Health for All) 

880-101 ประโยชนเ์พอืนมนุษย ์  1((1)-0-2) 

 (Benefit of Mankinds) 

สาระท ี2 ความเป็นพลเมืองและชีวติทีสันต ิ    5 หน่วยกิต 

950-102 ชีวิตทีดี                                 3((3)-0-6)  

 (Happy and Peaceful Life) 

-  พลเมืองทีดี                                  2((2)-0-4)  

 (Good Citizens) 

สาระท ี3 การเป็นผู้ประกอบการ    1 หน่วยกิต 

-  ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ                       1((1)-0-2)  

 (Idea to Entrepreneurship) 

สาระท ี4 การอยุ่อย่างรู้เท่าทัน และการรู้ดิจทิัล    4 หน่วยกิต 

- กลุ่มวชิาการอยูอ่ยา่งรู้เท่าทนั  

200-103 ชีวิตยคุใหมด่ว้ยใจสีเขียว   2((2)-0-4) 

 (Modern Life for Green Love) 

- กลุ่มวชิาการรู้ดิจิทลั  

345-104 รู้ทนัเทคโนโลยดิีจิทลั                        2((2)-0-4) 

 (Digital Technology Literacy) 

สาระท ี5 การคิดเชิงระบบ การคดิเชิงตรรกะและตัวเลข    4 หน่วยกิต 

- กลุ่มวชิาการคิดเชิงระบบ  

-  การคิดเพือสร้างสุข                            2((2)-0-4)  

 (Cultivating Happiness through Positivity) 

 



- กลุม่วชิาการคิดเชิงตรรกะและตวัเลข  

-  การคิดกบัพฤติกรรมพยากรณ์                 2((2)-0-4)  

 (Thinking and Predictable Behavior) 

สาระท ี6 ภาษาและการสือสาร *    4 หน่วยกิต 

 *กลุ่มวิชาภาษาและการสือสาร ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามกลุ่มคะแนนสอบเข้าวิชา

ภาษาองักฤษจากการสอบความรู้รวบยอดปลายช่วงชนั (O-NET) โดยให้เป็นไปตามประกาศการเรียนวิชา

ภาษาองักฤษพืนฐานสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ทีเข้าศึกษาตงัแต่ปี

การศึกษา  เป็นตน้ไป 

สาระท ี7 สุนทรียศาสตร์และกฬีา    2 หน่วยกิต 

 ใหน้กัศึกษาเลือกเรียนรายวชิาในสาระที  ดงันี 

895-020 ขิมไทย  1((1)-0-2) 

 (Thai Khim) 

895-021 ร้อง เล่น เตน้ราํ  1((1)-0-2) 

 (Singing, Playing, Dancing) 

895-022 จงัหวะจะเพลง  1((1)-0-2) 

 (Rhythm and Song) 

895-023 กีตาร์   1((1)-0-2) 

 (Guitar) 

895-024 อูคูเลเล่   1((1)-0-2) 

 (Ukulele) 

895-025 ฮาร์โมนิกา   1((1)-0-2) 

 (Harmonica) 

895-026 ดูหนงัดูละครยอ้นดูตน  1((1)-0-2) 

 (Drama and Self-reflection) 

895-027 อรรถรสภาษาไทย  1((1)-0-2) 

 (Appreciation in Thai Language) 

895-028 การวาดเส้นสร้างสรรค ์  1((1)-0-2) 

 (Creative Drawing) 

895-030 วา่ยนาํ  1((1)-0-2) 

 (Swimming) 

895-031 เทนนิส   1((1)-0-2) 

 (Tennis) 



895-032 บาสเกตบอล   1((1)-0-2) 

 (Basketball) 

895-033 กรีฑา   1((1)-0-2) 

 (Track and Field) 

895-034 ลีลาศ   1((1)-0-2) 

 (Social Dance) 

895-035 เปตอง  1((1)-0-2) 

 (Petanque) 

895-036 ค่ายพกัแรม   1((1)-0-2) 

 (Camping) 

895-037 แบดมินตนั   1((1)-0-2) 

 (Badminton) 

895-038 เทเบิลเทนนิส  1((1)-0-2) 

 (Table Tennis) 

895-039 การออกกาํลงักายเพือสุขภาพ  1((1)-0-2) 

 (Exercise for Health) 

340-162 สุนทรียศาสตร์การถ่ายภาพ  1((1)-0-2) 

 (The Aesthetic in Photography) 

061-001 ความงามของนาฏศิลป์ไทย     1((1)-0-2) 

 (Aesthetics of Thai Dance) 

หรือวิชาอืน ๆ ทีกาํหนดอยู่ในสาระสุนทรียศาสตร์และกีฬา 

กลุ่มวิชาเลือกศึกษาทัวไป อืน ๆ    6 หน่วยกิต 

 - บงัคบัเลือก 

-  การใชภ้าษาไทย                         2((2)-0-4)  

 (Thai Usage) 

xxx-xxx **  n((x)-y-z) 

** และใหเ้ลือกจากรายวชิากลุ่มวชิาเลือกศึกษาทวัไป (GE) อีกจาํนวน  หน่วยกิต 

2. หมวดวชิาเฉพาะ  93 หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวชิาแกน  18 หน่วยกิต 

896-101 ชุดวิชาภาษาไทยกบัวฒันธรรมการสือสารในโลกไซเบอร์ 9((6)-6-15) 

 (Thai Language and Culture of Communication in Cyberspace) 

 



896-102 ชุดวิชาภาษาไทยในการสือสารท่ามกลางความขดัแยง้ 9((6)-6-15)        

 (Thai Language in Communication amidst Conflicts) 

2.2 กลุ่มวชิาเอก  45 หน่วยกิต 

 - บงัคบั                                                      36 หน่วยกิต 

896-211 หลกัภาษาไทย  3((3)-0-6) 

 (Thai Grammar) 

896-212 การอา่นภาษาไทย  3((3)-0-6) 

 (Reading in Thai)   

896-213 วรรณกรรมคดัสรร  3((3)-0-6) 

 (Selective Literature) 

896-214 การเขียนภาษาไทยเชิงวิชาการ  3((3)-0-6) 

 (Academic Writing in Thai) 

896-215 วรรณกรรมไทยกบัสงัคม  3((3)-0-6) 

 (Thai Literature and Society) 

