
 

 

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวชิาภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร  

(หลักสูตรใหม  พ.ศ.2558) 
 

                     ช่ือสถาบันอุดมศกึษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ 

                     คณะ       มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    

                     

หมวดที่  1  ขอมูลท่ัวไป 
 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร  

1.1  รหัสหลักสูตร   0235   /รหัสสาขาวชิา  0789 
     

1.2 ช่ือหลักสูตร 

ชื่อภาษาไทย        :   หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

ชื่อภาษาอังกฤษ      :   Bachelor of Arts Program in Thai Language for Communication                          
 

2. ช่ือปรญิญา  

ชื่อเต็มภาษาไทย      :   ศลิปศาสตรบัณฑติ (ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร) 

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  :   Bachelor of Arts (Thai Language for Communication) 

ชื่อยอภาษาไทย       :   ศศ.บ. (ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร) 

ชื่อยอภาษาอังกฤษ   :   B.A. (Thai Language for Communication) 
 

 

 

3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1  หลักสูตร  

         3.1.1  จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร  

    หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  ผูสําเร็จการศกึษา        

         ตองเรยีนไมนอยกวา  134  หนวยกติ  
 

 

  3.1.2   โครงสรางของหลักสูตร  

     หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  ประกอบดวย    

         สัดสวนหนวยกติแตละหมวดวิชาและแตละกลุมวชิา  ดังนี้  



 

 

หมวดวิชา 

 

เกณฑ สกอ. 

(หนวยกติ) 

เกณฑ มคอ.1 

(หนวยกิต) 

หลักสูตรใหม 

(หนวยกติ) 

1)  หมวดวชิาการศกึษาท่ัวไป ไมนอยกวา  30 ไมนอยกวา 30 ไมนอยกวา 30 

   1.1  กลุมวชิาภาษาและการส่ือสาร - - 12 – 15 

   1.2  กลุมวชิามนุษยศาสตร - - 3 –  6 

   1.3  กลุมวชิาสังคมศาสตร - - 6 –  9 

   1.4  กลุมวชิาคณิตศาสตร วทิยาศาสตร 

         และเทคโนโลย ี

- - 6 – 9 

2)  หมวดวชิาเฉพาะ ไมนอยกวา  84 ไมนอยกวา  84 ไมนอยกวา  98 

   2.1  กลุมวชิาเฉพาะดาน - ระหวาง 60-84 เรยีน          82 

   2.2  กลุมวชิาอืน่ - ระหวาง 0-24 ไมนอยกวา  9 

   2.3  กลุมวชิาฝกประสบการณวชิาชีพ - - เรยีน      7 

3)  หมวดวชิาเลือกเสร ี ไมนอยกวา  6 ไมนอยกวา    6 ไมนอยกวา     6 

จํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา  120 ไมนอยกวา 120 ไมนอยกวา  134 

 



 

 

     3.1.3  รายวชิา  

   1) หมวดวชิาการศกึษาท่ัวไป  ตองเรยีนทุกกลุมวิชาไมนอยกวา    30     หนวยกติ 

1.1  กลุมวชิาภาษาและการส่ือสาร เรยีน                     12 – 15   หนวยกติ 

           (บังคบั)  เรยีน        9    หนวยกติ 
 

1500112 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการสบืคน 

(Thai for Communication and Information Retrieval) 

3(2-2-5) 

1500113 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 

(Foundation of English 1) 

3(2-2-5) 

1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 

(Foundation of English 2) 

3(2-2-5) 

  

          (เลือก)  เรยีน                 3 - 6   หนวยกติ 
 

1500115 ภาษาอังกฤษเชงิวิชาการ 

(English for Academic Purposes) 

3(2-2-5) 

1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ 

(Reading Practice of English) 

3(2-2-5) 

1500117 การเขียนขัน้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษ 

(Basic Writing of English) 

3(2-2-5) 

1500118 ทักษะการพูดขัน้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษ 

(Basic Oral Skills of English) 

3(2-2-5) 

1561110 ภาษาญีปุ่นเบ้ืองตน 

(Japanese for Beginners) 

3(2-2-5) 

1571115 ภาษาจนีเบ้ืองตน  

(Chinese for Beginners) 

3(2-2-5) 

1581107 ภาษามาเลยเบื้องตน   

(Malay for Beginners)               

3(2-2-5) 

1661108 ภาษาเกาหลเีบื้องตน      

(Korean for  Beginners) 

3(2-2-5) 

1671104 ภาษาลาวเบ้ืองตน        

(Lao for Beginners ) 

3(2-2-5) 



 

 

1681103 

 

  ภาษาเขมรเบ้ืองตน   

  (Khmer for Beginners ) 
3(2-2-5) 

 

1691103   ภาษาพมาเบื้องตน   

  (Myanmar for Beginners)    

3(2-2-5) 

1711108 ภาษาเวียดนามเบ้ืองตน       

(Vietnamese  for Beginners) 

3(2-2-5) 

1741101 ภาษาอินโดนีเซยีเบื้องตน  

(Bahasa Indonesia for Beginners)                                   

3(2-2-5) 

 

            1.2  กลุมวชิามนุษยศาสตร เรยีน                   3 - 6   หนวยกติ 

      (บังคับ) เรยีน                      3   หนวยกติ 
  

2522203 คุณธรรม นําความรู 

(Knowledge Led Morality) 

3(2-2-5) 

 

      (เลือก) เรยีน                 0 - 3  หนวยกติ 
 

1500104 ความจรงิของชวีติ 

(Meaning of Life) 

3(3-0-6) 

1500111 สุขภาวะในการดาํเนนิชวิีต         

(Well-being for Living) 

3(3-0-6) 

2000103 สุนทรยีภาพของชวีติ  

(Aesthetic Appreciation)   

3(2-2-5) 

2500101 พฤตกิรรมมนุษยกบัการพัฒนาตน 

(Human Behavior and Self Development) 
 

3(3-0-6) 

1.3  กลุมวชิาสังคมศาสตร    เรยีน                        6 - 9   หนวยกติ 

      (บังคับ) เรยีน            6    หนวยกติ 
 

2500102 วิถไีทย      

(Thai  Living) 

3(3-0-6) 

2500107 อาเซยีนศกึษา   

(ASEAN Studies) 

3(3-0-6) 

              



 

 

                            (เลือก) เรยีน      0 - 3   หนวยกติ 
 

2500103 วิถโีลก  

(Global Living) 

3(3-0-6) 

2500108 ชวีติกับสิ่งแวดลอม 

(Human Being and Environment) 

3(2-2-5) 

2500109 วิถชีวิีตเศรษฐกจิพอเพียง  

(Self-Economic Sufficiency) 

3(2-2-5) 

2541204 มนุษยกับธรรมชาต ิ

(Man and Nature) 

3(3-0-6) 

 

                1.4  กลุมวชิาคณิตศาสตร วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีเรยีน  6 - 9   หนวยกติ 

      (บังคับ) เรยีน                    3   หนวยกติ 
 

4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชวิีต 

(Information Technology for Life) 

3(2-2-5) 

  

      (เลือก) เรยีน                        3 - 6   หนวยกติ 
 

4000106 การคิดและการตัดสนิใจ 

(Thinking and Decision Making) 

3(2-2-5) 

4000114 วิทยาศาสตรเพ่ือคุณภาพชวิีต 

(Science for Quality of Life) 

3(2-2-5) 

4083202 กฬีาเพ่ือสุขภาพ 

(Sports for Health) 

3(2-2-5) 

  

              2)  หมวดวชิาเฉพาะ   เรยีนไมนอยกวา    98  หนวยกติ 

                  2.1  กลุมวชิาเฉพาะดาน   เรยีน         82  หนวยกติ 

                     2.1.1  กลุมวชิาเนื้อหารวชิาเฉพาะหลัก  เรยีน  35  หนวยกติ 
 

     (1)  กลุมเนื้อหาวชิาหลักสูตรภาษาไทยและภาษาศาสตร     

1541111 ภาษาศาสตร 

(Linguistics) 

3(2-2-5) 

1542110 ววัิฒนาการอักษรไทยและภาษาไทย 

(Evolution of Characters and Language) 

3(3-0-6) 



 

 

 

             (2) กลุมเนือ้หาวชิาการใชภาษา   
 

1542108 ภาษากับการคิด 

(Language and Thinking) 

3(2–2-5) 

1542214 ศลิปะการอานออกเสยีง      

(The Art of Reading) 

2(1–2-3) 

 

             (3) กลุมเนื้อหาวชิาวรรณคดไีทย   

1542407 วรรณกรรมวิจารณ 

(Literary Criticism) 

3(3-0-6) 

1543429 วรรณกรรมไทยปจจุบัน 

(Thai Contemporary Literature) 

3(3-0-6) 

1544409 วรรณคดเีอกของไทย 

(Masterpieces  of  Thai Literature) 

3(3-0-6) 

 

(4) กลุมเนื้อหาวชิาภาษาและวรรณกรรมท่ีสัมพันธกับสังคมและวัฒนธรรม   

1543430 วัฒนธรรมจากวรรณกรรมไทยรวมสมัย    

(Culture Through Thai Literature) 

3(2–2-5) 

1544104 ภาษากับสังคม 

(Language and Society) 

3(3-0-6) 

1544105 ภาษาและวัฒนธรรมไทย 

(Thai Language and Culture) 

3(3-0-6) 

1544417 วรรณคดขีนบประเพณแีละศาสนา 

(Traditional and Religious Literature) 

