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Background 
 The Faculty of Humanities and Social Sciences had  formerly been known 
as the Faculty of Humanistic Studies and Social Sciences under the jurisdiction of the         
College of Education since 1969. Later, the status of the College of Education was 
raised in 1974 as a university known as Srinakharinwirot University and the Faculty 
was divided into two faculties - Faculty of  Humanities and Faculty of Social Sciences.  
 Srinakharinwirot University, southern campus, separated itself from the 
main campus  and was upgraded to be Thaksin University on November 1, 1996. 
The Faculty of Humanities and the Faculty of Social Sciences were merged as the 
Faculty of Humanities and Social Sciences. 

ประวติั
	 คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร	์ไดพ้ฒันามาจาก	“คณะมนษุยธรรมศึกษาและสงัคมศาสตร”์ 
ซึง่จดัตัง้ขึ้นเมื่อ	ป	ีพ.ศ.2512	ในขณะนัน้	มหาวทิยาลัยทักษิณเปน็วทิยาเขตหนึ่งของวทิยาลัยวชิาการศึกษา	
มชีื่อวา่	“วทิยาลัยวชิาการศึกษา สงขลา”	จากนัน้ในป	ีพ.ศ.2517	วทิยาลัยวชิาการศึกษาได้รบัการยกฐานะ
เป็นมหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒและวทิยาลัยวชิาการศึกษาสงขลา	 ก็ได้พฒันาขึ้นเป็น	 “มหาวทิยาลัย
ศรนีครนิทรวโิรฒ ภาคใต้” คณะมนุษยธรรมศึกษาและสงัคมศาสตร	์ถกูแบง่ภารกิจออกเป็น	2	คณะ	คือ	
คณะมนษุยศาสตร	์และคณะสงัคมศาสตร	์ต่อมาวนัท่ี	1	พฤศจกิายน	2529 มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ
ภาคใต้	ไดร้บัการยกฐานะเปน็มหาวทิยาลัยทักษิณ	คณะมนุษยศาสตรแ์ละคณะสงัคมศาสตร	์ได้รวมภารกิจ
เขา้ด้วยกัน	ตัง้ชื่อวา่	“คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร”์
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ดอกไมป้ระจ�าคณะ
ดอกอินทนิล

Faculty’s Symbolic Flower
Lagerstroemia Flower 

Philosophy
Wisdom  and  Morality  
Inspiring  Development  
of  Mankind  Society

ปรชัญา
ปัญญา	จรยิธรรม	
น�าการพฒันามนุษยแ์ละสงัคม

สปีระจ�าคณะ
ขาว	–	มว่ง	

Faculty’s Colors
Purple  and  White
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วสิยัทัศน์
เป็นคณะชัน้น�าทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร	์
และสงัคมศาสตร	์ เป็นท่ียอมรบัของสงัคม	 และ
ขับเคล่ือนเป็นส่วนหน่ึงของการแก้ไขปัญหา
สงัคมภาคใต้

Vision
To become a leading academic resource 
in the areas of Humanities and Social 
Sciences. To be recognized by the society 
and strive to solve social problems in the 
south of Thailand.

อัตลักษณ์
รบัผดิชอบ	รอบรู	้สูง้าน	มปีระสบการณ์เชงิปฏิบติั

Identity 
Being responsible, intelligent, diligent, 
and having practical experiences

พนัธกิจ
1.		ผลิตบณัฑิตท่ีมอัีตลักษณท่ี์ตอบสนองความต้องการของสงัคม	ดว้ยกระบวนการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ตรง
					ในชุมชน
2.		ผลิตผลงานวจิยัและงานสรา้งสรรค์ท่ีมคีณุภาพ	สามารถน�าไปใชป้ระโยชน์ในเชงิวชิาการ	เชงิสงัคม	หรอื
					พาณิชย์
3.		เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ด้านศิลปะ	วฒันธรรม	และภมูปัิญญา
4.		พฒันาระบบบรกิารจดัการท่ีมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล
5.		สรา้งความมัน่คงด้านฐานะทางการเงิน	ด้านการบรหิารการเงินใหม้ปีระสทิธภิาพ

Mission
1.  Producing graduates to serve social needs with direct experiences from the community 
2.  Producing quality research and creative work for academic or commercial application   
3.  Enhancing strength of arts, culture, and local wisdom
4.  Developing an effective and efficient administrative management system
5.  Establishing effectively financial stability and financial administration 



คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์
มหาวทิยาลัยทักษิณ

Faculty of Humanities and Social Sciences  
Thaksin University 5

หลักสตูรท่ีเปิดสอน
คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร	์ มหีลักสตูรการเรยีนการสอนทัง้ในระดับปรญิญาตร	ี ปรญิญาโท	 และ
ปรญิญาเอก	ส�าหรบับณัฑิต	มหาบณัฑิตและดษุฎีบณัฑิต	สามารถปฏิบติังานได้หลากหลายดังนี้

Academic Programs
Faculty of Humanities and Social Sciences offers various courses for graduate and 
undergraduate students. Graduates from Faculty of Humanities and Social Sciences  
will be able to apply for a job in different careers and places as described below :

ระดับปรญิญาตร ี(4 ป)ี
Undergraduate Level Bachelor Degree Programs (4 years)

1.1  ศศ.บ. (บรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร)์
	 บณัฑิตสามารถประกอบอาชพีได้หลากหลาย	อาทิ	
บรรณารกัษ์	 นักจดหมายเหต	ู นักเอกสารสนเทศ	 ผูจ้ดัการ
สารสนเทศ	ภัณฑารกัษ์	ผูด้แูลหอศิลป	์ผูจ้ดัการศูนยว์ฒันธรรม	
นักประชาสัมพันธ์	นักสื่อสารมวลชน	ผู้ปฏิบัติงานในวงการ
อุตสาหกรรมสารสนเทศและความรู	้ ได้แก่	 ส�านักพิมพ์บรษัิท
จัดท�าฐานข้อมูล	 ผู้จัดท�าดรรชนี	 และสาระสังเขป	 เจ้าหน้าท่ี
บรหิารทัว่ไป	ผูจ้ดัการส�านกังาน	นอกจากนัน้ยงัสามารถประกอบ
อาชพีอ่ืนๆ	 ท่ีเก่ียวขอ้งกับการรวบรวม	 จดัระบบ	 จดัเก็บ	 และ
ใหบ้รกิารหรอืเผยแพรส่ารสนเทศ

B.A. (Library and Information Science)  
 Graduates can find employment as 
librarians, archivists, information officers, 
information managers, storekeepers, keepers of 
the National Gallery, managers of Cultural Center, 
publicists, journalists and other related work in 
the information industry such as information 
collection, system management, information 
storage and provision of services or information 
distribution.  

1.  หลักสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต (ศศ.บ.) ม ี9 หลักสตูร
      Bachelor of Arts Program consists of  9 majors:
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1.2  ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
	 บณัฑิตสามารถประกอบอาชพีได้หลากหลาย	 อาทิ	
นักวชิาการด้านภาษาอังกฤษ	 ล่าม	 นักแปล	 บุคลากรทางการ
ศึกษา	มคัคเุทศก์หรอืผูป้ฏิบติังานอ่ืนๆ	ในธุรกิจการท่องเท่ียว	
สถานทตู	สถานกงสลุ	กระทรวงการต่างประเทศ	นกัจดัรายการ
วิทยุ	 เลขานุการ	ผู้ประกาศข่าว	 นักประชาสัมพันธ์	 เจ้าหน้าท่ี
ฝ่ายบุคคล	 เจ้าหน้าท่ีลูกค้าสัมพันธ์	 เจ้าหน้าท่ีวิเทศสัมพันธ	์
ปฏิบติังานในอุตสาหกรรมการพมิพ	์เชน่	บรรณาธกิาร	นกัเขยีน	
พนกังานพสิจูน์อักษร	เปน็ต้น	นอกจากนัน้ยงัสามารถประกอบ
อาชพีอิสระอ่ืนๆ	ท่ีต้องใชภ้าษาอังกฤษ

B.A. (English) 
 Graduates can find employment as  
academicians, interpreters, translators, tour guides, 
disc jockeys, secretaries, news reporters, public 
relations officers, personnel officers, international 
relations officers. They can also work in tourism 
industry, foreign embassies, consulates and 
The Ministry of Foreign Affairs. This also includes 
the work available in publishing houses such as 
editing or writing jobs or other freelance jobs that 
require knowledge or skills in English language.    