896-216 วฒันธรรมกบัภาษาในสงัคมไทย  3((3)-0-6) 

 (Culture and Language in Thai society) 

896-311 วรรณกรรมวิจารณ์  3((2)-2-5) 

 (Literary Criticism) 

896-312 คติชนวิทยา  3((2)-2-5) 

 (Folklore) 

896-313 ศิลปะการพดูภาษาไทย  3((2)-2-5) 

 (Arts of Speaking Thai) 

-  การบรูณาการภาษาต่างประเทศกบัภาษาไทย  3((2)-2-5) 

 (Integration Between Foreign Language and Thai Language) 

896-315 การวิจยัเบืองตน้ทางภาษา วรรณกรรมและวฒันธรรม 3((2)-2-5) 

 (Research Basics for Language, Literature and Culture Studies) 

-  สมัมนาภาษาไทยกบัการเรียนรู้และพฒันา  3((2)-2-5) 

 (Thai Language Seminar and Learning and Development) 

 - เลือก    9 หน่วยกิต 

880-421 เตรียมสหกิจศึกษา  1(0-2-1) 

 (Cooperative Education Preparation) 

 



896-421 สหกิจศึกษา *  8(0-48-0) 

 (Cooperative Education) 

* รายวิชา -  สหกิจศึกษา จดัการเรียนการสอนแบบ WIL โดยปฏิบติังาน ณ สถานประกอบการ 

หรือ 

896-422 การฝึกปฏิบติัการภาษาไทย **                                            6(0-24-0) 

 (Practice of the Thai Language) 

896-423 การศึกษาปัญหาภาษาไทยในองคก์ร  3((3)-0-6) 

 (Investigation of Problems about Thai Language in the Organization) 

** รายวิชา -  การฝึกปฏิบติัการภาษาไทย จดัการเรียนการสอนแบบ WIL โดยปฏิบติังาน ณ สถานประกอบการ 

2.3 กลุ่มวชิาปฏิบตักิารทางอาชีพ  18 หน่วยกิต 

 ใหเ้ลือกเรียนเพียง 1 กลุ่มวชิาปฏิบติัการทางอาชีพ  

 ทุกรายวิชาจัดการเรียนการสอนแบบ WIL โดยมีการปฏิบัติงานภาคสนาม เพือให้ผู ้เรียนได้

ประยกุต์ความรู้ภายใตส้ภาพจริง ทงั 3 กลุม่วชิาปฏิบติัการทางอาชีพ ไดแ้ก่  

. ภาษาไทยเพือการสือสารมวลชน 

896-331 ภาษาไทยในพืนทีสือ  3((2)-2-5) 

 (Thai in the Media Space) 

896-332 ชนัเชิงการเล่าข่าวประเด็นร้อน  3((2)-2-5) 

 (Presentation Techniques for Hot News) 

896-333 บรรณาธิการวารสารดิจิทลั  3((2)-2-5) 

 (Digital Journal Editors) 

896-334 สีสันภาษาไทยในสือสาระบนัเทิง  3((2)-2-5) 

 (Colors of the Thai Language in Edutainment) 

-  ชุดวิชาภาษาไทยในสือภาครัฐและพลเมืองยคุเสรีการสือสาร 6((4)-4-10) 

 (Thai in the State Media and Citizens in the Age of Freedom in Communication) 

. การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 

896-341 วิทยาการสอนภาษาไทย  3((2)-2-5) 

 (Thai language teaching methodology)   

896-342 ภาษาไทยกบัการประยกุตเ์พือสอนในฐานะภาษาต่างประเทศ 3((2)-2-5) 

 (Thai and Application for Teaching Thai as a Foreign Language)    

896-343 การประเมินคุณภาพการสอนภาษาไทย  3((2)-2-5) 

 (Quality Evaluation of Teaching Thai)   



-  การสือสารภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ  3((2)-2-5) 

 (Communication in Thai as a Foreign Language) 

896-345 ชุดวิชาสือและนวตักรรมการสอนภาษาไทยในยุคดิจิทลั 6((4)-4-10) 

 (Media and Innovations of Teaching Thai in the Digital Age) 

. ภาษาและวฒันธรรมไทย 

896-351 ภาษาและวฒันธรรมไทยภิวตัน์  3((2)-2-5) 

 (Augmentation of Thai Language and Culture)  

896-352 สมัพนัธบทกบัภูมิปัญญาทอ้งถิน  3((2)-2-5) 

 (Intertextuality and Local Wisdom)   

896-353 พลวตัของเรืองเล่าจากวฒันธรรม  3((2)-2-5) 

 (Dynamics of Cultural Storytelling) 

-  การสรรคส์ร้างแบรนดท์างวฒันธรรมไทย  3((2)-2-5) 

 (Creation of Thai Cultural Brands) 

896-355 ชุดวิชาอีเวน้ตท์างวฒันธรรมไทย  6((4)-4-10) 

 (Thai Cultural Events) 

2.4 กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ  12 หน่วยกิต 

 ใหเ้ลือกเรียนเพียง  กลุ่มภาษา ดงันี 

1. ภาษาเกาหล ี    

893-271 ภาษาเกาหลีเพอืการสือสาร 1  3((3)-0-6) 

 (Communicative Korean I) 

893-272 ภาษาเกาหลีเพอืการสือสาร 2  3((3)-0-6) 

 (Communicative Korean II) 

893-373 ภาษาเกาหลีเพอืการสือสาร 3  3((3)-0-6) 

 (Communicative Korean III) 

893-374 สนทนาภาษาเกาหลี  3((3)-0-6) 

 (Korean Conversation) 

. ภาษาอังกฤษ 

893-221 การพดูภาษาองักฤษในบริบทการทาํงาน  3((3)-0-6) 

 (Speaking English in the Workplace) 

-  การอ่านและการฟังภาษาองักฤษเพือการใชง้าน  3((3)-0-6)  

 (Practical Reading and Listening in English) 



-  การเขียนภาษาองักฤษในบริบทการทาํงาน  3((3)-0-6) 

 (Writing English in the Workplace) 

893-324 การนาํเสนอภาษาองักฤษ  3((3)-0-6) 

 (Presentation in English) 

. ภาษาญีปุ่ น 

893-211 ภาษาญีปุ่น 1  3((3)-0-6) 

 (Japanese I) 

893-212 ภาษาญีปุ่น 2  3((3)-0-6) 