3(3-0-6) 

2533901 สถติสิาํหรับการวิจัยทางสงัคมศาสตรเบ้ืองตน 

(Basic of Statistics for Social Science Research) 

3(2-2-5) 

 

 

 

 



 

 

2.1.2  กลุมเนื้อหาวชิาเฉพาะเลือก  เรยีน  47  หนวยกติ 

        (1) กลุมวชิาหลักสูตรภาษาไทยและภาษาศาสตร   

1544106 ภาษาถิ่นศรสีะเกษ 

(Si Sa Ket Dialect) 

2(1–2-3) 

1544202 การอานตคีวาม 

(Reading for Interpretation) 

3(2–2-5) 

1544208 ภาษาตางประเทศในภาษาไทย 

(Foreign Language in Thai) 

3(3-0-6) 

1544910 การวจัิยทางภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมไทย   

(Thai Language Literature and Culture Research) 

3(2-2-5) 

1544911 สัมมนาภาษาและวรรณกรรมไทย 

(Seminar on Thai Language and  Literature) 

3(2-2-5) 

 

           (2)  กลุมเนื้อหาวชิาการใชภาษา 

1541109 

 

กวีนพินธไทย 

(Thai Poetry) 

3(3-0-6) 

1542113 หลักภาษาไทย  

(Grammar  for  Thai  Language) 

3(3-0-6) 

1544422 ภาษาไทยในสื่อมวลชน                                         

(Thai Language in Mass Media) 

3(3-0-6) 

 

          (3)  กลุมเนือ้หาวชิาวรรณคด ี  

1541110 การวเิคราะหคําและขอความในภาษาไทย 

(Thai Lexicon and Discourse Analysis)   

3(3-0-6) 

1542406 วรรณคดปีระวัตศิาสตร 

(Historical Literature) 

3(3-0-6) 

1543431 การแปรรูปวรรณกรรม 

(Transformation of Literary Works)  

3(3-0-6) 



 

 

1543434 วรรณคดกีารละคร 

(Thai Dramatically  Literature) 

3(3-0-6) 

1543436 ววัิฒนาการวรรณคดไีทย 

(Evolution of Thai Literature) 

 

3(3-0-6) 

          (4)  กลุมเนื้อหาวชิาภาษาและวรรณกรรมทีสั่มพันธกับสังคมและวัฒนธรรม  
 

1542213 การเขียนสารคดี      

(Non-Fiction Writing) 

3(3-0-6) 

1543408 คตชินวทิยา 

(Thai Folklore) 

3(2-2-5) 

1543433 ความสัมพันธระหวางวรรณคดกีบัศลิปะแขนงอ่ืน 

(Literature in Relationship to Other Artistic Forms) 

3(3-0-6) 

 

   2.2  กลุมวชิาอืน่  เลอืกเรยีนรายวิชาตอไปนี้ไมนอยกวา     9    หนวยกติ 
    

1541108 การรับสารและการสงสารอยางมีประสทิธิภาพ 

(Effective  Information  Perception and Sending) 

3(2-2-5) 

1542112 การใชภาษาไทยในงานธุรกจิ 

(Usage of Thai Language in Business) 

3(2–2-5) 

1542405 โลกทัศนจากวรรณกรรมไทย 

(Worldview from Thai Literature) 

3(3-0-6) 

1543427 วรรณกรรมซไีรต     

(Literature (S.E.A. Write)) 

3(3-0-6) 

                   

1543432 วรรณกรรมเพลงไทย 

(Thai Songs Literature) 

3(2–2-5) 

1543435 วรรณกรรมพระราชนพินธในสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ   

(Literary Works by Her Royal Highness Crown Princess Maha 

Chakri Sirintorn) 

3(3-0-6) 



 

 

1543506 การจดัทําหนงัสอืสาํหรับเด็ก                               
(Writing Children’s Books) 

3(2–2-5) 

1543507 นันทนาการทางภาษาไทย 

(Thai for Recreational Purposes) 

2(1–2-3) 

1544203 การเขียนเชงิสรางสรรค 

(Creative Writing) 

3(2–2-5) 

1544418 วรรณกรรมอาเซยีน  

(ASEAN Literature)       

3(3-0-6) 

1544419 การเขียนขาวและการสื่อขาว 

(Basic News Writing and Reporting)                   

3(2-2-5) 

1544420 การเขียนเพ่ือการโฆษณาและประชาสัมพันธ 

(Advertising and Public Relations Writing) 

3(3-0-6) 

1544421 ภาษาเพ่ือการสื่อสารในองคกร                              

(Language for Organization Communications) 

3(3-0-6) 

1544423 การพูดทางวิทยุกระจายเสยีงและวิทยุโทรทัศน        

(Speaking and Broadcasting) 

3(2-2-5) 

1544424 ศลิปะการสัมภาษณ           

(The Art of Interviewing) 

3(2–2-5) 

      

            2.3  กลุมวชิาฝกประสบการณวชิาชีพ  เรยีน  7  หนวยกติ 
 

1543802 การเตรยีมฝกประสบการณวิชาชพีภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

(Preparation for Professional Experience of the Thai Language for 

Communications) 

1(60) 

1544803 การฝกประสบการณวชิาชพีภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

(Field Experience in Thai Language for Communications)  

  6(600)            

6003801 เตรยีมสหกจิศกึษา 

(Cooperative Education Preparation) 

1(60) 

6004801 สหกจิศกึษา 

(Cooperative  Education) 

6(600) 

 



 

 

3)  หมวดวชิาเลอืกเสร ี   เรยีนไมนอยกวา  6  หนวยกติ 
 

           ใหเลอืกเรยีนรายวชิาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ  โดยไมซ้ํากับ

รายวิชาท่ีเคยเรยีนมาแลว  และตองไมเปนรายวชิาที่กาํหนดใหเรยีนโดยไมนับหนวยกติรวม      

ในเกณฑการสาํเร็จของหลักสูตรนี้ 

 
 



 

 

3.1.5  คําอธิบายรายวชิา  

1) หมวดวชิาการศกึษาท่ัวไป 

1.1  กลุมวชิาภาษาและการส่ือสาร 
 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

1500112        ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารและการสืบคน                              3(2-2-5)  

                (Thai for Communication and  Information  Retrieval) 

       การพัฒนาทักษะภาษาไทยโดยใหเห็นความสําคัญของภาษาไทยท่ีเปนเครื่องมือ 

การสื่อสารและการสืบคนสารตาง ๆ จากทรัพยากรสารนิเทศ  การสรุปการตีความ 

การขยายความและการนําเสนอผลการสืบคน..จากสารท่ีเกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน    

โดยเนนกระบวนการทักษะสัมพันธทางภาษา 

           Development of Thai language skills in recognition of Thai language 

for communication and information retrievals from various sources; conclusion, 

interpretation and presentation of the findings relating to daily life focusing on 

process of integrated language skills 
 

1500113        ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 1                                                    3(2-2-5) 

             (Foundation of English 1) 
 

            การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  (การฟง การพูด การอานและ 

การเขียน)  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการใชภาษาอังกฤษพ้ืนฐานในบรบิททางวชิาการและสงัคม 

           Development of communicative English language skills (listening, speaking,  

reading and writing) to enable students to function effectively in a basic range of  

academic and social contexts. 
 

1500114    ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2                                                   3(2-2-5) 

             (Foundation of English 2) 

                   วชิาท่ีตองเรยีนมากอน: 1500113 ภาษาองักฤษพื้นฐาน 1  

            การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ  การใช 

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานข้ันสูงในบรบิททางวิชาการและสังคม 



 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

           Further development of communicative English language skills to enable  

students to Function effectively in more advanced range of academic and social          
 

 

1500115    ภาษาอังกฤษเชิงวชิาการ                                                 3(2-2-5) 

              (English for Academic Purposes) 

           การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารที่หลากหลาย  เชื่อมโยงเนื้อหา 

ภาษาอังกฤษท่ัวไปและภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในสาขาท่ีเรียนกับทักษะการเรียน 

ภาษาอังกฤษ  การฝกใชภาษาอังกฤษเพ่ือเปนเครื่องมือในการศกึษาดวยตนเองและ 

งานวิจัยในสาขาเฉพาะทาง 

           Development of integrated communicative English language skills bridging  

the gap between general English and academic English needed it the learner’s field. 

Study skills for English language learning. Practice in utilizing English as a tool for  

individual study and research on a particular field of study. 
 

 

1500116    การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                 3(2-2-5)               

                    (Reading Practice of English) 

            เทคนคิการอาน  และฝกอานบทความท่ีหลากหลาย  รวมทัง้หนังสอือางองิ 

ตาง ๆ 

                                Reading techniques and practice reading passages of different types 

including external books.   
 

 

1500117    การเขยีนข้ันพ้ืนฐานภาษาองักฤษ                                      3(2-2-5) 

              (Basic Writing of English)  

                               ฝกเขียนประโยคตาง ๆ ที่ใชหลกัไวยากรณอยางถูกตอง 

                      Students practice writing sentence using the correct grammar. 

 

 

 



 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 
 

1500118    ทักษะการพูดข้ันพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ                                3(2-2-5) 

                   (Basic Oral Skills of English)  

          ฝกทักษะการพูด  การฟง  ท่ีเนนการออกเสยีงหนัก  เบาของคําและประโยค 

อยางถูกตอง  ฝกฟงและพูดบทสนทนาข้ันพ้ืนฐานตาง ๆ 

Students practice oral-aural skills with emphasis on basic stress  

patterns  of words and sentences and practice listening and speaking simple   

dialogues. 
 