1.3  ศศ.บ. (ภาษาไทย) 
	 บัณฑิตสามารถปฏิบัติงานได้ทั้งท่ีตรงสาขาและ
ท่ีไมต่รงสาขาก็ไดป้ฏิบติังานในธุรกิจการท่องเท่ียว	 นกัวชิาการ
ดา้นภาษาไทย	นกัจดัรายการวทิยุ	ผูป้ระกาศขา่ว	ผูร้ายงานขา่ว	
นักประชาสัมพันธ์	 เจ้าหน้าท่ีลูกค้าสัมพันธ์	 ปฏิบัติงานใน
อุตสาหกรรมการพมิพ	์เชน่	บรรณาธกิาร	นักเขยีน	เลขานุการ	
พนกังานพสิจูน์อักษร	เป็นต้น	นอกจากนัน้ยงัสามารถประกอบ
อาชพีอิสระอ่ืนๆ	ท่ีต้องใชภ้าษาไทย	

B.A. (Thai) 
 Graduates can find employment as  
either in their field of study or in other fields such as 
in tourism industry. They can also be academicians, 
disc jockeys, news anchors, news reporters, public 
relations officers, customer relations officers and 
secretaries. They can also work in publishing 
houses such as editing, writing, proofreading 
jobs or other jobs that require knowledge or skills 
in Thai language.
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1.4  ศศ.บ. (ภาษามลายู) 
	 บณัฑิตสามารถปฏิบติังานในทางธุรกิจการท่องเท่ียว	
ล่ามภาษามลายู	 นักแปล	 ผู้ประกาศข่าว	 ผู้รายงานข่าว	
นกัประชาสมัพนัธ	์ เจา้หน้าท่ีลกูค้าสมัพนัธ	์ เจา้หน้าท่ีฝ่ายบุคคล	
เจา้หน้าท่ีวเิทศสมัพนัธ	์นกัวชิาการอิสระ	ปฏิบติังานในอุตสาหกรรม
การพิมพ์	 สถานทูต	 สถานกงสุล	 กระทรวงการต่างประเทศ	
นอกจากนัน้สามารถประกอบอาชพีอิสระอ่ืนๆ	 ท่ีต้องใชภ้าษามลายู

B.A. (Malay) 
 Graduates can find employment as  
tourism businesses. They can be interpreters, 
translators, news anchors, news reporters, public 
relations officers, customer relations officers, 
personnel officers, international relations officers 
and independent academicians. They can also 
work in publishing houses, foreign embassies, 
consulates and the Ministry of Foreign Affairs, or 
other jobs that require knowledge or skills in Malay 
language.   

1.5  ศศ.บ. (ภาษาจนี) 
	 บัณฑิตสามารถปฏิบัติงานในธุรกิจการท่องเท่ียว	
ล่ามภาษาจีน	 นักแปล	 นักจัดรายการวิทยุ	 ผู้ประกาศข่าว	
ผู้รายงานข่าว	 นักประชาสัมพันธ์	 เจ้าหน้าท่ีลูกค้าสัมพันธ	์
เจา้หน้าท่ีวเิทศสมัพนัธ	์ เลขานุการ	 ปฏิบติังานในอุตสาหกรรม
การพิมพ์	 สถานทูต	 สถานกงสุล	 กระทรวงการต่างประเทศ	
นอกจากนัน้สามารถประกอบอาชพีอิสระอ่ืนๆ	ท่ีต้องใชภ้าษาจนี

B.A. (Chinese) 
 Graduates can find employment as 
tourism businesses. They can be interpreters, 
translators, disc jockeys, news anchors, news
reporters, public relations officers, customer relations 
officers, international relations officers and 
secretaries. They can work in publishing houses, 
foreign embassies, consulates and The Ministry 
of Foreign Affairs or other jobs that require 
knowledge or skills in Chinese language. Thaksin 
University has signed agreements on academic 
cooperation with Guanxi Normal University in 
China. 