 (Japanese II) 

893-313 ไวยากรณ์ภาษาญีปุ่ น 1  3((3)-0-6) 

 (Japanese Grammar I) 

893-314 การฟังภาษาญีปุ่น  3((3)-0-6) 

 (Japanese Listening) 

. ภาษามลายู 

893-251 ภาษามลายเูพือการสือสาร 1  3((3)-0-6) 

 (Communicative Malay I) 

893-252 ภาษามลายเูพือการสือสาร 2  3((3)-0-6) 

 (Communicative Malay II) 

893-353 หลกัภาษามลาย ู  3((3)-0-6) 

 (Malay Grammar) 

893-354 สนทนาภาษามลาย ู1  3((3)-0-6) 

 (Malay Conversation I) 

. ภาษาจีน 

893-201 ภาษาจีนเบืองตน้   3((3)-0-6) 

 (Basic Chinese)  

893-202 ภาษาจีนในชีวิตประจาํวนั   3((3)-0-6) 

 (Chinese in Daily Life) 

893-303 การสนทนาภาษาจีน    3((3)-0-6) 

 (Chinese Conversation) 

893-304 ภาษาจีนในทีทาํงาน   3((3)-0-6) 

 (Chinese in the Workplace) 



หมายเหต ุนกัศึกษาทีเลือกเรียนภาษาต่างประเทศทุกภาษา บังคับเรียนวิชา -  การบูรณาการภาษาต่างประเทศ

กับภาษาไทย ในปีการศึกษาที  ภาคการศึกษาที  

 

3. หมวดวชิาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต 

 นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ทีสนใจ ทีเปิดสอนในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ หรือ

มหาวิทยาลยัอืน ทงัในประเทศและต่างประเทศ โดยความเห็นชอบของหลกัสูตรฯ /ภาควชิา 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 

 

ปีที  

ภาคการศึกษาที 1 

สาระท ี1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพือนมนุษย์                            หน่วยกิต 

001-102 ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาทียงัยืน   2((2)-0-4) 

388-100 สุขภาวะเพือเพือนมนุษย ์  1((1)-0-2) 

880-101 ประโยชนเ์พอืนมนุษย ์  1((1)-0-2) 

สาระท ี4 การอยู่อย่างรู้เท่าทันและรู้ดจิทิัล                                        หน่วยกิต 

200-103 ชีวิตยคุใหมด่ว้ยใจสีเขียว   2((2)-0-4) 

สาระท ี6 ภาษาและการสือสาร *                                                   หน่วยกิต 

890-xxx *  2((2)-0-4) 

สาระท ี5 การคิดเชิงระบบ การคดิเชิงตรรกะและตัวเลข                         หน่วยกิต  

895-011 การคิดเพือสร้างสุข   2((2)-0-4) 

กลุ่มวิชาเลือกศึกษาทัวไป อืน ๆ      หน่วยกิต 

895-043 การใชภ้าษาไทย  2((2)-0-4) 

กลุ่มวิชาแกน      หน่วยกิต 

-  ชุดวิชาภาษาไทยกบัวฒันธรรมการสือสารในโลกไซเบอร์  9((6)-6-15) 

                                                         รวม    หน่วยกิต 



ภาคการศึกษาที  

สาระท ี2 ความเป็นพลเมืองและชีวติทีสันต ิ                                       หน่วยกติ 

895-001 พลเมืองทีดี   2((2)-0-4) 

สาระท ี4 การอยู่อย่างรู้เท่าทันและรู้ดจิิทัล                                        หน่วยกติ 

345-104 รู้ทนัเทคโนโลยดิีจิทลั   2((2)-0-4) 

สาระท ี6 ภาษาและการสือสาร *                                                   หน่วยกติ 

890-xxx *  2((2)-0-4) 

สาระท ี7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา                                                   หน่วยกติ 

เลือกเรียนในสาระที  จาํนวน  นก. 

895-xxx  1((1)-0-2) 

895-xxx  1((1)-0-2) 

กลุ่มวชิาเลือกศึกษาทัวไป อืน ๆ      หน่วยกติ 

เลือกเรียนจากกลุ่มวิชาเลือกศึกษาทวัไป (GE) จาํนวน 4 นก.  

xxx-xxx  n((x)-y-z) 

กลุ่มวชิาแกน      หน่วยกติ 

896-102 ชุดวิชาภาษาไทยในการสือสารท่ามกลางความขดัแยง้  9((6)-6-15) 

                                                         รวม    หน่วยกิต 

หมายเหตุ * สาระที  ภาษาและการสือสาร ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามกลุ่มคะแนนสอบเข้าวิชา

ภาษาองักฤษจากการสอบความรู้รวบยอดปลายช่วงชนั (O-NET) โดยให้เป็นไปตามประกาศการเรียนวิชา

ภาษาองักฤษพืนฐานสําหรับนกัศึกษามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ทีเขา้ศึกษาตังแต่ปี

การศึกษา  เป็นตน้ไป 



ปีที  

ภาคการศึกษาที 1 

สาระท ี2 ความเป็นพลเมืองและชีวติทีสันติ                                        หน่วยกิต 

950-102 ชีวิตทีดี   3((3)-0-6) 

สาระท ี3 การเป็นผู้ประกอบการ                                        หน่วยกิต 

-  ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ  1((1)-0-2)  

สาระท ี5 การคิดเชิงระบบ การคดิเชิงตรรกะและตัวเลข                         หน่วยกิต  

895-010 การคิดกบัพฤติกรรมพยากรณ์   2((2)-0-4) 

กลุ่มวิชาเอก      หน่วยกิต 

896-211 หลกัภาษาไทย  3((3)-0-6) 

896-212 การอา่นภาษาไทย  3((3)-0-6) 

896-213 วรรณกรรมคดัสรร  3((3)-0-6) 

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ      หน่วยกิต 

89x-xxx วิชาภาษาต่างประเทศ (วิชาที 1)  3((x)-y-z) 

                                                            รวม    หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาที  

กลุ่มวิชาเอก      หน่วยกิต 

896-214 การเขียนภาษาไทยเชิงวิชาการ  3((3)-0-6) 

896-215 วรรณกรรมไทยกบัสงัคม  3((3)-0-6) 

896-216 วฒันธรรมกบัภาษาในสงัคมไทย  3((3)-0-6) 