1561110    ภาษาญี่ปุนเบื้องตน                                                       3(2-2-5)                           

                  (Japanese for Beginners) 

                      ฝกทกัษะ 4 ทักษะ อยางบูรณาการ  โดยฝกทักษะการฟง  การออกเสยีงและ 

การพูดขั้นพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน  ฝกทักษะการเขียนประโยคงาย ๆ ฝกทักษะ 

การอานขอความสัน้ ๆ และคาํศัพทท่ีใชในชวิีตประจําวัน รวมท้ังศกึษาและฝกตัวอักษร   

ฮริางานะ  คาตะคานะ  และตัวอักษรคันจริะดบัตน  ประมาณ 40 ตัว 

Practice of four integrated language skills focusing on listening, pronunciation 

and basic speaking skill in daily life, practice of simple sentence writing skill, reading  

of short passages, vocabulary using in daily life, including study and practice of forty  

basic letters of Hirangana, Khatakhana and Kunji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
          

               
 

1571115    ภาษาจนีเบื้องตน                                                       3(2-2-5) 

                  (Chinese for Beginners) 

           ระบบสัทศาสตรอักษรภาษาจนีกลาง  และหลกัเบื้องตนของตัวอักษรจนีฝกอาน 

ศัพท  วล ี ประโยคและขอความอยางงาย  ศกึษาและฝกเขียนโครงสรางพื้นฐานของรูป 

ประโยคท่ีสัน้และงาย  ตลอดจนศกึษาและฝกการใชพจนานุกรม  จนี-ไทย และไทย-จนี 

           Mandarin Chinese phonetics and introduction to Chinese letters, practice of 

reading vocabulary, phrases, simple sentences and messages, study and practice of 

basic Chinese structure writing including study and practice of using a Chinese 

dictionary, Chinese-Thai and Thai-Chinese dictionaries 

 
 

1581107 ภาษามาเลยเบือ้งตน                       3(2-2-5) 

                    (Malay for Beginners )   

          ควรฝกทักษะท้ัง  4  อยางบูรณาการ  ศกึษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน  

เนนฝกบทสนทนาท่ีใชในชวีติประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนําตน  การบอก

เวลา  การซื้อของ  เปนตน  การฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได  

การเขียนประโยคงาย ๆ ได  

Practice of four integrated language skills, study on basic Malay structures 

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making 

introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages, 

making conclusion and answering questions and simple Malay sentence writing. 

 

 

 

 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

 

1661108 ภาษาเกาหลีเบื้องตน                  3(2-2-5) 

  (Korean for Beginners) 

            ฝกทักษะท้ัง  4  อยางบูรณาการ  ศกึษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐานเนน 

ฝกบทสนทนาท่ีใชในชวีติประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตัว  การบอกเวลา    

การซื้อของ  เปนตน  การฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได  การ 

เขียนประโยคงาย ๆ ได 

             Practice of four integrated language skills, study on basic Korean structures 

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, 

making introductions, telling time and buying things, practice of reading short 

massages, making conclusion including answering questions and simple Korean 

sentence writing 
 

1671104 ภาษาลาวเบื้องตน         3(2-2-5) 

  (Lao for Beginners) 

ฝกทักษะท้ัง  4 อยางบูรณาการ  ศึกษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน  

เนนฝกบทสนทนาท่ีใชในชวิีตประจาํวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนําตัว  การบอกเวลา

การซื้อของ  เปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได  

การเขียนประโยคงาย ๆ ได 

Practice of four integrated language skills, study on basic Lao structures 

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, 

making introductions, telling time and buying things, practice of reading short 

massages, making conclusion and answering questions and simple Lao sentence 

writing. 

 

 

 

 

 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

1681103 ภาษาเขมรเบื้องตน        3(2-2-5) 

  (Khmer for Beginners) 

                       ฝกทักษะท้ัง  4  อยางบูรณาการ  ศึกษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน     

                     เนนฝกบทสนทนาท่ีใชในชวีติประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตัว  การบอก 

เวลา  การซื้อของ  เปนตน  การอานฝกอานขอความสั้น ๆ สามารถสรุปและตอบ 

คําถามได  การเขียนประโยคงาย ๆ ได 

  Practice of four integrated language skills, study on basic Khmer structures 

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making 

introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages, 

making conclusion and answering questions and simple Khmer sentence writing 
 

1691103 ภาษาพมาเบือ้งตน                  3(2-2-5) 

  (Myanmar for Beginners) 

ฝกทักษะท้ัง  4  อยางบูรณาการ ศกึษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน  เนน

ฝกบทสนทนาท่ีใชในชวีติประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตน  การบอกเวลา   

การซื้อของ  เปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได    

การเขียนประโยคงาย ๆ ได 

           Practice of four integrated language skills, study on basic Myanmar structures 

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, 

making introductions, telling time and buying things, practice of reading short 

massages, making conclusion and answering questions and simple Myanmar 

sentence writing. 
 
 

1711108          ภาษาเวยีดนามเบือ้งตน                                                   3(2-2-5) 

                    (Vietnamese for Beginners) 

                                ฝกทักษะท้ัง  4  อยางบูรณาการ  ศึกษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน   

เนนฝกบทสนทนาท่ีใชในชีวิตประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตัว  การบอก 

เวลา  การซื้อของ  เปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบคําถาม 

ได  การเขียนประโยคงาย ๆ ได 



 

 

 

รหัสวชิา     ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

Practice of four integrated language skills, study on basic Vietnamese 

structures and grammar focusing on speaking in daily life situations such as 

greetings, making introductions, telling time and buying things, practice of reading 

short massages, making conclusion and answering questions and simple Vietnamese 

sentence writing 
 

1741101         ภาษาอนิโดนเีซยีเบือ้งตน                                                 3(2-2-5) 

                    (Bahasa Indonesia  for Beginners)  

           ฝกทักษะท้ัง  4  อยางบูรณาการ  ศกึษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน  เนน 

ฝกบทสนทนาท่ีใชในชวีติประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตน  การบอกเวลา   

การซื้อของ  เปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได    

การเขียนประโยคงาย ๆ ได 

           Practice of four integrated language skills, study on basic  Indonesia   

structures and grammar focusing on speaking in daily life situations such as  

greetings, making introductions, telling time and buying things, practice of  

reading short massages, making conclusion and answering questions and simple  

 
 

             1.2  กลุมวชิามนุษยศาสตร 
 

2522203        คุณธรรม นําความรู                           3(2-2-5)    

                     (Knowledge Led Morality) 

                                ความคดิรวบยอดเชงิวสิัยทัศน  ทฤษฏี  หลักการ  กระบวนการและยุทธศาสตร   

การพัฒนาการเรียนรูของมนุษย  การคิดเชงิสรางสรรค  การพัฒนาสุขภาพกายและ 

จติใจ  สตปิญญา  ภาคภูมิใจในความเปนไทย  สํานกึในหนาท่ีพลเมืองด ีมีคุณธรรมนาํ 

ความรู  จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดาํรงชีวิต  มีคุณภาพชีวิตท่ีดีมีศักดิ์ศรีของ 

ความเปนมนษุย  รับผดิชอบตอบานเมอืง  สรางสาํนกึในการอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาต ิ

สิ่งแวดลอมและพลงังาน  รูจักการพึง่พาตนเอง  ใฝรูและเรยีนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง    

บูรณาการทฤษฏีสูการปฏบัิตไิด 



 

 

รหัสวชิา     ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

Concepts of vision, theories, principles; process and strategies for learning 

development; creative thinking; intellectual, physical and mental development; being 

proud of Thai citizens; being aware of good citizenship; Thai citizens with knowledge 

leaded by morality and culture for living, good quality of life; responsibility for society; 

being aware of natural resources and energy conservation; self-sufficiency; regular self-

study; and integration of theories into practice 
 

1500104 ความจรงิของชีวติ       3(3-0-6) 

  (Meaning of Life) 

           ใหเขาใจถงึการศกึษาความจรงิของชวิีต  ความหมายของชวีติ  การดาํรงชวิีตใน 

สังคมปจจุบันและโลกยุควิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  การนําเอาความจรงิ 

ตามหลักศาสนธรรมและหลกัวิถพุีทธ  ไปประยุกตใชในการแกปญหาและพัฒนาปญญา  

ชวีติและสงัคม  การพัฒนาคุณธรรมและจรยิธรรมตามหลักศาสนธรรมชวีติท่ีมีสันตสิุข  

และสังคมท่ีมสีันตภิาพ 

             Understanding a study on meaning of life, definition, living in present society 

including in science and information technology era, application of Buddhism doctrine 

and   Buddhism principles for problem solutions and development of intellect, life and 

society, development of morality and ethnics based on the Buddhism doctrine 

for peaceful society 
 

 

 

1500111         สุขภาวะในการดําเนนิชีวติ                                               3(3-0-6) 

                    (Well-being for Living) 

            ความหมายและขอบขายของเพศศกึษา  ความสําคัญและความจําเปนในการ 

เรยีนเพศศกึษา  ความรูเรื่องเพศวิถแีละองคประกอบเรือ่งเพศ  พัฒนาการของมนุษย   

สัมพนัธภาพทางเพศ  ทักษะสวนบุคคล  พฤตกิรรมทางเพศและการแสดงออกสุขภาพ 

ทางเพศ  สังคมและวัฒนธรรมท่ีมีบทบาทในการหลอหลอมวิถทีางเพศ  กระบวนการ 

สงเสรมิการเรยีนรูเรื่องเพศ 



 