1.6  ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น) 
 บณัฑิตสามารถปฏิบติังานในธุรกิจ	 การท่องเท่ียว	
ล่ามภาษาญี่ปุ่น	 นักแปล	 นักจัดรายการวิทยุ	 มัคคุเทศก์	
ผูป้ระกาศขา่ว	ผูร้ายงานขา่ว	นกัประชาสมัพนัธ	์เจา้หน้าท่ีลกูค้า
สัมพันธ์	 เจ้าหน้าท่ีวิเทศสัมพันธ์	 เลขานุการปฏิบัติงานใน
อุตสาหกรรมการพมิพ	์ สถานทตู	 สถานกงสลุ	 กระทรวงการ
ต่างประเทศและอาชพีอิสระอ่ืนๆ	ท่ีต้องใชภ้าษาญี่ปุน่

B.A. (Japanese) 
 Graduates can find employment as  
tourism businesses. They can be interpreters, 
translators, disc jockeys, tour guides, news anchors, 
news reporters, public relations officers, customer 
relations officers, international relations officers 
and secretaries. They can work in publishing 
houses, foreign embassies, consulates and 
The Ministry of Foreign Affairs or other jobs that 
require knowledge or skill in Japanese language.



8 Faculty of Humanities and Social Sciences  
Thaksin University

1.7  ศศ.บ. (การจดัการทรพัยากรมนุษย)์  
	 บณัฑิตสามารถปฏิบติังานดา้นการพฒันาทรพัยากร
บุคคล	นักประชาสมัพนัธ	์เจา้หน้าท่ีทรพัยากรมนุษย	์เจา้หน้าท่ี
บรหิารงานทัว่ไป	 เลขานุการ	 นอกจากนัน้ยงัสามารถประกอบ
อาชพีอิสระอ่ืนๆ	ได้อีกด้วย

B.A. (Human Resource Management) 
 Graduates can find employment as all 
areas of human resources development. They can be 
public relations officers, human resources officers, 
general administration officers and secretaries or 
other jobs. 

1.8  ศศ.บ. (การบรหิารและพฒันาชุมชน) 
	 บัณฑิตสามารถปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชน	
นักพฒันาชุมชน	 พฒันากร	 นักวชิาการ	 ผูเ้ชีย่วชาญด้านการ
พัฒนาชุมชน	 นักประชาสัมพันธ์	 เจ้าหน้าท่ีบรหิารงานทัว่ไป	
เจา้หนา้ท่ีลกูค้าสมัพนัธ	์นกัวชิาการอิสระและประกอบอาชพีอิสระ
อ่ืนๆ

B.A. (Community Development) 
 Graduates can find employment as all 
areas of community development. They can be 
developers, academicians, community development 
specialists, public relations officers, general 
administration officers, customer relations officers,
independent academicians or other jobs. 

1.9  ศศ.บ. (ประวติัศาสตร)์ 
	 บัณฑิตสามารถปฏิบัติงานเป็นนักประวัติศาสตร	์
นกัวชิาการ	นักโบราณคดี	ภัณฑารกัษ์	ผูด้แูลหอศิลป	์ผูจ้ดัการ
ศูนย์วัฒนธรรม	มัคคุเทศก์	 หรอืผู้ปฏิบัติงานอ่ืนๆ	 ในธุรกิจ
การท่องเท่ียว	เจ้าหน้าท่ีลูกค้าสัมพันธ์	นักประชาสัมพันธ	์
ผูร้ายงานขา่ว	และประกอบอาชพีอิสระอ่ืนๆ

B.A. (History) 
 Graduates can find employment as 
historians, academicians, archeologists, storekeepers, 
keepers of the National Gallery, managers of 
cultural centers, tour guides, customer relations 
officers, public relations officers, news reporters 
and other jobs. They can also work in tourism 
businesses. 
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2.1  วท.บ. (ภมูศิาสตร)์ 
	 บัณฑิตสามารถปฏิบัติงานเป็นนักภูมิศาสตร	์
นักอุตุนิยมวิทยา	 นักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย	 นักวิชาการ
ภมูสิารสนเทศ	นกัสารสนเทศภมูศิาสตร	์นักวชิาการสิง่แวดล้อม	
นกัวจิยั	นกัพฒันาชุมชน	อาจารย	์วทิยาการ	เจา้หน้าท่ีสารสนเทศ
ภมูศิาสตร	์เจา้หน้าท่ีภมูสิารสนเทศ	เจา้หน้าท่ีวเิคราะหน์โยบาย
และแผน	ชา่งแผนท่ี		พนักงานบรษัิท	เอกชน	ธุรกิจสว่นตัว

B.Sc. (Geography) 
 Graduates can find employment as  
geologists, meteorologists, academicians working 
in the areas of photo map, geographic information 
and environment, researchers, developers, lecturers, 
trainers, policy and plan analysts, map specialists, 
private sector employees or being self-employed.  