กลุ่มวิชาปฏิบัตกิารทางอาชีพ      หน่วยกิต 

896-xxx วิชาปฏิบติัการทางอาชีพ (วิชาที 1)    3((2)-2-5) 

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ      หน่วยกิต 

89x-xxx วิชาภาษาต่างประเทศ (วิชาที 2)  3((x)-y-z) 

หมวดวชิาเลือกเสรี      หน่วยกิต 

xxx-xxx วชิาเลือกเสรี 1  n((x)-y-z) 

                                                                 รวม    หน่วยกิต 

 



ปีที  

ภาคการศึกษาที 1 

กลุ่มวิชาเอก      หน่วยกิต 

896-311 วรรณกรรมวิจารณ์  3((2)-2-5) 

896-312 คติชนวิทยา  3((2)-2-5) 

896-313 ศิลปะการพดูภาษาไทย  3((2)-2-5) 

กลุ่มวิชาปฏิบัตกิารทางอาชีพ      หน่วยกิต 

896-xxx วิชาปฏิบติัการทางอาชีพ (วิชาที 2)  3((2)-2-5) 

896-xxx วิชาปฏิบติัการทางอาชีพ (วิชาที 3)  3((2)-2-5) 

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ      หน่วยกิต 

89x-xxx วิชาภาษาต่างประเทศ (วิชาที 3)  3((x)-y-z) 

                                                                 รวม    หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาที  

กลุ่มวิชาเอก      หน่วยกิต 

896-314 การบูรณาการภาษาต่างประเทศกบัภาษาไทย  3((2)-2-5) 

-  การวิจยัเบืองตน้ทางภาษา วรรณกรรมและวฒันธรรม  3((2)-2-5) 

กลุ่มวิชาปฏิบัตกิารทางอาชีพ      หน่วยกิต 

896-xxx วิชาปฏิบติัการทางอาชีพ (วชิาที 4)  3((2)-2-5) 

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ      หน่วยกิต 

89x-xxx วิชาภาษาต่างประเทศ (วิชาที 4)  3((x)-y-z) 

หมวดวชิาเลือกเสรี      หน่วยกิต 

xxx-xxx วชิาเลือกเสรี 2  n((x)-y-z) 

                                                                  รวม    หน่วยกิต 

หมายเหตุ  ก่อนการศึกษาในรายวิชา -  ชุดวิชาสือและนวตักรรมการสอนภาษาไทยในยุคดิจิทัล    

6((4)-4- ) ในชันปีที  ภาคการศึกษาที  ของนักศึกษาทีเลือกเรียนกลุ่มปฏิบัติการทางอาชีพการสอน

ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ กําหนดให้มีประสบการณ์การสังเกตการณ์และการปฏิบัติงาน                

ณ ต่างประเทศตามทีมีขอ้ตกลง MOU หรือสถานประกอบการภายในประเทศ เป็นจาํนวน  ชัวโมง (ใช้

เวลาในการเรียนไม่เกิน  สปัดาห์ และเรียนรู้จากสถานการณ์จริงก่อนเขา้เนือหา) 

 

 



ปีที  

แผนการศึกษากรณีเลือกเรียนรายวชิาสหกิจศึกษา 

ภาคการศึกษาที 1 

กลุ่มวิชาเอก      หน่วยกิต 

880-421 เตรียมสหกิจศึกษา   1(0-2-1) 

-  สมัมนาภาษาไทยกบัการเรียนรู้และพฒันา   3((2)-2-5) 

กลุ่มวิชาปฏิบัตกิารทางอาชีพ      หน่วยกิต 

896-xxx วิชาปฏิบติัการทางอาชีพ (วิชาที 5)   6((4)-4-10) 

                                                                 รวม    หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาที  

กลุ่มวิชาเอก      หน่วยกิต 

896-421 สหกิจศึกษา *  8(0-48-0) 

* รายวิชา -  สหกิจศึกษา จดัการเรียนการสอนแบบ WIL โดยปฏิบติังาน ณ สถานประกอบการ 

                                                                 รวม    หน่วยกิต 

 

ปีที  

แผนการศึกษากรณีเลือกเรียนรายวชิาการฝึกปฏิบัติการภาษาไทย 

ภาคการศึกษาที  

กลุ่มวิชาเอก      หน่วยกิต 

-  สมัมนาภาษาไทยกบัการเรียนรู้และพฒันา   3((2)-2-5) 

กลุ่มวิชาปฏิบัตกิารทางอาชีพ      หน่วยกิต 

896-xxx วิชาปฏิบติัการทางอาชีพ (วิชาที 5)   6((4)-4-10) 

                                                                 รวม    หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาที  

กลุ่มวิชาเอก      หน่วยกิต 

896-422 การฝึกปฏิบติัการภาษาไทย **  6(0-24-0) 

896-423 การศึกษาปัญหาภาษาไทยในองคก์ร  3((3)-0-6) 

** รายวิชา -  การฝึกปฏิบติัการภาษาไทย จดัการเรียนการสอนแบบ WIL โดยปฏิบติังาน  

ณ สถานประกอบการ 

                                                                 รวม    หน่วยกิต 

 



เอกสาร 2-5 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วธีิการสอน   และกลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมินผล 
     

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร 

(PLOs) 
กลยุทธ์/วธีิการสอน 

กลยุทธ์/วธีิการวัดและ 

การประเมนิผล 

PLO1 สามารถสือสารภาษาไทย ดา้นการ

ฟัง พูด อ่าน เขียน ตามหลกัไวยากรณ์และ

สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ 

- การสอนสาธิต (demonstration) 

- การฝึกปฏิบติัในสถานการณ์

จาํลอง (practice in simulated 

setting) 

- การอภิปรายกลุ่ม (group 

discussion) 

- การเรียนแบบใชที้มเป็นฐาน 

(team-based learning) 

- การเรียนแบบใชปั้ญหาเป็นฐาน 

(problem-based learning) 

- การบรรยายแบบมีปฏิสมัพนัธ์กบั

ผูเ้รียน (interactive lecture) 

- หอ้งเรียนกลบัทาง (flipped 

classroom) 

- การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

(Phenomenon-based Learning)  

- ขอ้สอบ (questions) 

- การประเมินโดยเพือนร่วมงานและ

บุคคลทีเกียวขอ้ง(multisource 

feedback) 

- รายงาน (report) 