 

รหัสวชิา     ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

             Meaning and scope of wellbeing for life and the usefulness of studying  

wellbeing including sexual wellbeing such as human growth, sexual relations,  

personal skills, sexual behavior and how to reveal sexual wellbeing. Social and  

cultural sectors affecting sexual wellbeing instructional process 
 

2000103    สุนทรยีภาพของชวีติ                         3(2-2-5)       

                (Aesthetic  Appreciation) 

            จําแนกขอตางในศาสตรทางความงาม  ความหมายในสุนทรยีศาสตรเชงิการ 

คิดกับสุนทรยีศาสตรเชงิพฤตกิรรมโดยสังเขป  ความสาํคัญของการรับรูกับความเปนมา 

ของศาสตรทางการเห็น  (The Art of Imagery) ศาสตรทางการไดยนิ (The Art of Sound) 

และศาสตรทางการเคลื่อนไหว  (The Art of Movement) สูทัศนศลิป (Visual Arts) ศลิปะ   

ดนตรี (Musical Arts) และศิลปะการแสดง (Performing Arts) ผานข้ันตอนการเรียนรู 

เชงิคุณคาจาก (1) ระดับการรําลกึ (Precognitive)  (2) ผานข้ันตอนความคุนเคย (Acquainted) 

และ (3)  นําเขาสูขัน้ความซาบซึ้ง  (Appreciative)  เพื่อใหไดมาซึ่งประสบการณของ 

ความซาบซึ้งทางสุนทรยีภาพ  (Aesthetic  Appreciation) 

      Identification of aesthetical science, definition of thinking aesthetic and 

behavioral aesthetic in brief, importance of introductory perception of the art of 

imagery, the art of sound, the art of movement, visual  arts, musical arts,  and 

performing arts through learning processes of 1) precognitive level, 2) acquainted 

level, 3) appreciative level  for getting experience in aesthetic appreciation 
 

2500101   พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน              3(3-0-6) 

               (Human Behavior and Self  Development) 

           พฤตกิรรมมนุษยและสาเหตุปจจัยแหงพฤติกรรม  การพัฒนาตนเองของ 

มนุษย  มนุษยสัมพันธเพ่ือการทํางานรวมกันและการอยูรวมกันอยางเปนสุข 

             Human behavior and casual factors of behavior, human self development, 

human relations for teamwork and peaceful society 



 

 

รหัสวชิา         ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                             หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

              1.3  กลุมวชิาสังคมศาสตร 
 

2500102 วถิไีทย                            3(3-0-6) 

                    (Thai Living) 

  ลักษณะสังคม  วัฒนธรรมและประเพณีไทย  การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย 

ความสําคัญของประวัติศาสตรไทย  ประวัติศาสตรทองถิ่น  กระบวนการศึกษา

ประวัติศาสตรทองถิ่น  การเมืองการปกครองไทยในปจจุบัน  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณา 

จักรไทยฉบับปจจุบัน   การบริหารราชการแผนดินและการปกครองทองถิ่น  ปญหา

สังคม  กระบวนทัศน  อดตี  ปจจุบัน  อนาคต 

Types of society, culture and Thai traditions, change of Thai society, 

importance of Thai history, local history, learning process of local history, present 

Thai government and politics, constitutions of Kingdom of Thailand, national and local 

administration, social problems, past, present and future paradigm  
 

 

 

 

 

 

2500107         อาเซยีนศกึษา                                                              3(3-0-6) 

                    (ASEAN Studies) 

           ประวัตคิวามเปนมา  พัฒนาการประชาคมอาเซยีน  กลไกอาเซยีน  ปฏิญญาวา 

ดวยความรวมมืออาเซียน  กฎบัตรอาเซียน  วิสัยทัศน  วัตถุประสงค  เปาหมาย   

โครงสรางภาพรวม  ท่ีมาคําศัพทและท่ีมาของ AFTA  เขตการคาเสรแีละสภาพเศรษฐกจิ 

พ้ืนฐานประชาคมอาเซยีนและเหตผุล  องคประกอบของประเทศรวมเจรจาท่ีมผีลกระทบ 

ตอประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนและประเทศไทย  การสรางสังคมไทยสูประชาคมอาเซยีน  

History, development of ASEAN Association, ASEAN mechanism, declaration 

of ASEAN cooperation, ASEAN Charter, vision, objectives, goals, structure, origin of 

vocabulary and AFTA, Free Trade Area and economic infrastructure, ASEAN 

Association and rationale, components of partner countries affecting the economy of 

ASEAN Association and Thailand, changing Thai society for ASEAN Association 
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2500103      วถิโีลก                                                                         3(3-0-6) 

                   (Global  Living) 

  สภาพเศรษฐกจิสังคม  การเมือง  การปกครองของโลกปจจุบัน  ผลกระทบจาก

สภาพเศรษฐกจิสังคม  การเมือง  การปกครองของโลกตอสังคมไทย  การปรับตัวของ

สังคมไทยตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  เนนกลุมตาง ๆ ในโลก (ยุโรป  อาเซียน) 

วิเคราะหทิศทางอนาคตของเศรษฐกจิโลกได  

            Situations of current  economy, society, politics and government, effects of 

global economy, society, politics and government on Thai society, adaptation of Thai 

society accordance with global change focusing on countries from different parts of the 

world (European countries, Asian countries), analysis of future economic directions 

 

2500108  ชีวติกับส่ิงแวดลอม                 3(2-2-5) 

  (Human Being and Environment) 

ความหมาย  ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาต ิ สิ่งแวดลอม  ความสัมพันธ

เชงิระบบระหวางมนษุยกับสิ่งแวดลอม  การพัฒนาและการใชทรัพยากรธรรมชาต ิ การ

อนุรักษความหลากหลายทางชวีภาพในทองถิ่น  การดาํเนนิกจิกรรม  โดยใชวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและพลงังาน  การสงเสรมิ  บํารุงรักษาและ

คุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาต ิ ใหตระหนักถงึการใชทรัพยากร

อยางรูคุณคา  การใชพลังงานทดแทน  ภาวะโลกรอน  ความเกี่ยวของเชื่อมโยง ผลกระทบ

ท่ีเกดิขึ้นจากภาวะโลกรอน  ตามหลกัการพัฒนาที่ย่ังยนื  
 

 Definition, importance of natural resources, environment, systematic relations 

between human being and environment, development and use of natural resources, 

preservation of local biodiversity, activity conduction by using science and technology 

affecting environment and energy, promotion, maintenance, and preservation of 

environment and natural resources quality focusing on effective and efficient use of 

natural resources, use of alternative energy, global warming, concerns and effects of 

global warming based on the principles of sustainable development 
 



 

 

รหัสวชิา     ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

2500109      วถิชีีวติเศรษฐกิจพอเพียง                                                 3(2-2-5)   

                    (Self-Economic Sufficiency)  

                                วิเคราะห  สังเคราะหและฝกปฏบัิติเกี่ยวกับความหมาย  ความสําคัญและแนวทาง 

พัฒนาวถิชีีวติตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  อันเน่ืองมาจากพระราชดํารใินพระบาท 

สมเด็จพระเจาอยูหัวภมูพิลอดุลยเดชมหาราช  เพ่ือใหตระหนักในความสําคญั  มคีวามรู  ความ 

เขาใจในความหมายของปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  ภูมปิญญาทองถิ่น   สามารถนําหลักการ   

และแนวทางพัฒนาไปใชในการพัฒนาวถิีชีวิตของตนเอง  พัฒนาองคกรและชุมชนไดอยาง 

พอดี   พอเพียงและยัง่ยนื  มกีารศึกษาดูงาน  ในระดับทองถิ่นท่ีประสบความสําเร็จเพื่อให 

เห็นแนวทางปฏิบัติท่ีแทจริง  หรือปฏิบัติจรงิในครัวเรอืน (เนนเน้ือหาการปรับใชใหสอดคลอง 

กับโปรแกรมวชิาทีส่อน) 

   Analysis, synthesis and practice of meaning, importance and strategies  for 

living development based on the self-economic-sufficiency philosophy of His majesty 

King Bhumibol Adulyadej emphasizing on the importance, knowledge, understanding  of  

the philosophy, local wisdom, application of the principles and strategies for self-living 

development, sufficient and sustainable development for organizations and communities, 

study visit to successful community for practical guidelines (Contents should be related to   

the fields of students)  
 

2541204   มนุษยกับธรรมชาติ        3(3-0-6) 

                    (Man and Nature) 

                    วิวัฒนาการและปฏิสัมพันธระหวางสังคมมนษุยกับธรรมชาต ิ การเปลี่ยนแปลง 

                     แนวโนมระบบธรรมชาต ิ วถิกีารเปลี่ยนแปลงของมนุษยและธรรมชาต ิ ปญหาระหวาง 

                     มนุษยกับธรรมชาต ิ ภาวะวิกฤตทางธรรมชาต ิ ผลกระทบจากภัยธรรมชาต ิ การดาํรง 

                     อยูรวมกันกับธรรมชาติไดอยางยั่งยืนและสันตสิุขท่ังในระดบับุคคล  ประชาคมทองถิ่น    

                     ประชาคมโลก 

           Evolution and interaction between man and environment, change of nature 

system, ways of change of man and nature, problems of man with nature, natural 

crisis, effects of natural disasters, sustainable and peaceful living with nature 

at personal, local and global levels 
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                   1.4  กลุมวชิาคณิตศาสตร  วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 