3.1  รป.บ. (รฐัประศาสนศาสตร)์  
	 บัณฑิตสามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการ
ปกครององค์การบรหิารสว่นท้องถ่ิน	 เชน่	 ปลัดอ�าเภอ	 ปลัด	
อบต.	 พนักงานเทศบาล	 องค์การบรหิารสว่นจงัหวดั	 (อบจ.)	
องค์การบรหิารสว่นต�าบล	(อบต.)	เจา้หนา้ท่ีบรหิารทัว่ไป	ปฏิบติั
งานด้านการพฒันาท้องถ่ิน	ตลอดจนอาชพีอ่ืนๆ	ท่ีเก่ียวขอ้ง

B.P.A. (Public Administration) 
 Graduates can find employment as  
with Provincial Administrative Organizations.  
They can be assistant district officers, Sub-district 
Administrative Organization officers, municipal 
officers, general administration officers or other 
related jobs. 

2.  หลักสตูรวทิยาศาสตรบ์ณัฑิต (วท.บ.) ม ี1 หลักสตูร
      Bachelor of Science Program 

4.1  นศ.บ. (นิเทศศาสตร)์ 
	 บณัฑิตสามารถประกอบอาชพี	ผูป้ระกาศขา่ว	พธิกีร	
นักจัดรายการโทรทัศน์	 ผู้ก�ากับรายการ	 ผู้ก�ากับภาพยนตร	์
นักขา่ว	 นักเขยีนบท	 ชา่งภาพ	ผูตั้ดต่อ	ผูอ้อกแบบฉาก	ผูจ้ดั
เสยีงและแสง	 ผูอ้อกแบบ	 เทคนิคพเิศษ	 นักจดัรายการวทิยุ	
ผูเ้ขยีนบทวทิยุนักเขยีน	นักขา่ว	นักออกแบบสิง่พมิพ	์ผูผ้ลิต
งานด้านสื่อสิง่พมิพ	์ ชา่งภาพบรรณาธกิาร	 นักประชาสมัพนัธ	์	
นกัสื่อสารองค์กร	ผูผ้ลิตสื่อประชาสมัพนัธ	์นกัโฆษณา	นกัการตลาด	
ผูส้รา้งสรรค์งานโฆษณา	นกัวจิยัโฆษณาและการตลาด	ผูบ้รหิาร
งานลกูค้า	นกัจดักิจกรรมพเิศษ	ผูป้ระกอบการดา้นบรษัิทโฆษณา	
นักวชิาการ	นักวจิยัด้านนิเทศศาสตร	์นักออกแบบการสื่อสาร
ออนไลน์	นักผลิตสื่อด้านดิจทัิล	

B.Com.Arts (Communication Arts) 
 Graduates can find employment as writers, 
reporters, journalists, editors, online media 
producers, advertisers, event organizers, masters 
of ceremonies (MCs), disc jockeys (DJs), TV hosts, 
directors, screenwriters, photographers, graphic 
designers, public relation officers, academics and 
researchers. 

4.  หลักสตูรนิเทศศาสตรบณัฑิต (นศ.บ.) ม ี1 หลักสตูร
      Bachelor of Arts (Communication Arts) 

3.  หลักสตูรรฐัประศาสนศาสตรบณัฑิต (รป.บ.) ม ี1 หลักสตูร
      Bachelor of Public Administration 
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6.  หลักสตูรระดับปรญิญาตรท่ีีด�าเนนิการรว่มกับคณะศึกษาศาสตร ์(กศ.บ) ม ี3 หลักสตูร
      Bachelor degree programs offered in cooperation with 
      The Faculty of Education consists of 3 majors:

6.1  กศ.บ. (ภาษาไทย) 
	 บัณฑิตสามารถปฏิบัติงานครูภาษาไทย	 ผู้เขียน
หนังสอืแบบเรยีนภาษาไทย	 นักธุรกิจด้านการศึกษา	 นักเขยีน
และอาชพีอ่ืนๆ	ท่ีใชภ้าษาไทย

B.Ed. (Thai) 
 Graduates can find employment as  
teachers, book authors, writers. They can also 
work in other related jobs that require knowledge 
or skills in Thai language.