- การประเมินงานทีไดรั้บมอบหมาย 

(evaluation 

  of work assignment) 

 

PLO2 ส า ม า ร ถ ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ค่ า ข อ ง

ภาษาไทยและนาํไปใชใ้นงานอาชีพ 

2.1 ประเมินคุณค่า วรรณกรรมไทยเพือ

การสือสารมวลชน หรือ  

2.2 ประเมินคุณค่าการใชภ้าษาไทยในดา้น

การจดัการเรียนการสอนและการผลิตสือ

ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ หรือ 

2.3 ประเมินคุณค่าการใช้ภาษาไทยเพือ

คงไวซึ้งวฒันธรรมไทย 

- การสอนสาธิต (demonstration) 

- การฝึกปฏิบติัในสถานการณ์

จาํลอง (practice in simulated 

setting) 

- การอภิปรายกลุ่ม (group 

discussion) 

- การเรียนแบบใชที้มเป็นฐาน 

(team-based learning) 

- การเรียนแบบใชปั้ญหาเป็นฐาน 

(problem-based learning) 

- การบรรยายแบบมีปฏิสมัพนัธ์กบั

ผูเ้รียน (interactive lecture) 

- หอ้งเรียนกลบัทาง (flipped 

classroom) 

- ปฏิบติังาน ณ สถานประกอบการ 

- การประเมินตนเอง (self 

assessment) 

- การประเมินโดยใชแ้ฟ้มสะสมงาน 

(portfolio assessment) 

- รายงาน (report) 

- การประเมินงานทีไดรั้บมอบหมาย 

(evaluation 

  of work assignment) 

 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร 

(PLOs) 
กลยุทธ์/วธีิการสอน 

กลยุทธ์/วธีิการวัดและ 

การประเมนิผล 

PLO3 ใ ช้ ภ า ษ า ไ ท ย ทั ง ว ั จน ภ า ษ า

และอวจันภาษาทีแสดงถึงการเคารพความ

ต่างของบุคคลในสังคมพหุวฒันธรรม 

- การสอนสาธิต (demonstration) 

- การฝึกปฏิบติัในสถานการณ์จริง 

(practice setting in work place) 

- การอภิปรายกลุ่ม (group 

discussion) 

- หอ้งเรียนกลบัทาง (flipped 

classroom) 

- การประเมินตนเอง (self 

assessment) 

- การประเมินงานทีไดรั้บมอบหมาย 

(evaluation 

  of work assignment) 

- การประเมินโดยเพือนร่วมงานและ

บุคคลทีเกียวขอ้ง(multisource 

feedback) 

PLO4 ทาํงานเป็นทีมร่วมกบัผูอื้นโดยถือ

ประโยชน์ของเพือนมนุษย์เป็นกิจทีหนึง 

ทงัในฐานะผูน้าํและผูต้าม 

- การเรียนแบบใชที้มเป็นฐาน 

(team-based learning) 

- การฝึกปฏิบติัในสถานการณ์

จาํลอง (practice in simulated 

setting) 

- การเรียนแบบใชปั้ญหาเป็นฐาน 

(problem-based learning) 

- การบรรยายแบบมีปฏิสมัพนัธ์กบั

ผูเ้รียน (interactive lecture) 

- การสร้างองคค์วามรู้ดา้นการวิจยั 

(Research Knowledge)  

- การใชส้มุดบนัทึกเหตุการณ์ 

(logbook) 

- การประเมินโดยผูร่้วมงานและ

ผูเ้กียวขอ้ง (multisource feedback) 

- การประเมินตนเอง (self 

assessment) 

- การประเมินงานทีไดรั้บมอบหมาย 

(evaluation 

  of work assignment) 

- การประเมินโดยใชแ้ฟ้มสะสมงาน 

(portfolio assessment) 

PLO5 ผลิต นาํเสนอ และเผยแพร่ผลงาน

ทางภาษาไทยใหเ้ขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย โดย

ใชค้วามเขา้ใจและการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลั

ในการสือสาร 

- การสอนสาธิต (demonstration) 

- การฝึกปฏิบติัในสถานการณ์จริง 

(practice setting in work place) 

- การอภิปรายกลุ่ม (group 

discussion) 

- หอ้งเรียนกลบัทาง (flipped 

classroom) 

- การสร้างองคค์วามรู้ดา้นการวิจยั  

(Research Knowledge) 

- การประเมินงานทีไดรั้บมอบหมาย 

(evaluation 

  of work assignment) 

- การประเมินโดยเพือนร่วมงานและ

บุคคลทีเกียวขอ้ง(multisource 

feedback) 

- การใชส้มุดบนัทึกเหตุการณ์ 

(logbook) 

 

PLO6 ใช้ภาษาต่างประเทศเพือส่งเสริม

การทํางานในกลุ่มปฏิบัติการอาชีพทาง

ภาษาไทย 

- การฝึกปฏิบติัในสถานการณ์จริง 

(practice setting in work place) 

- การอภิปรายกลุ่ม (group 

discussion) 

 

- การประเมินงานทีไดรั้บมอบหมาย 

(evaluation 

  of work assignment) 

- การประเมินโดยเพือนร่วมงานและ

บุคคลทีเกียวขอ้ง(multisource 

feedback) 

- รายงาน (report) 



 



เอกสาร -  

คําอธิบายรายวชิา 

คณะศิลปศาสตร์ 

สาขาวชิาภาษาไทยประยุกต์ 

 

กลุ่มวชิาแกน 

-   ชุดวชิาภาษาไทยกบัวฒันธรรมการสือสารในโลกไซเบอร์ 9((6)-6-15) 

 (Thai Language and Culture of Communication in Cyberspace) 

 นัยสําคัญของภาษากับวัฒนธรรมสมัยใหม่ การสือสารและการระรานในในโลกไซเบอร์            

การกลนักรองสารทีฉาบฉวย ศิลปะวิธีการสือสารและการใชเ้ทคโนโลยีกบัสือสมยัใหม่ การใชภ้าษาไทยเพือ

ประสิทธิผล  

 Importance of language and modern culture, cyber communication and bullying, superfluous 

screening of information, arts and methods of communication and use of modern technologies and media, 

Thai usage for effectiveness 

-   ชุดวชิาภาษาไทยในการสือสารท่ามกลางความขดัแยง้ 9((6)-6-15) 