4000107    เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือชวีติ                3(2-2-5) 

           (Information Technology for Life) 

                  ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  คอมพิวเตอรท่ีมีอทิธิพลกระทบตอชวิีตและสงัคม 

การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดแก  เครื่องอุปกรณคอมพิวเตอร   การประมวลผล 

ขอมูล  การจัดการงานขอมูล  การแสวงหาความรูและการสื่อสารขอมูลบนระบบเครอืขาย 

คอมพิวเตอรจากระบบฐานขอมูล  และแหลงขอมูลตาง ๆ สําหรับการศึกษาคนควา       

การทํารายงาน  การนาํเสนอผลงานและการดาํรงชีวติประจําวันอยางมีประสิทธิภาพ   

รวมถงึการเคารพสทิธิทางปญญา 

         Information technology system, influence of computer on life and society,  

practical use of information technology, computer equipment/tools, information  

management, searching for knowledge and communication through computer networks  

from database and various sources of information for searching information, writing  

report, presentation and efficient living including respect of intellectual right 
 

 

4000106   การคดิและการตัดสินใจ                 3(2-2-5) 

           (Thinking and Decision Making) 

  หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย  ความคิดสรางสรรค  การวเิคราะห  

ขอมูล  ขาวสาร  ตรรกศาสตร  การใหเหตุผล  กระบวนการตัดสินใจ  กระบวนการ 

แสวงหาความรูทางวทิยาศาสตร  สมการเชงิเสน  และการประยกุตใชในการแกปญหา 

ในชวิีตประจําวัน 

 Principles and thinking process of man, creative thinking, analysis of 

information, logics, reasons, decision making process, searching processes of scientific 

knowledge, linear equation and practical application for problem solutions in daily life 
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4000114   วทิยาศาสตรเพ่ือคุณภาพชีวติ                3(2-2-5)        

                    (Science for Quality of Life) 

                                กระบวนการพัฒนาวิทยาศาสตร  เทคโนโลย ี การนําความรูทางวทิยาศาสตร 

มาประยุกตใชในการพัฒนาคุณภาพชวิีต  ใหดํารงอยูอยางมีสุขมปีระสทิธิภาพโดยตระ 

หนักถึงผลกระทบของความกาวหนาทางวิทยาศาสตรท่ีมีตอมนุษย  สภาพแวดลอม     

สังคม  การเมืองและวัฒนธรรม  นําความรูทางวิทยาศาสตรมาประยกุตใชเพื่อคุณภาพ 

ชวีติ 

             Process of scientific and technological development; application of science 

for life quality development; happy and efficient living regarding the effects of 

modern science and technology on man, environment, society, politics and culture; 

application of scientific knowledge for quality of life 

 

4083202   กีฬาเพ่ือสุขภาพ          3(2-2-5) 

            (Sports  for  Health) 

ความหมาย  ขอบขาย  วัตถุประสงคและคุณประโยชนของการออกกาํลงักาย

และการเลนกฬีาเพื่อสุขภาพใหสอดคลองกับเพศและวัย  สภาพรางกาย  สภาพเจ็บปวย  

การวางแผน  ตลอดจนการตดิตามผลการออกกําลังกายและกฬีาเพ่ือสุขภาพ  ศกึษา

ความสัมพันธของปจจัย  ท่ีมีสวนสงเสรมิสุขภาพ  เชน  อาหาร  อารมณ  สิ่งแวดลอม  

สุขภาพสวนบุคคล  รวมท้ังการฝกกฬีาเพ่ือสุขภาพในสถานบรหิารรางกายและศูนยฝก

กฬีา 

Definition, scope, objectives and benefits of healthy exercises and sports 

regarding age and gender, body, sickness symptoms, planning including following  

up getting exercises and sports for health, study on relation of factors affecting 

health promotion such as food, emotion, environment, personal health including 

playing sports for health in fitness centers and sport centers 



 

 

  

รหัสวชิา        ชื่อและคําอธิบายรายวชิา              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

           2)  หมวดวชิาเฉพาะ 

      2.1  กลุมวชิาเฉพาะดาน 

                                        2.1.1 กลุมวชิาเนือ้หาวชิาเฉพาะหลัก 

         (1) กลุมเนื้อหาวชิาหลักสูตรภาษาไทยและภาษาศาสตร   
 

1541111 ภาษาศาสตร         3(2-2-5) 

  (Linguistics) 

 ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับภาษาศาสตร  ระบบเสียง  ระบบคาํ  ระบบกลุมคํา  

การวิเคราะหภาษาตามวิธกีารทางภาษาศาสตร  การประยุกตใชความรูทางภาษาศาสตร 

ในดานการเรยีนการสอนภาษาไทย  

 General knowledge of linguistic sound systems, the system of the language 

by means of linguistic analysis. The application of linguistic knowledge in the field of 

teaching Thai. 

1542110 ววิัฒนาการอักษรไทยและภาษาไทย      3(3-0-6) 

  (Evolution of Characters and Language) 

วิวัฒนาการของอักษรและภาษาไทยตัง้แตสมัยอดตี  จนถงึปจจุบัน  ศกึษาจาก

จารกึ  หนังสอืผกู  และจดหมายเหตุในแตละสมัย 

The evolution of writing and Thai from the past. To the present. The 

inscriptions were written in the book-binding, and each session. 
  

           (2) กลุมเนื้อหาวชิาการใชภาษา   

1542108 ภาษากับการคดิ         3(2-2-5) 

  (Language and Thinking) 

ความสัมพันธของภาษากับการคิด ตรรกวทิยากับการคิด  ทฤษฎกีารคิด  ทฤษฎี

การพัฒนาการคิด  ระดับของความคิดและกระบวนการการคิด  ความเชื่อและปรัชญา

เกี่ยวกับการคิด  ทักษะการคิด  รวมทัง้ประยุกตทักษะการคิดมาใชในการพัฒนาทาง

ภาษา 
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Relationship between language and thought. Logical and cognitive theory, 

theory of mind development. The level of ideas and thinking processes, beliefs and 

philosophy about thinking skills and thinking skills used in the application 

development language. 

1542214 ศลิปะการอานออกเสียง                 2(1-2-3) 

  (The Arts  of  Reading) 

หลักและวิธีการอานออกเสยีงรอยแกว  รอยกรอง  ทํานองเสนาะตามรูปแบบของ

ฉันทลักษณ  ฝกออกเสยีงใหถูกตองตามอักขรวิธี  การแบงวรรคตอน  การเนนเสียง 

หนักเบา  และสอดแทรกอารมณในบทอานไดอยางเหมาะสม 

The poetry and prose reading and aware of the Poetics. Vote for the correct 

orthography. Punctuation. A heavy accent. And inserting it in the proper reading. 

 

          (3) กลุมเนือ้หาวชิาวรรณคดไีทย   

1542407 วรรณกรรมวจิารณ                 3(3-0-6) 

  (Literary Criticism) 

ทฤษฎี  หลักเกณฑ  และแนวการวิจารณวรรณกรรม  โดยศกึษาบทวิจารณ

วรรณกรรมท้ังในอดตีและปจจุบัน  ฝกบทวิจารณวรรณกรรม 
 

    principles and approaches to literary criticism. The study reviews. Literature, 

both past and present. For literature reviews.) 
 

1543429 วรรณกรรมไทยปจจบุัน                3(3-0-6) 

  (Thai Contemporary Literature) 

วิวัฒนาการและแนวโนมของวรรณกรรมไทยในปจจุบัน  ในดานรูปแบบ  เนื้อหา  

แนวคิด  คานยิม  และภาษาท่ีใช  เพ่ือใหมคีวามรูความเขาใจและเหน็คุณคาดานสังคม  

และวรรณศลิป 
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Evolution and trends of modern Thai literature in the form, content, ideas, 

values and language. In order to understand and appreciate the social and literary. 

1544409 วรรณคดเีอกของไทย                          3(3-0-6) 

  (Masterpieces  of  Thai  Literature) 

ลักษณะของวรรณคดสีําคัญของแตละยุคท้ังรอยแกวและรอยกรองในแงประวัต ิ

กลวิธีการแตง  และอิทธิพลท่ีมีตอการสรางสรรคงานของนักเขียนรุนหลัง  ศกึษาวรรณคดี

ท่ีไดรับยกยองจากอดตีสูปจจุบัน  

literature, both prose and poetry of the era in history. Composing strategies. 

And its influence on the creation of a new generation. Literature that has been 

praised by the former to the present. 

 

          (4) กลุมเนื้อหาวชิาภาษาและวรรณกรรมท่ีสมัพันธกับสงัคมและวัฒนธรรม 
 

1543430         วัฒนธรรมจากวรรณกรรมไทยรวมสมัย     3(2-2-5) 

                      (Culture Through Thai Literature) 

ประวัตคิวามเปนมา  และความมุงหมาย  ตลอดจนวิเคราะหกลวิธกีารเขยีนจาก

งานเขียนวรรณกรรมไทยรวมสมัยประเภทตาง ๆ  

History. And purpose. Analysis and writing of a contemporary Thai Wan types. 

