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หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ 

สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศกึษา  มหาวทิยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ 

         คณะ  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 

     1.1  รหัสหลักสูตร   :  25581631100106 

     1.2  ช่ือหลักสูตร    

            ภาษาไทย        :  หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

           ภาษาอังกฤษ   :  Bachelor of Arts Program in Thai Language for Communication 

 

2.  ช่ือปรญิญา 

 ช่ือเต็มภาษาไทย   :  ศลิปศาสตรบัณฑติ (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร) 

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Arts (Thai Language for Communication) 
 

 ช่ือย่อภาษาไทย  :  ศศ.บ.(ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร) 

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

 

3.  วชิาเอก    

 - 
 

4.  จำนวนหน่วยกติที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 ไม่นอ้ยกว่า  133  หน่วยกติ 
 

5.  รูปแบบของหลักสูตร                                                                                    

      5.1  รูปแบบ 
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  หลักสูตรระดับปรญิญาตร ี(4 ป)ี 

 

 
                                

 5.2  ประเภทของหลักสูตร 

  ปรญิญาตรทีางวชิาการ 
 

     5.3  ภาษาที่ใช้ 

  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 

            5.4  การรับเข้าศึกษา 

  การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศ      

ที่สามารถใชภ้าษาไทยได้ตามเกณฑ์การพจิารณาของมหาวทิยาลัย 
 

     5.5  ความร่วมมอืกับสถาบันอื่น 

  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวทิยาลัยราชภัฎศรีสะเกษที่จัดการเรยีนการสอนโดยตรง 
 

     5.6  การให้ปรญิญาแก่ผู้สำเร็จการศกึษา 

  ใหป้รญิญาเพยีงสาขาวชิาเดยีว 
 

6.  สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตร 

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 (ปรับปรุงจากหลกัสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชา

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  ระดับปรญิญาตร ี4 ป ี (หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  2558)) 
 

 เปดิสอน  ภาคการศกึษาที่  1  ปกีารศึกษา  2563 
 

 สภาวิชาการมหาวทิยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ  เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม                 

  ครัง้ที่  6/2562    วันที่  18  เดอืนกันยายน  พ.ศ. 2562 

 สภามหาวทิยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ  อนุมัตหิลกัสูตรในการประชุม   

  ครัง้ที่  8/2562 วันที่  22  เดอืนกันยายน  พ.ศ. 2562 

 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปรญิญาตร ี สาขาวชิาภาษาไทย พ.ศ. 2554   ในปกีารศึกษา  2564    
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8.  อาชพีที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศกึษา 

 8.1  งานด้านเอกสารและธุรการ เช่น พนักงานประจำสำนักงาน  พนักงานฝ่ายจัดการ

ประชุม เลขานุการ พนักงานส่งเสรมิการขาย  พนักงานประชาสัมพันธ์  ผูป้ระกอบการ  เป็นตน้  

 8.2  งานดา้นสื่อส่ิงพมิพ์ เช่น พนักงานประจำกองบรรณาธิการ  บรรณาธิกร  พนักงาน

พสิูจน์อักษร  เป็นตน้ 

          8.3  งานด้านสื่อสารมวลชน เช่น ใช้ภาษาไทยในการเขียนข่าว  ประกาศข่าว  นักข่าว           

ผูป้ระกาศพธิกีร  นักเขียนบทละครวทิยุกระจายเสยีงและวทิยุโทรทัศน์  เป็นต้น 

          8.4  งานฝ่ายบุคคล เช่น งานพัฒนาบุคคล พนักงานฝ่ายฝกึอบรมบุคลากร  เป็นตน้   

          8.5  งานด้านการสอน เช่น ครูภาษาไทย ผูส้อนภาษาไทยใหแ้ก่ชาวต่างประเทศ 

นักวชิาการ  เป็นต้น 

 8.6  งานด้านอืน่ ๆ ที่ใช้ความรูค้วามสามารถภาษาไทย เช่น งานแปลและงานล่าม                 

งานมัคคุเทศก์  เป็นตน้  
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 3.1  หลักสูตร 

  3.1.1  จำนวนหน่วยกติ ตลอดหลักสูตร 

   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   

ผูส้ำเร็จการศกึษาตอ้งเรยีนไม่นอ้ยกว่า  133  หน่วยกติ 
 

  3.1.2  โครงสร้างของหลักสูตร 

   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวชิาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  ประกอบดว้ย

สัดส่วนหน่วยกติแต่ละหมวดวชิา และแต่ละกลุม่วชิา ดังน้ี 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ สกอ. 

(หน่วยกติ) 

หลักสูตรเดมิ 

(หน่วยกติ) 

หลักสูตรปรับปรุง 

(หน่วยกติ) 

1) หมวดวชิาศกึษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 ไม่น้อยกว่า 30 ไม่น้อยกว่า 30 

 1.1 กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร - 12 – 15 9 - 12 

 1.2 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ - 3 –  6 6 - 9 

 1.3 กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ - 6 –  9 6 - 9 

 1.4 กลุ่มวชิาคณติศาสตร์ 

    วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

- 6 – 9 6 - 9 

2) หมวดวชิาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 84 ไม่น้อยกว่า 98 ไม่น้อยกว่า 97 

 2.1 กลุ่มวชิาเฉพาะด้าน - เรยีน 82 ไม่นอ้ยกว่า 75 

 2.2 กลุ่มวชิาอื่น - ไม่นอ้ยกว่า 9 ไม่นอ้ยกว่า 15 

 2.3 กลุ่มวชิาฝกึประสบการณว์ชิาชพี - เรยีน 7 เรยีน 7 

3) หมวดวชิาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 ไม่น้อยกว่า 6 ไม่น้อยกว่า 6 