 (Thai Language in Communication amidst Conflicts) 

 นัยเชิงอคติกับการสือสารภาษาไทยระหว่างวฒันธรรม  ความขดัแยง้ ความรุนแรง และสันติวิธี    

การสือสารเพือการคลีคลายความขดัแยง้ ภาษาไทยกบักิจกรรมสร้างสรรคส์ัมพนัธภาพ 

 Implicit bias and communication in the Thai language among cultures, conflicts, violence and 

peace; communication for conflict mitigation, Thai and relationship building activities 

กลุ่มวชิาเอก 

896-211  หลกัภาษาไทย   3((3)-0-6) 

 (Thai Grammar) 

  ลกัษณะภาษาไทย โครงสร้างภาษาไทยดา้นเสียง ไวยากรณ์ หมวดคาํ การสร้างคาํ วลีและประโยค 

และทฤษฎีการวิเคราะห์ภาษา 

 Characteristics of the Thai language, Thai structure of sound, grammar, word classes, word 

formation, phrases, and sentences, and language analysis theories 

896-212  การอ่านภาษาไทย 3((3)-0-6) 

 (Reading in Thai) 

 ความรู้ความเข้าใจในการอ่าน อกัขรวิธี การอ่านตามวตัถุประสงค์ การอ่านบทความปริทรรศน ์

บทความวิชาการ การอา่นงานผ่อนคลายทางอารมณ์  



 Knowledge and understanding of reading, orthography, reading for purposes, academic reading, 

comic reading 

896-213  วรรณกรรมคดัสรร 3((3)-0-6) 

 (Selective Literature) 

 วรรณกรรมคัดสรรเรืองเด่นแต่ละยุคสมัย การเปลียนแปลงทางรูปแบบ เนือหา และแนวคิด          

การสืบทอดขนบและการสร้างสรรคง์านวรรณศิลป์  

 Features of selective masterpiece literature of each period, the change of styles, content and 

concepts, influences on convention and creation literary works 

896-214  การเขียนภาษาไทยเชิงวชิาการ 3((3)-0-6) 

 (Academic Writing in Thai) 

 พืนฐานการเขียนภาษาไทย การเขียนย่อหนา้ การเขียนงานวิชาการ และการอา้งอิง 

 Foundation of Thai writing, paragraph writing, academic writing, and referencing 

896-215 วรรณกรรมไทยกบัสังคม 3((3)-0-6) 

 (Thai Literature and Society) 

 ความสัมพนัธ์ระหว่างวรรณกรรมไทยกบัสังคมในดา้นความเชือ แนวคิด ค่านิยม และวฒันธรรม 

ลกัษณะภาษาในวรรณกรรมทีสะทอ้นสังคมและวฒันธรรม 

 The relationship between Thai literature and society in terms of beliefs, concepts, values and 

culture Language features in literature reflecting society and culture 

896-216   วฒันธรรมกบัภาษาในสงัคมไทย  3((3)-0-6) 

  (Culture and Language in Thai Society) 

 ความรู้เบืองต้นทางสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมกับภาษา ความหลากหลายทาง

วฒันธรรมทีเชือมโยงกบัภาษาไทย อิทธิพลสงัคมทีมีผลต่อวฒันธรรมและภาษาไทย 

 Fundamental knowledge of society, the relationship between culture and language, cultural 

diversity connected to the Thai language, social influences on culture and the Thai language 

896-311  วรรณกรรมวิจารณ์  3((2)-2-5) 

 (Literary Criticism) 

 ความรู้พืนฐานเกียวกบัการวเิคราะห์และวิจารณ์วรรณกรรม แนวคิดและทฤษฎีในการวิจารณ์ การ

เขียนบทวิจารณ ์

 Fundamental knowledge of literary analysis and criticism; concepts and theories in criticism; 

writing a critique 



896-312  คติชนวทิยา  3((2)-2-5) 

 (Folklore) 

 ความรู้เบืองตน้เกียวกบัคติชนวิทยา ความสัมพนัธ์ระหว่างคติชนวิทยากบัวฒันธรรมและประเพณี 

ความเหมือนและต่างของคติชนวทิยาในแต่ละภูมิภาคของไทย  

 Fundamental knowledge of Thai folklore; the relationship among folklore, culture and tradition; 

similarities and differences between Thai regional folklore 

896-313  ศิลปะการพดูภาษาไทย  3((2)-2-5) 

 (Arts of Speaking Thai)  

 หลักการพูด จุดมุ่งหมาย องค์ประกอบการพูด การเตรียมการพูด การใช้เสียงการพูด การใช ้          

วจันภาษาและอวจันภาษา ขนัตอนการพดู การปฏิบติัการพดู  

 Principles, purposes, and components of speaking, preparing for speaking, using voice, using 

verbal and non-verbal language, steps for speaking, speaking practice   

896-314  การบูรณาการภาษาต่างประเทศกบัภาษาไทย 3((2)-2-5) 

  (Integration Between Foreign Language and Thai Language)  

 ปรากฏ การณ์ การใช้ภ าษาต่ างประเทศ ที เชื อมโยงกับภ าษาไทย การบูรณ าการระหว่าง

ภาษาต่างประเทศกบัภาษาไทย ในบริบทต่าง ๆ 

 Phenomenon of using foreign language related to Thai language; integration between foreign 

language and Thai language in various contexts 

896-315  การวจิยัเบืองตน้ทางภาษา วรรณกรรม และวฒันธรรม 3((2)-2-5) 

 (Research Basics for Language, Literature and Culture Studies) 

 หลกัการเบืองตน้ในการวิจยั การวิจยัเชิงคุณภาพและปริมาณ การวิจยัทางภาษา วรรณกรรมและ

วฒันธรรม 

 Fundamental principles of research; qualitative and quantitative research; conducting research on 

languages, literature and cultures 

896-411  สมัมนาภาษาไทยกบัการเรียนรู้และพฒันา 3((2)-2-5) 

 (Thai Language Seminar and Learning and Development) 

 รายวิชาบงัคบัก่อน: -  การวจิยัเบืองตน้ทางภาษา วรรณกรรมและวฒันธรรม 

 Pre-requisite: 896-315 Research Basics for Language, Literature and Culture Studies 

 การพฒันางานวิจยัให้มีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ อภิปรายและสรุปผลการวิจยั การนําเสนอ