1544104 ภาษากับสังคม                  3(3-0-6) 

  (Language  and  Society)  

ความสัมพันธระหวางภาษาไทยกับสังคม  การแปรของภาษาตามปจจัยทาง

สังคม  ลักษณะการใชภาษาแตละแบบท่ีปรากฏในภาษาพูดและภาษาเขียนในภาษาไทย

ปจจุบัน  ภาษาเฉพาะกลุม  และภาษาในวงการอาชพี 

The relationship between language and society. Variation of language as 

social factors. Characteristics of each language. The spoken and written in English 

today. Specific language group. And industry professionals. 
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1544105 ภาษาและวัฒนธรรมไทย        3(3-0-6) 

  (Thai Language and Culture) 

การใชภาษาทีส่ัมพันธกบัวัฒนธรรมและวถิชีวีติจากสือ่ตาง ๆ ท้ังในดานการสือ่สาร 

ท่ีเหมาะสมกับกาลเทศะ  บุคคล  สถานการณ  สุนทรภีาพ  ความคิดสรางสรรค  วเิคราะห 

ความสัมพันธระหวางภาษาไทยกับวัฒนธรรมไทย  และวัฒนธรรมตางชาติตลอดจน

บทบาทของครูในการสงเสรมิใหผูเรยีนเหน็ความสาํคัญในการสบืทอดวัฒนธรรมไทย 

Associated with the study of language, culture and way of life from the media. 

In terms of communication with the extraordinary circumstance or visual creativity. 

Analysis of the relationship between language and Thai culture. And foreign cultures. 

The role of the teacher to encourage students to recognize the importance of cultural 

transmission in Thailand. 

1544417 วรรณคดขีนบประเพณีและศาสนา                 3(3-0-6) 

  (Traditional and Religious Literature) 

ลักษณะท่ัวไปของวรรณคดีขนบประเพณีและศาสนา  จุดมุงหมาย  เนื้อหา

คุณคา  ความเชื่อ  พิธีกรรม  และปรัชญาท่ีแทรกอยูในวรรณคด ี ตลอดจนวรรณศลิป  

และความสัมพันธระหวางวรรณคดกีับขนบประเพณไีทยและศาสนา 

Characterization of a literary tradition and religious values, beliefs, rituals, 

goals and philosophy embedded in the literature. The arts and the relationship 

between literature and religion, traditional Thai desserts. 

 

2533901 สถติสํิาหรบัการวจิยัทางสังคมศาสตรเบือ้งตน  3(2-2-5) 

(Basic of Statistics for Social Science Research) 

แนวคิด  วิธกีารแนวสถติ ิ สถติภิาคพรรณนา สถติวิเิคราะหเบ้ืองตน  กระบวนการ  

และเทคนคิการใชสถติใินงานวิจัยทางสงัคมศาสตร 

Concept, statistics method, descriptive statistics, Introduction to statistics 

analysis, process and techniques used for social science research. 
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      2.1.2  กลุมเนื้อหาวชิาเฉพาะเลือก 

          (1)  กลุมวชิาหลักสูตรภาษาไทยและภาษาศาสตร 
 

1544106 ภาษาถิ่นศรสีะเกษ        2(1-2-3) 

  (Si Sa Ket Dialect) 

ความหมายของภาษาถิ่น  วเิคราะหความแตกตางของภาษาถิน่ เชน ภาษาสวย 

เขมร  ลาว  และเยอ  ในดานเสียง  คํา  ประโยค และความหมายโดยใชวิธีการทาง

ภาษาศาสตร  การจําแนกภาษาไทยถิ่นในประเทศไทย  เปรียบเทียบภาษาไทยถิ่นกับ

ภาษาไทยมาตรฐาน  ฝกรวบรวมและวิเคราะหขอมูลภาษาไทย 

Dialect. Analysis of the differences of language and meaning in the sounds, 

words, sentences, using the language. Identification of a resident in the of Thailand. 

Comparison with Thai language standard dialect. For collecting and analyzing 

information Thai language. 

1544202 การอานตีความ                 3(2-2-5) 

  (Reading for Interpretation) 

หลักการและกระบวนการอานเพ่ือการตีความ  การอานตีความกับการสราง

ความเขาใจในการสื่อสาร  ฝกอานตคีวามวรรณกรรมท้ังรอยแกวและรอยกรอง 

Read on to learn the principles and process of interpretation. Reading, 

interpretation and understanding of communication. Interpretation of literature, both 

prose and poetry reading. 

1544208 ภาษาตางประเทศในภาษาไทย      3(3-0-6) 

  (Foreign Language in Thai) 

 ลักษณะและอทิธิพลของภาษาบาล ี สันสกฤต  เขมร  อังกฤษ  จนี  มลายู และ

ภาษาอ่ืนที่นํามาใชในภาษาไทย  การยืมคําและสํานวน  การสรางคํา  การเรียงคําใน

ประโยคการเปลี่ยนแปลงดานเสยีงและความหมายของคําและสํานวนทีรั่บมาจากภาษา 

ตางประเทศ  รวมท้ังการทับศัพท  การแปลศัพท  และการบัญญัตศิัพท 
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 Characterization and influence of Pali and Sanskrit and Khmer, English, 

Chinese, Malayan, the language used in Thai language. Borrowing words and 

phrases to create the sort of words in sentences. Changes in sound and meaning of 

words and expressions derived from Foreign language The transliteration and  

1544910 การวจิยัทางภาษา  วรรณกรรม  และวฒันธรรมไทย    3(2-2-5) 

  (Thai  Language  Literature and  Cultural  Research) 

รูปแบบ  วิธีการ  และกระบวนการวิจัยทางภาษา  วรรณกรรมและ 

  วัฒนธรรมไทย  การออกแบบงานวิจัย  เลอืกและกาํหนดหัวขอเขียนเคาโครงเรื่อง 

  การวิจัย  โดยสามารถเลอืกทํางานวิจัยไดอยางนอย  1  เรื่อง 

Knowledge of research methods and processes of language. Literature and 

culture of Thailand. Shaft of the research. Choose a topic and a research plot. You 

can choose to study at least one subject. 

 

1544911 สัมมนาภาษาและวรรณกรรมไทย      3(2-2-5) 

  (Seminar in Thai Language and  Literature) 

องคประกอบและรูปแบบการสัมมนา  เลอืกปญหาหรอืประเด็นท่ีสาํคัญทาง

ภาษาและวรรณกรรมไทยมาศกึษา  วิเคราะห  และนาํเสนอในรูปแบบการสัมมนา  

สรุปผลการสัมมนาเพ่ือประยุกตใชในชวีติประจําวัน 

           Composition and form of seminars. Problem or issue that the Thai language 

and literature study and analysis presented in the seminar. Summary of the 

Seminar for application in daily life. 
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   (2)  กลุมเนื้อหาวชิาการใชภาษา 

1541109 กวนีพินธไทย        3(3-0-6) 

  (Thai Poetry) 

ความเปนมา  รูปแบบ  เนื้อหา  ศิลปะการใชภาษาของกวีนิพนธไทย  ท้ังกวี

นพินธแบบฉบับ  กวีนิพนธทองถิ่น  และกวีนิพนธรวมสมัย วิเคราะหเปรียบเทียบ

และประเมินคาของกวีนิพนธ  ฝกแตงบทรอยกรองเพื่อพัฒนาทักษะและสงเสริม

ความคิดรเิริ่มสรางสรรคของแตละบุคคล 

The form, content, language arts anthology of Thailand. The typical anthology 

Local poetry And contemporary poetry Comparative Analysis and Evaluation of 

poetry. Customized training to develop skills and promote poetry initiative of the 

individual.. 
 

1542113 หลักภาษาไทย           3(3-0-6) 

  (Grammar  for  Thai  Language) 

ความหมายและขอบขายของหลักภาษาไทย  ลักษณะภาษาไทยในดานเสียง 

พยางค  คํา  วล ี และประโยค  ตลอดจนหลกัการอานและเขียน  คําไทย และสามารถ 

ใชภาษาใหถกูตองตามหลักเกณฑทางภาษาไทย 

Learn Meaning and scope of the Thai language. The Thai language syllable 

of the words, phrases and sentences, as well as the read and write Thai, and the 

legitimate use of Thai language. 

 

1544422 ภาษาไทยในสื่อมวลชน                                          3(3-0-6) 

(Thai Language in Mass Media) 

วิเคราะหการใชภาษาลักษณะตาง ๆ ในสื่อมวลชน  เชน  การใชภาษาในบันเทงิ

คด ี สารคดี  ขาว  โฆษณา  ภาษาหนังสอืพิมพ  ภาษาทางวิทยุกระจายเสยีงและวทิยุ

โทรทัศน  และศกึษาบทบาทและผลกระทบของสื่อมวลชนท่ีมีตอสังคม 
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Analyze the use of language in various media, such as the use of language 

in fiction, documentary, news, newspaper advertising language. Language radio and 

television broadcasting. And study the role and impact of media on society. 
 

          (3)  กลุมวชิาเนื้อหาวรรณคด ี

1541110 การวเิคราะหคาํและขอความในภาษาไทย             3(3-0-6) 

  (Thai  Lexicon  and  Discourse  Analysis) 

หลักเกณฑในการอานและการเขียนคําไทย  การเขียนวล ี ประโยคและขอความ

ในภาษาไทย  ฝกวิเคราะหคํา  วล ี ประโยค  และขอความในภาษาไทยโดยใชวิธกีารทาง

ภาษาศาสตร 

Learn the rules of reading and writing Thai words and phrases in Thai 

language. Analyze words, phrases, sentences and texts in Thai language using the 

language. 