6.2   กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
	 บัณฑิตสามารถปฏิบั ติงานครูภาษาอังกฤษ	
นักวชิาการด้านการศึกษา	ผูเ้ขยีนหนงัสอืแบบเรยีนภาษาอังกฤษ	
มคัคเุทศก์	 นักธุรกิจด้านการศึกษา	 ล่ามหรอืนักแปลเอกสาร	
พนกังานสายการบนิ	นกัประชาสมัพนัธ	์เจา้หนา้ท่ีกระทรวงการ
ต่างประเทศ	อาชพีอ่ืนๆ	ท่ีใชภ้าษาอังกฤษ

B.Ed. (English) 
 Graduates can find employment as  
teachers, academicians, book authors, tour 
guides, interpreters, translators, airline staff, 
public relations officers, staff of the Ministry of 
Foreign Affairs or other related jobs that require 
knowledge or skills in English language. 

5.1  ศิลปศาสตรบณัฑิต (สาขาวชิาภาษาอังกฤษ) 
และ ศิลปศาสตรบณัฑิต (สาขาวชิาภาษาจนี) 
	 หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรความร่วมมือระหว่าง
หลักสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต	สาขาวชิาภาษาอังกฤษและหลักสตูร
ศิลปศาสตรบณัฑิต	สาขาวชิาภาษาจนี	เพื่อเป็นการบูรณาการ
ความรูแ้ละทักษะจากทัง้สองหลักสูตรในการผลิตบัณฑิตท่ีมี
ความสามารถทางด้านภาษาทัง้ภาษาอังกฤษและภาษาจนี	โดย
นสิติยงัคงมคีณุสมบติัและอัตลักษณข์องบณัฑิตมหาวทิยาลัย
ทักษิณ	โดยใหป้รญิญาศิลปศาสตรบณัฑิต	สาขาวชิาภาษาอังกฤษ	
และศิลปศาสตรบณัฑิต	สาขาวชิาภาษาจนี	โดยจดัท�าใบระเบยีน
ถาวร	(Transcript) จ�านวน	2	ฉบบั	และค�านวณเกรดเฉล่ียสะสม
ของแต่ละปรญิญาแยกกัน

B.A. (English) B.A. (Chinese) 
 This program was created under 
collaboration B.A. (English) Program and 
B.A. (Chinese) Program to integrate knowledge 
and skills arranged in the two programs to produce
graduates who have language skills in both English 
and Chinese. The students still have qualification 
and identity of Thaksin University students. The 
program bestows two degrees, B.A. (English) and 
B.A. (Chinese) with two sets of transcripts and 
separately calculate Grade Point Average (GPA) 
based on the program structures of both programs.

5.  หลักสตูรสองปรญิญา ม ี1 หลักสตูร
      Dual Bachelor’s Degree Program 
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6.  หลักสตูรระดับปรญิญาตรท่ีีด�าเนนิการรว่มกับคณะศึกษาศาสตร ์(กศ.บ) ม ี3 หลักสตูร
      Bachelor degree programs offered in cooperation with 
      The Faculty of Education consists of 3 majors:

6.3   กศ.บ. (สงัคมศึกษา) 
	 บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพ	 ครูสังคมศึกษา	
นักธุรกิจด้านการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา

B.Ed. (Social Studies) 
 Graduates can find employment as  
teachers or academicians.  

ระดับปรญิญาโท
Graduate Level

1.  หลักสตูรศิลปศาสตรม์หาบณัฑิต (ศศ.ม) ม ี4 หลักสตูร
       Master of Arts Program consists of 4 majors:

1.1  ศศ.ม. (ไทยศึกษา) 
	 มหาบัณฑิตไทยคดีศึกษาสามารถศึกษา	 ค้นคว้า	
รวบรวมและวจิยัเรื่องราวต่างๆ	 ท่ีเก่ียวกับไทยคดไีดก้วา้งขวาง
ลึกซึง้	มคีวามรูใ้นสภาพปัญหาต่างๆ	ของสว่นภมูภิาค	สามารถ
ช่วยแก้ปัญหาและรว่มพัฒนาท้องถ่ินเป็นผู้น�าในการอนุรกัษ์
และพัฒนาสิ่งท่ีดีงามทัง้ปวงใหส้อดคล้องกับทรพัยากรและ
วัฒนธรรมอันดีงามของชาติ	สามารถถ่ายทอดและพัฒนาวิธี
การศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยคดีศึกษาอันเป็นการพัฒนา
ภมูปัิญญาท้องถ่ินใหเ้จรญิก้าวหน้าและบงัเกิดผลด	ีแก่ประเทศ
ต่อไป