ผลการวจิยัในรูปแบบบทความ 



 Developing effective research, analysis, discussion and conclusion of research, presentation of 

research results in the form of article 

896-421  สหกิจศึกษา 8(0-48-0) 

 (Cooperative Education) 

 การปฏิบัติงานและศึกษาระบบการทํางานจริงในสถานประกอบการ การปฏิบัติงานเสมือน

พนักงานของสถานประกอบการรวมแลว้ไม่ตาํกว่า  สัปดาห์ หรือ  ภาคการศึกษา เพือเสริมสร้างให้เกิด

การพฒันาทกัษะดา้นอาชีพจากการบูรณาการความรู้ในหอ้งเรียนกบัประสบการณ์การทาํงาน การประเมินผล

การทาํงานโดยอาจารยที์ปรึกษาร่วมกบัสถานประกอบการในสัดส่วน :  การนาํเสนอและจดัทาํรายงาน

สรุปผลการทาํงานฉบบัสมบูรณ์ใหก้บัสถานประกอบการเมือสินสุดการปฏิบติังาน  

 Actual practice and learning how to work in organizations; working as a staff member for at 

least 16 weeks or one semester to develop occupational skills by integrating knowledge learned in classes 

into working experience; assessment of student’s performance by advisors and related officers of 

organizations in proportion 5 0 :5 0 ; presenting and writing a complete report for organizations upon the 

completion of work 

896-422  การฝึกปฏิบติัการภาษาไทย                   6(0-24-0) 

 (Practice of the Thai Language) 

 การปฏิบติัการวิชาชีพไม่นอ้ยกว่า  สัปดาห์ หรือ  ชวัโมง ในสถานประกอบการไม่นอ้ยกว่า  

แห่ง เพือเพิมประสบการณ์ทีหลากหลายในสายอาชีพเดียวกนั ตามความสนใจทีเกียวขอ้งกบัภาษาไทย และ

สอดคลอ้งกบักลุ่มวิชาชีพทีเรียน โดยไดรั้บความเห็นชอบจากหลกัสูตร และอยู่ภายใตก้ารควบคุมและการ

ประเมินผลร่วมระหว่างหลกัสูตรและสถาบนัหรือหน่วยงานทีรับนกัศึกษาเข้าปฏิบติังานในสัดส่วน :  

การบูรณาการความรู้เข้ากับการปฏิบัติงานจริง การนําเสนอและจัดทํารายงานสรุปผลการทํางานฉบับ

สมบูรณ์ใหก้บัทางหลกัสูตรเมือสินสุดการปฏิบติังาน 

  Working practice for at least 8  weeks or 192 hours at least 2  organizations related to the Thai 

language and students’selected professional courses in order to increase skills for career with an approval 

by the program and under the supervision and assessment by the program and the institution or 

organization a student is working for in proportion 5 0 :5 0 ; integrating knowledge from classes to actual 

work; presenting and writing a complete report for the program upon completion of work 

896-423  การศึกษาปัญหาภาษาไทยในองค์กร 3((3)-0-6) 

 (Investigation of Problems about the Thai Language in the Organization) 

 ศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย สรุปปัญหา นาํเสนอปัญหาภาษาไทยในองค์กร และแนวทางการแก้ไข

ปัญหา 



 Investigation, analysis, discussion, summary, presentation of problems about the Thai language 

in the organization and solution to the ploblems 

กลุ่มวชิาปฏิบัตกิารทางอาชีพ 

 ทุกรายวิชาจัดการเรียนการสอนแบบ WIL โดยมีการปฏิบัติงานภาคสนาม เพือให้ผู ้เรียนได้

ประยกุต์ความรู้ภายใตส้ภาพจริง ทงั 3 กลุม่วชิาปฏิบติัการทางอาชีพ ไดแ้ก่  

. ภาษาไทยเพือการสือสารมวลชน (Thai for Mass Communication) 

896-331 ภาษาไทยในพืนทีสือ 3((2)-2-5) 

 (Thai in the Media Space) 

 ความสําคัญของภาษาไทยในสือ ภาษาไทยกบัการสือสาร บทบาทภาษาไทยในองค์ประกอบการ

สือสารระหว่างบุคคล สือมวลชน และองคก์ร 

 Significance of Thai in the media, Thai and communication, the role of Thai in communication 

between individuals, mass media and organizations 

896-332 ชนัเชิงการเล่าข่าวประเด็นร้อน 3((2)-2-5) 

 (Presentation Techniques for Hot News)  

 แนวคิดกับทักษะการเล่าเรืองและการเล่าข่าว พัฒนาการ รูปแบบการเล่าข่าวเฉพาะกิจใน

สถานการณ์ทีไดร้ับความสนใจเป็นพิเศษ ความรับผิดชอบของสือมวลชน 

 Concepts and storytelling skills and news presentation skills; development of news presentation 

skills for immediate situations of special interest; responsibilities of the mass media 

896-333   บรรณาธิการวารสารดิจิทลั 3((2)-2-5) 

 (Digital Journal Editors) 

  ความสําคัญ ความรับผิดชอบ และบทบาทหน้าทีของบรรณาธิการ การเผยแพร่ในสือออนไลน์

ประเภทต่าง ๆ ยคุดิจิทลั  

 Significance, responsibilities and the role of editors, types of online publications, the digital age   

896-334  สีสนัภาษาไทยในสือสาระบนัเทิง 3((2)-2-5) 

 (Colors of the Thai Language in Edutainment) 

 ลกัษณะเฉพาะการใชภ้าษาไทยทีเนน้อารมณ์ในเชิงบนัเทิงคดีและสารคดี วิธีขับเน้นความรู้สึกนึก

คิดดว้ยภาษาไทยในสือปกิณกะ การสร้างสรรคเ์นือหาสาระบนัเทิง 

 Specific Thai usage emphasizing emotions in entertainment and documentaries, techniques in 

embellishing feelings and thoughts using Thai in miscellaneous media; creating edutainment content  

 



896-335  ชุดวชิาภาษาไทยในสือภาครัฐและพลเมืองยคุเสรีการสือสาร 6((4)-4-10) 

 (Thai in the State Media and Citizens in the Age of Freedom in Communication) 

 บทบาทความสําคญัภาษาไทยในการแสดงความคิดเห็น ความเชือมโยงของการสือสารภาครัฐกบั

ภาคพลเมือง การโต้แยง้แสดงเหตุผล การโน้มน้าวใจ การปฏิบติัการสือสารในชุมชนและพืนทีสาธารณะ