1542406 วรรณคดปีระวัติศาสตร                3(3-0-6) 

  (Historical Literature) 

ลักษณะของวรรณคดปีระวัตศิาสตร  วรรณคดสีดุด ี และวรรณคดเีฉลมิพระ-

เกยีรต ิ ดานรูปแบบ  เนื้อหา  แนวคิด  โลกทัศน  และศลิปะการใชภาษาของกวี  รวมท้ัง

ความสัมพันธกับประวัตศิาสตรและการเมอืงในแตละยุค 

Literature, history, literature and literary tribute in honor of the form, content, 

concept art world and the language of the poet. The relationship between history 

and politics of the era. 

1543431 การแปรรปูวรรณกรรม                3(3-0-6) 

  (Transformation  of  Literary  Works) 

ฝกแปรรูปวรรณกรรมจากรูปแบบหนึ่งไปสูอีกรูปแบบหนึ่ง  จากนทิานพ้ืนบาน

เปนนทิานสาํหรับเดก็  จากนวนยิายเปนบทเพลง  และบทละคร 
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 training and literary transformation of one form into another form. Of folk 

tales for the children. Of novels and plays a song. 

1543434 วรรณคดกีารละคร                3(3-0-6) 

  (Thai Dramatic Literature) 

ความหมาย  ประวัติ  พัฒนาการ  และการแสดงของละครแตละประเภทฝก

วิเคราะห  วิจารณวรรณคดกีารละคร  ตลอดจนศกึษาอทิธิพลของวรรณคดกีารละคร 

ท่ีมีตอละครไทยปจจุบัน 

A study of the history and development of traditional theater performances 

for each type of literary criticism and drama. Studies in the literature and the theater 

with contemporary Thai theater. 

1543436 ววิัฒนาการวรรณคดไีทย                3(3-0-6) 

  (Evolution of Thai Literature) 

วิวัฒนาการวรรณคดไีทยตัง้แตสมัยสุโขทัย  จนถงึสมัยรัชกาลที่ 6  แหงกรุง 

  รัตนโกสนิทร  ในดานรูปแบบ  เนื้อหา  แนวความคิด  กลวธีิการประพันธ  สภาพสงัคม 

และการเมืองที่มีผลตอวรรณคดแีตละสมัย  

The evolution of Thai literature since the Sukhothai period. Until the reign of 

the sixth period in the form, content, concepts, techniques of composition. Social and 

political conditions affecting the contemporary literature. 
 

        (4)  กลุมเนื้อหาวชิาภาษาและวรรณกรรมท่ีสัมพันธกับสังคมและวัฒนธรรม 
 

1542213        การเขียนสารคด ี        3(3-0-6) 

(Non-Fiction Writing) 

ลักษณะ  รูปแบบ  และกลวิธกีารเขยีนสารคด ี ตลอดท้ังฝกเขียนสารคดี

ประเภทตาง ๆ 

   Styles and techniques of writing fiction. All types writing nonfiction. 
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1543408 คติชนวทิยา                 3(2-2-5) 

  (Thai Folklore) 

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับคติชนวิทยา  ระเบียบวิธีการเก็บขอมูลคติชน  การจัด

ระเบยีบ  การจาํแนก  และการคิดวเิคราะหขอมูล  ตลอดจนคุณคาของคตชิน  เพ่ือให 

มีความรู  ความเขาใจในวัฒนธรรมประเพณใีนทองถิน่ของตนเอง 

Knowledge about the folklore. Methods of data collection of folklore. 

Organization, classification and data analysis. The value of folklore. In order  

to have knowledge. Understanding of local cultural traditions of their own. 

1543433 ความสัมพันธระหวางวรรณคดกัีบศลิปะแขนงอื่น            3(3-0-6) 

  (Literature in Relation to Other  Artistic  Forms) 

อิทธพิลและความสัมพันธระหวางวรรณคดกีับศลิปะแขนงอ่ืนทีส่งผลตอกนัใน

ดานการสรางสรรคและการนาํเสนอ  ฝกวิเคราะหความสัมพันธระหวางวรรณคดกีับ

ศลิปะแขนงอื่น 

 The relationship between literature and other arts that contribute to each 

other in the creation and presentation. Analyze the relationship between literature 

and other arts. 

 

  2.2  กลุมวชิาอืน่  

 

1541108 การรบัสารและการสงสารอยางมปีระสิทธิภาพ    3(2-2-5) 

  (Effective  Information  Perception and Sending) 

เทคนคิการฟงและการอานสารแตละประเภท  ฝกฟง  และอาน  เพ่ือสรุปความ

วิเคราะห  ตคีวาม  วจิารณ  และประเมนิคาสาร  และศกึษาหลกัเกณฑและกลวิธีในการ

พูดและการเขียน  โดยมุงใหสามารถสื่อความคิดไดถูกตองตามเปาหมาย  ศกึษาการใช

คํา  การลําดับความคิด  การวางโครงเรื่อง  และฝกการนําเสนอสารท้ังดานการพูดและ

การเขียน 
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Techniques, listening and reading material for each type of listening and 

reading to summarize the analysis and interpretation of the available material and 

Learn the rules and strategies in speaking and writing. Committed to. Communicate 

ideas about the correct targets. Use of the word. The sequence of ideas. The plot. 

Training and presentation of both speech and writing 
 

1542112 การใชภาษาไทยในงานธุรกจิ                3(2-2-5) 

  (Usage  of  Thai  Language  in  Business) 

การใชภาษา  สํานวนและคําพูดท่ีเหมาะสมในการตดิตอสื่อสารทางธรุกจิตาม

กาลเทศะ  บุคคล  และเครื่องมอืสื่อสาร 

language. Expression and the right words in business communications, honesty 

and communication. 

1542405 โลกทัศนจากวรรณกรรมไทย                3(3-0-6) 

  (Worldview  from  Thai  Literature)   

โลกทัศนจากวรรณกรรมไทยทัง้กอนและหลังไดรับอิทธิพลจากตะวันตกโดย

ศกึษาความสัมพันธระหวางวรรณกรรมกับสังคมในดานแนวคิด  คานยิม  ความเชื่อและ

ภาพสะทอนท่ีมตีอสังคมในแงมุมตาง ๆ  

The world of Thai literature, both before and after being influenced by Western 

literature on the relationship between society and the values, beliefs, and reflections 

on the social aspects. 
 

1543427         วรรณกรรมซไีรต                                                           3(3-0-6)     

                     (Literature (S.E.A Write) 

วิเคราะหวรรณกรรมรางวัลสรางสรรคยอดเย่ียมแหงอาเซยีนไมนอยกวา 3 เลม 

ไดแก  นวนยิาย รวมเรื่องสัน้  และกวนีพินธท่ีนกัเขียนไทยไดรับ  พรอมท้ังศกึษาในดาน

สภาพสงัคม  เศรษฐกจิ  การเมอืงและกลวิธีการเขียน 
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          The creation of the ASEAN Literature Award, no less than three books,  

including novels, short story. Thailand and poetry writers get. The survey focuses  

on the social, political and economic strategies of the writing. 

1543432 วรรณกรรมเพลงไทย                  3(2-2-5) 

   (Thai Songs Literature) 

วรรณกรรมเพลงไทยลกูทุงและเพลงไทยสากล  ท้ังดานเนื้อหาและความคิด 

ท่ีสะทอนสงัคมและวัฒนธรรม  วิเคราะหกลวิธีการแตง  และบรบิทของความนยิม 

Literature and folk music Thailand Music Thailand Universal. Both the content 

and ideas that reflect society and culture. Analytical techniques of composing And 

context of popular. 
 

1543435 วรรณกรรมพระราชนพินธในสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ    3(3-0-6) 

(Literary Works by Her Royal Highness Crown Princess Maha Chakri  

Sirintorn) 

พระราชประวัตสิมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  และพระอัจฉรยิภาพ  ทางดาน

ศลิปะการประพันธ  ท้ังดานแนวคดิ  เนื้อหา  และรูปแบบท่ีปรากฏในวรรณกรรมพระ

ราชนพินธในสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ  ไมนอยกวา 2 เลม 

 Biography of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn's. And alleviating The 

art of writing Both the content and the concepts that appear in the literature 

celebrates HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn at least 2 books. 

1543506 การจัดทําหนังสอืสําหรบัเด็ก                3(2-2-5) 

  (Writing Children’s  Books) 

ความหมาย  ประเภทและพัฒนาการของหนังสอืสาํหรับเด็ก  หลักการสราง

หนังสอืสาํหรบัเดก็  วเิคราะหและประเมินคาหนงัสอืสําหรับเดก็  และฝกทําหนงัสอื

สําหรับเด็ก 
   



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

 

Meaning. Type and development of children's books. Principles of children's 

books. Analysis and evaluation of children's books. And practice book for children. 
 

1543507 นันทนาการทางภาษาไทย       2(1-2-3) 

  (Thai  for  Recreational  Purposes) 

เพลงและกจิกรรมนันทนาการที่สงเสรมิการเรยีนการสอนภาษาไทย  รูปแบบ

และทวงทํานองท่ีมีลักษณะสรางสรรค  ผลิตและสรางสรรคเพลง  และกิจกรรม

นันทนาการไดอยางเหมาะสม 

Music and activities that promote learning and teaching Thai language. 

Patterns and rhythms that are created. And create music. And recreational activities 

are appropriate. 