M.A. (Thai Studies) 
 The graduates can study, collect and 
research widely and deeply numerous issues 
related to Thai studies. They possess sufficient 
knowledge on  situations within the regions, helping 
to solve such problems and create local leaders to 
conserve and develop their natural resources and 
cultures. They can transfer and develop research 
methodology in Thai Studies which will help to 
further strengthen local wisdom of the country. 
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2.1  กศ.ม. (ภาษาไทย) 
	 มหาบัณฑิตภาษาไทยมีความรูค้วามสามารถทาง
สาขาวชิาภาษาไทย	สามารถพฒันากระบวนการสอนวชิาภาษาไทย
ได้อยา่งสอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวทิยาการสาขาต่างๆ	
สามารถวจิยัไปใชป้ระโยชนท์างการเรยีนการสอน	มคีวามสนใจ
ใฝ่รู	้มศีรทัธาต่อวชิาชพีครูเหน็คณุค่าของภาษาและวรรณคดี

M.Ed. (Thai) 
 The graduates can develop their knowledge 
of teaching methods in accordance with the 
progress of branches of knowledge in which they 
can employ to do research in language and literature 
or teaching methods. The results of the research 
can be employed to benefit their teaching and 
learning. 

2.  หลักสตูรการศึกษามหาบณัฑิต (กศ.ม.) ม ี2 หลักสตูร
       Master of Education Program consists of 2 majors:

1.2  ศศ.ม. (ไทย) 
	 มหาบัณฑิตภาษาไทยเป็นบุคลากรท่ีมีความรู	้
ความเชีย่วชาญในดา้นภาษาและวรรณคดไีทยสง่เสรมิการศึกษา	
ค้นควา้	หรอืวจิยัทางด้านภาษาและวรรณคดไีทยรวมทัง้ภาษาถ่ิน
และวรรณกรรมท้องถ่ินภาคใต้	เสรมิสรา้งใหผู้เ้รยีนสามารถน�า
ความรูท้างภาษาและวรรณคดไีทยไปพฒันาตนเองและวชิาชพี

M.A. (Thai) 
 The graduates possess knowledge and 
skills in Thai language and Thai literature, helping 
to strengthen education or research in language 
and Thai literatures including dialects and local 
literatures of southern Thailand. This will help 
them apply their knowledge in Thai language and 
literatures in developing themselves and their 
work. 
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	 ดุษฎีบัณฑิตวัฒนธรรมศึกษาเป็นบุคลากรด้าน
วฒันธรรมและวฒันธรรมศึกษาท่ีมวีสิยัทัศน	์มหีลักวชิา	สามารถ
ท�างานและบรหิารจัดการงานด้านวัฒนธรรมอย่างมีหลักวิชา	
และเป็นท่ีศรทัธาของผู้ถูกจัดการมีความเป็นนักคิดและผู้น�า
ทางความคิด	 เป็นแบบอยา่งของนักปฏิบติั	 นักบรหิารจดัการ	
และนักวิจัยท่ีมีคุณภาพสูงสร้างเสริมต้นแบบและปฏิรูป
วัฒนธรรม	การเรยีนรูโ้ดยใช้วัฒนธรรมศึกษาบูรณาการกับ
ศาสตรส์าขาอ่ืนๆ	เป็นการศึกษาแบบไมแ่ยกสว่นใชค้น	และชุมชน
เป็นศูนย์กลางให้ความส�าคัญต่อสหวิทยาการมากกว่าการ
ศึกษาศาสตรใ์ดศาสตรห์นึ่งแบบแยกสว่น	เน้นวฒันธรรมการ
เรยีนรูเ้ก่ียวกับกระบวนการเข้าถึงความจรงิหรอืสัจจะของ
ความเป็นคนหรอืความเปน็ชุมชนอันเปน็องคาพยพของสงัคม
ซึง่สมัพนัธกั์นทกุระดบัทัง้ระดับท้องถ่ินระดบัชาติ	และระดับสากล

 The graduates possess vision, principles 
and ability to manage cultural work principlely. 
They become a good role model in managing and  
skillful researchers who are able to develop learning 
culture through integrating the knowledge of 
cultural studies with other branches of knowledge. 
The central focus on people and community is a key 
driving force. Thus, multi-disciplinary approach is
employed in the study more than studying only 
one specific area.