อยา่งสร้างสรรค ์

 The role and importance of Thai in expressing opinions, communication linkage between the 

government sector and the people sector, arguments showing rationales, persuasion, practice of creative 

communication in the community and public space  

. การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (Teaching Thai as a Foreign Language) 

896-341 วิทยาการสอนภาษาไทย 3((2)-2-5) 

 (The Science of Teaching Thai) 

 วิธีการสอน จุดมุ่งหมายของการจดัการเรียนการสอน การเขียนแผนการเรียนการสอน การออก

เสียง การสนทนา หลกัภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ   

 Teaching methods, objectives of teaching and learning management, writing teaching and 

learning plans, pronunciation, conversation, principles of Thai as a foreign language 

896-342  ภาษาไทยกบัการประยกุต์เพือสอนในฐานะภาษาต่างประเทศ 3((2)-2-5) 

 (Thai and Application for Teaching Thai as a Foreign Language) 

 หลักเกณฑ์อักษรไทย ระบบสัทศาสตร์ การสอนสะกดคํา อรรถศาสตร์ โครงสร้างประโยค

ภาษาไทย  

 Principles of Thai alphabet, phonetics system, teaching spelling, semantics, Thai sentence 

structure  

896-343 การประเมินคุณภาพการสอนภาษาไทย 3((2)-2-5) 

 (Quality Evaluation of Teaching Thai) 

 การพิจารณาคุณภาพการสอน การประเมินผลยอ้นกลบั ปฏิสมัพนัธ์ผูส้อนกบัผูเ้รียน 

 Assessing teaching quality, feedback, and teacher-learner interaction     

896-344 การสือสารภาษาไทยในฐานะภาษาตา่งประเทศ 3((2)-2-5) 

 (Communication in Thai as a Foreign Language) 

 ภาษาและวฒันธรรมไทยในการสือสาร การสือความหมายในสังคมไทย ทกัษะการฟัง พูด อ่าน 

เขียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ  

 Thai language and culture in communication, conveying meanings in Thai society, skills in 

listening, speaking, reading and writing Thai as a foreign language  



896-345  ชุดวชิาสือและนวตักรรมการสอนภาษาไทยในยคุดิจิทลั 6((4)-4-10) 

 (Media and Innovations of Teaching Thai in the Digital Age) 

 สือการเรียนการสอน นวตักรรมการสอน การเลือกใช้สือและนวตักรรม การสร้างสรรค์สือการ

เรียนการสอนภาษาไทยในยุคดิจิทลั 

 Teaching and learning media, media and innovation selection, creation of media for teaching and 

learning Thai in the digital age    

. ภาษาและวฒันธรรมไทย (Thai Language and Culture) 

896-351   ภาษาและวฒันธรรมไทยภิวตัน์ 3((2)-2-5) 

 (Augmentation of Thai Language and Culture) 

 ความหมาย แนวคิดทางภาษาและวฒันธรรมไทย การอภิวัตน์และบูรณาการทางภาษาและ

วฒันธรรมไทย 

 Meanings and concepts of Thai language and culture, augmentation and integration of Thai 

language and culture    

896-352   สมัพนัธบทกบัภูมิปัญญาทอ้งถิน 3((2)-2-5) 

 (Intertextuality and Local Wisdom) 

 ความหมาย คุณค่า และการดาํรงอยู่ของภูมิปัญญา ความสัมพันธ์เชิงสหบทของวฒันธรรมกับ        

ภูมปัิญญาถิน การเชือมโยงรหสัทางวฒันธรรมกบัสังคมปัจจุบนั 

  Meaning, value and existence of wisdom, intertextuality of culture and local wisdom, 

connection of cultural codes and the present society    

896-353  พลวตัของเรืองเล่าจากวฒันธรรม 3((2)-2-5)  

 (Dynamics of Cultural Storytelling) 

 ความหมาย ความสําคญัและพลวตัของเรืองเล่า ระบบคิดในกระแสวฒันธรรมและวรรณกรรมที

เปลียนแปลง  

  Meaning, significance and dynamics of storytelling, the thinking system in current culture and 

in changing literature   

896-354   การสรรคส์ร้างแบรนดท์างวฒันธรรมไทย 3((2)-2-5) 

 (Creation of Thai Cultural Brands) 

 การสือสารความหมายทางวฒันธรรมผ่านสัญญะของสังคมไทย แนวคิดการประทับตราสินค้า   

เชิงวฒันธรรม การผลิตความหมายทางภาษากบัการสร้างแบรนดท์างวฒันธรรมไทย 

 Communication of cultural meanings through signs in Thai society, concepts of branding 

cultural products, production of linguistic meanings and creation of Thai cultural brands 



896-355   ชุดวชิาอีเวน้ตท์างวฒันธรรมไทย 6((4)-4-10) 

 (Thai Cultural Events) 

 การผลิตขอ้มูลทางวฒันธรรม การบูรณาการความรู้ดา้นภาษาและวฒันธรรมไทย การจดักิจกรรม

พเิศษเชิงวฒันธรรม 

 Cultural information production, integration of knowledge in Thai language and culture, 

organization of special cultural activities 



เอกสาร -  

รายชืออาจารย์ประจําหลกัสูตรระดับปริญญาตรี 

คณะศิลปศาสตร์   วทิยาเขตหาดใหญ่ 

 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทยประยกุต ์

 ภาคปกติ                ภาคสมทบ 

 หลกัสูตรปกติ        หลกัสูตรนานาชาติ        หลกัสูตรภาษาองักฤษ 

 หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. .................    หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.  

 

. ดร.สุรพงษ ์ ยมิละมยั, ปร.ด. (ไทศึกษา), มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, 2549 

. ดร.บุษกร โกมลตรี, ศศ.ด. (ศิลปวฒันธรรมวจิยั), มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 2560 

. อาจารยณ์ชัรดา สมสิทธิ, ศศ.ม. (ภาษาไทย), มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 2552 

. อาจารยวิ์ฑูรย ์เมตตาจิตร, ศศ.ม. (ภาษาไทย), มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 2558 

. ดร.อภิชญา แกว้อุทยั, อ.ด. (ภาษาไทย), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2563 
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