1544203 การเขยีนเชิงสรางสรรค                 3(2-2-5) 

  (Creative Writing) 

หลักและศลิปะการเขียนโดยใชกระบวนการในการสรางสรรค  ฝกการเขียน

ประเภทตาง ๆ ไดแก  การเขียนเชงิสาระ  การเขยีนแสดงความคดิเห็น  การเขียนเรื่อง

จากจนิตนาการ  และการเขียนเพ่ือโนมนาว 

  The arts and creative writing process. Writing categories include writing  

material. To write a comment. A matter of imagination. And writing to persuade. 

translation and definition 
 

1544418 วรรณกรรมอาเซยีน       3(3-0-6) 

  (ASEAN Literature) 

    วรรณกรรมเรื่องสัน้  นวนยิาย และกวีนพินธ  ตลอดจนงานเขียนสรางสรรค

ประเภทอ่ืน ๆ ใน 10 กลุมอาเซียน  เพื่อเรยีนรูบรบิทดานวัฒนธรรมของกลุมอาเซยีนใน 

10 ประเทศ 



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

 Literature, poetry, short stories, novels and other creative types as well as 

the writings of the 10 ASEAN countries to learn the cultural context of ASEAN in 10 

countries. 
 

1544419 การเขยีนขาวและการสือ่ขาว                               3(2-2-5) 

(Basic News Writing and Reporting) 

 ศึกษาความหมายและประเภทของขาว  คุณลักษณะของนักขาว  ทฤษฎีขั้น

พ้ืนฐานของการเขียนขาวและการสื่อขาว  ฝกปฏิบัติการเขียนขาวและการสื่อขาวแบบ

ตาง ๆ 

Study of the meaning and types of news. Features reporter A basic tenet of 

journalism and news media. Practice in writing news and The different types of 

news media. 
 

1544420 การเขยีนเพ่ือการโฆษณาและประชาสัมพันธ            3(3-0-6) 

(Advertising and Public Relations Writing) 

 หลักการ  และฝกเขียนเพื่อการโฆษณา  และประชาสัมพันธทาง  สื่อมวลชน

ประเภทตาง ๆ  เชน หนังสอืพิมพ  นติยสาร  สิ่งพิมพ  วทิยุ  โทรทัศน   ภาพยนตรและ

ปายโฆษณา 

Principles and practice of writing for advertising. And releases Media, such 

as newspapers, magazines, television, film, radio, print and billboards. 
 
1544421 ภาษาเพ่ือการส่ือสารในองคกร                                3(3-0-6) 

(Language for Organization Communications) 

 แนวคิดและหลักการสื่อสารในองคกร  ฝกทักษะการใชภาษาเพ่ือการสื่อสารใน

องคกร  โดยเฉพาะดานเอกสารสิ่งพิมพ  และดานเทคโนโลย ี สารสนเทศ 

The concepts of communication in the organization. Practicing language skills 

for communication in the organization. Especially the printed document And technology. 



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

 

1544423 การพูดทางวทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทัศน         3(2-2-5) 

(Speaking and Broadcasting) 

 หลักและวิธีการผลติรายการ  การพูดทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน  

ความรูเกี่ยวกับการสอบเปนผูประกาศของกรมประชาสัมพันธ  ฝกการเปนพิธีกร  โฆษก  

นักจัดรายการ  ผูอานขาว 

Principles and methods of production. Speaking by radio and television. 

Knowledge about the exam is a publication of the Public Relations Department. 

Practice as host broadcaster, a radio news reader. 
 

1544424 ศลิปะการสัมภาษณ            3(2–2-5) 

(The Art of Interviewing) 

 หลักการสัมภาษณและเรียบเรียงบทสัมภาษณ  เพ่ือนําเสนอทางสื่อตาง ๆ  

จรรยาบรรณของผูสัมภาษณ  ปจจัยท่ีมีผลตอการสัมภาษณ  อิทธพิลของการสัมภาษณ

ตอสังคม  ฝกสัมภาษณ 

Principles of interviewing and transcribing this interview. To offer media 

Conduct of the interview Factors affecting the interview. The influence of social 

practice interviews interview. 

 

  2.3  กลุมวชิาฝกประสบการณวชิาชีพ 
 

1543802 การเตรยีมฝกประสบการณวชิาชีพภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร   1(60) 

(Preparation for Professional Experience of the Thai Language for 

Communications)  

 จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ  ในดานการ

รับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชพี  การพัฒนาตัวผูเรยีนใหมีความรู  ทักษะ 

เจตคต ิ แรงจูงใจ  และคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับการประกอบอาชีพ  โดยจัดกระทําใน

สถานการณ  หรอืรูปแบบตาง ๆ  ซึ่งเกี่ยวของกับงานในวิชาชพี 



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                           หนวยกิต(ช่ัวโมง) 
 

 

Preparedness activities before training experience. In recognition of the 

characteristics and opportunities of a career. Male students to develop the knowledge, 

skills, attitudes, motivations and attributes appropriate to the occupation. By the 

action Or variations Which is involved in professional 

   

1544803 การฝกประสบการณวชิาชีพภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร    6(600) 

(Field Experience in Thai Language for Communications) 

 ฝกปฏิบัตงิานในหนวยงานรฐับาล  รัฐวิสาหกจิหรอืธุรกจิเอกชน  โดยนาํความรู

จากการศกึษาท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัไิปใชในสถานการณจรงิ 

Practice in enterprises, government agencies, or private businesses. By the 

knowledge of both theoretical and practical education to the real situation. 

 

6003801 เตรยีมสหกิจศกึษา                                                          1(60) 

                    (Cooperative  Education  Preparation) 

หลักการ  แนวคิดและปรัชญาสหกจิศกึษา  กระบวนการและระเบียบขอบังคับท่ี

เกี่ยวของกับระบบสหกจิศึกษา  เทคนิคการสมัครงานและการสอบสัมภาษณ  ความรู

พ้ืนฐานในการปฏิบัตงิานในสถานประกอบการ  มีความสามารถ  ในการพัฒนาตนเอง

ตามมาตรฐานวิชาชพีแตละสาขาวิชา  เชน  การปรับตัวในสังคม การพัฒนาบุคลิกภาพ   

ภาษาอังกฤษ  เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร  มนุษยสัมพันธ  การทํางานเปนทีม  

โครงสรางการทํางานในองคกร  งานธุรการในสํานักงาน  ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับ

กฎหมายแรงงาน  และระบบบริหารคุณภาพงานคุณภาพในสถานประกอบการ  การ

เสริมทักษะและจริยธรรมในวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา  และมีความรูความเขาใจในการ

จัดทําโครงงาน  การรายงานผลการปฏิบัติงาน  การเขียนรายงานโครงงาน  และการ

นําเสนอผลงานโครงงาน   
             

    



 

 

รหัสวชิา         ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                                         หนวยกิต(ช่ัวโมง) 

 

  The principles. Concepts and philosophy of Cooperative Education. The processes 

and regulations for applying for jobs and interviews. The basic skills required to operate 

within the  establishment, and the ability to self- develop according to the professional 

standards of each institution will be explored. The specific skills and attitudes this 

class seeks to develop are: social adjustment, personality development, English 

language skills, understanding information technology for communication, human 

relations, team work, organization, office work affairs, a cursory understanding of 

labor law and quality work management. We will conclude the class with an explanation 

of specific professional skills and ethics. Students will be expected to have a firm 

understanding of writing and presenting work projects, as well as crafting summary 

reports. 

 

6004801 สหกจิศกึษา                                                           6(600) 

                    (Cooperative  Education) 

                   รายวชิาท่ีตองเรยีนมากอน : 6003801  เตรยีมสหกิจศกึษา 

การปฏิบัตงิานดานวิชาชพีตามสาขาวชิาในสถานประกอบการหรอืองคกร  ผูใช

บัณฑติเปนเวลา 16 สัปดาห  หรือไมนอยกวา 600  ชั่วโมง  โดยบูรณาการความรูท่ีได

จากการศกึษาในหลกัสตูรการศกึษากบัการปฏิบัตงิานจรงิเสมือนหนึ่งเปนพนักงาน  การ

จัดทําโครงงาน  การรายงานผลการปฏิบัติงาน  การเขียนรายงานโครงงาน  และการ

นําเสนอโครงงานตามคําแนะนําของพนักงานพ่ีเลี้ยง  อาจารยท่ีปรึกษาหรืออาจารย

นิเทศก  เพื่อใหเกดิทักษะ  องคความรูในวิชาชีพและคุณธรรม  จริยธรรมในวิชาชีพ  มี

ลักษณะนสิัยหรือบุคลิกภาพท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน  และเปนบัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติ

ตรงตามความตองการของตลาดแรงงานท่ีพรอมจะทํางานไดทันทีเมื่อสําเร็จการศกึษา 

     



 

 

รหัสวชิา         ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                                         หนวยกิต(ช่ัวโมง) 

          Students enter the workforce according  to their specific fields of study  for  

16 weeks (or not less than 600 hours)  integrating the theory explored in the university 

with the practice  involved with the occupation. Students  are expected to engage in 

and complete: work projects, operating reports,  and  work  presentations as per the 

suggestions of a senior officer and/or advisory teacher. The mission of  this class is to 

imbue students with the skills, body of knowledge, character, personality and qualifications  

directly related to market need.    

 

  3. หมวดวชิาเลือกเสร ีเรยีนไมนอยกวา   6   หนวยกติ 

  ใหเลอืกเรยีนรายวิชาใด ๆ   ในหลักสตูรมหาวทิยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ  โดยไมซ้ํากับ

รายวิชาท่ีเคยเรยีนมาแลว  และตองไมเปนรายวิชาท่ีกาํหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวม     

ในเกณฑการสาํเร็จของหลักสูตรนี้ 

 

 

 