ระดับปรญิญาเอก
Ph.D. Program

หลักสตูรปรชัญาดษุฎีบณัฑิต (ปร.ด.) สาขาวชิาวฒันธรรมศึกษา  
Doctor of Philosophy Program in Cultural Studies
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  การวจิยั

	 คณะฯ	 มกีารสง่เสรมิและสนับสนุนใหบุ้คลากรและนิสติผลิตผลงานการวจิยัและเผยแพรผ่ลงาน
ในระดับชาติและระดับนานาชาติ	เชน่	สนับสนุนใหเ้ขา้รว่มประชุมวชิาการระดับชาติ

Research
 Faculty of Humanities and Social Sciences encourages and supports both 
lecturers and students to do research and diffuse work at national and international
levels. The faculty also supports  the participations in conferences or seminars.

  การประกันคณุภาพการศึกษาของคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์

	 คณะฯ	 พฒันาระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาโดยเน้นการสรา้งการมสีว่นรว่มของ
บุคลากรและนิสติในการพฒันาการปฏิบติังานใหเ้กิดคณุภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคณุภาพการศึกษา

Educational Quality Assurance of Faculty of Humanities 
and Social Sciences
 The system and mechanics of educational quality assurance focuses on 
participation of faculty staff and students in order to develop best practice based on 
educational criteria of the organization. 

  ความรว่มมอืทางวชิาการกับมหาวทิยาลัยต่างประเทศ

	 คณะฯ	ได้รบัการยอมรบัจากต่างประเทศ	ดังเหน็ได้จากความรว่มมอืทางวชิาการกับมหาวทิยาลัย
ในภมูภิาค	ดังนี้

Collaboration with International universities 
 Faculty of Humanities and Social Sciences receives recognition from 
International universities,and this phenomena can be seen through several MOUs below:

ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี
People Republic of China
- Guangxi Normal University
- Chongqing University
- Xiamen University
- University of Jinan 
- Hebei University
ประเทศมาเลเซยี
Malaysia
- Universiti Kebangsaan Malaysia
- Universiti Malaysia Perlis 
  (Uni-Map)    
- Universiti Malaysia Sarawak
  (UniMAS)   
- Universiti Malaysia Sains 
  Malaysia (USM)
- Universiti Utara Malaysia (UUM)  
- The Ritz-Carlton Langkawi

ประเทศอินโดนีเซยี
Indonesia
-  Atma Jaya Catholic 
   University
สาธารณรฐัประชาธปิไตย
ประชาชนลาว
Laos PDR
-  Soutsaka College of 
   Management and 
   Technology
ประเทศใต้หวนั
Taiwan
-  Tzu Chi University



   ทนุการศึกษา

	 คณะฯ	มกีารสนบัสนนุทนุการศึกษาจ�านวนมาก	ไดแ้ก่	ทนุขาดแคลน	ทนุสรา้งชื่อเสยีงและคณุประโยชน์
ใหกั้บองค์กร	และทนุสง่เสรมินิสติสโมสรนิสติมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร	์นอกจากนี้	 ได้รบัการสนับสนุน
ทนุการศึกษาจากภาครฐัและภาคเอกชน	เชน่	ทนุมูลนฐิจุิมภฎ-พนัธทิ์พย	์กองทนุเงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา	(กยศ.)

Scholarships
 The Faculty also provides many scholarships: Academic Scholarship, Scholarship 
for Contribution to Faculty’s Reputation, and HUSO Student Club Scholarship. Moreover,
the Faculty also gets many other government and private grants such as Chumpot-Panthip 
Foundation Scholarship, Student Loan Fund.

   สิง่อ�านวยความสะดวกส�าหรบันิสติในการจดัท�ากิจกรรมและ
   การเรยีนการสอน

-  หอ้งปฏิบติัการสารสนเทศภมูศิาสตร์
-  หอ้งปฏิบติัการทางภาษา
-  หอ้งปฏิบติัการพูด

Teaching and Learning facilities
-  GIS Laboratory 
-  Language laboratory 
-  Speech laboratory 

-  หอ้งปฏิบติัการธรณีวทิยา
-  หอ้งปฏิบติัการแผนท่ี
-  หอ้งเรยีนรูด้้วยตนเอง

-  Geology Laboratory
-  Geologic Map Laboratory
-  Self-Access Learning Center