จำนวนหน่วยกติ  ไม่น้อยกว่า 120 ไม่น้อยกว่า 134 ไม่น้อยกว่า 133 

 

  



124 

 

 

3.1.3  รายวชิา 

 1)  หมวดวชิาศกึษาทั่วไป ตอ้งเรยีนทุกกลุ่มวชิาไม่นอ้ยกว่า 30 หน่วยกติ 

   1.1  กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร  เรียน 9 - 12 หน่วยกติ 

    (บังคับ)   เรยีน 6 หน่วยกติ 
 

1500119 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสบืคน้สารสนเทศ 

(Thai for Communication and Information Retrieval) 

3(2-2-5) 

1500120 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

(Foundation of English) 

3(2-2-5) 

  

(เลอืก) เรยีน 3 – 6 หน่วยกติ 

1500123 ทักษะการพูดภาษาอังกฤษข้ันพื้นฐาน 

(Basic Speaking Skills of English) 

3(2-2-5) 

1500125 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษขัน้พื้นฐาน 

(Basic Reading and Writing of English) 

3(2-2-5) 

1561115 ภาษาญี่ปุ่นเบือ้งต้น 

(Japanese for Beginners) 

3(2-2-5) 

1571118 ภาษาจนีเบื้องต้น 

(Chinese for Beginners) 

3(2-2-5) 

1581107 ภาษามาเลย์เบื้องต้น   

(Malay for Beginners )    

3(2-2-5) 

1661108 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น      

(Korean for Beginners) 

3(2-2-5) 

1671104 ภาษาลาวเบื้องต้น      

(Lao for Beginners) 

3(2-2-5) 

1681103 

 

ภาษาเขมรเบื้องตน้  

(Khmer for Beginners) 

3(2-2-5) 

1691103 ภาษาพม่าเบื้องต้น   

(Burmese for Beginners) 

3(2-2-5) 

1711108 ภาษาเวยีดนามเบือ้งต้น       3(2-2-5) 
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(Vietnamese for Beginners) 

1741101 ภาษาอินโดนเีซยีเบื้องต้น  

(Bahasa Indonesia for Beginners)  

3(2-2-5) 

 

   1.2  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  เรยีน 6 - 9  หน่วยกติ 

    (บังคับ) เรียน 3  หน่วยกติ 

2522203 คุณธรรม นำความรู ้                                                    

(Knowledge Led Morality) 

3(2-2-5) 

 

   (เลอืก) เรียน 3 - 6  หน่วยกติ 

1500104 ความจริงของชวีติ                                                    

(Meaning of Life) 

3(3-0-6) 

1500124 เพศวถีิ                                                                    

(Sexual Orientation) 

3(3-0-6) 

2001116 สุนทรยีภาพของชีวติ                                                    

(Aesthetic Appreciation) 

3(2-2-5) 

2500101 พฤตกิรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน                                  

(Human Behavior and Self Development) 

3(3-0-6) 

 

  1.3  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์  เรยีน 6 - 9  หน่วยกิต 

   (บังคับ) เรยีน 6  หน่วยกติ 

2500102 วถิไีทย 

(Thai Living) 

3(3-0-6) 

2500107 อาเซยีนศกึษา  

(ASEAN Study) 

3(3-0-6) 

 

   (เลอืก) เรยีน 0 - 3 หน่วยกติ 

2500103 วถิโีลก 

(Global Living) 

3(3-0-6) 

2500108 ชวีติกับสิ่งแวดล้อม  

(Human Beings and Environment) 

3(2-2-5) 



126 

 

 

2500112 วถิีชีวติเศรษฐกิจพอเพยีง 

(Self-Economic Sufficiency) 

3(3-0-6) 

2500113 สทิธแิละหนา้ที่พลเมอืง 

(Human Rights and Civic Responsibility) 

3(3-0-6) 

2541204 มนุษย์กับธรรมชาติ 

(Man and Nature) 

3(3-0-6) 

 

  1.4  กลุ่มวชิาคณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เรยีน 6 - 9  หน่วยกิต 

   (บังคับ) เรยีน 3  หน่วยกติ 

4000115 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชวีติ 

(Information Technology for Life) 

3(2-2-5) 

 

   (เลอืก) เรยีน 3 – 6 หน่วยกติ 

4000106 การคดิและการตัดสนิใจ 

(Thinking and Decision Making) 

3(2-2-5) 

4000114 วทิยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชวีติ 

(Science for Quality of Life) 

3(2-2-5) 

4083202 กฬีาเพื่อสุขภาพ 

(Sports for Health) 

3(2-2-5) 

 

  2)  หมวดวชิาเฉพาะด้าน  เรยีนไม่นอ้ยกว่า   97  หน่วยกติ 

   2.1 กลุ่มวชิาเฉพาะด้าน  เรยีนไม่นอ้ยกว่า 75 หน่วยกติ 

    2.1.1 กลุ่มเน้ือหาวชิาเฉพาะหลัก  เรยีน 39 หน่วยกิต 

    (1) กลุ่มเน้ือหาวชิาหลักภาษาไทยและภาษาศาสตร ์

1541114 หลักภาษาไทย  

(Grammar  for  Thai  Language) 

3(3-0-6) 

1542218 ภาษาศาสตร์เบื้องตน้ 

(Introduction to Linguistics) 

3(3-0-6) 

     

    (2) กลุ่มเน้ือหาวชิาการใช้ภาษา 

1541115 หลักและศลิปะการอ่าน 3(2-2-5) 
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(Principles and Arts of Reading) 

1541116 หลักและศิลปะการเขยีน      

(Principles and Arts of Writing) 

3(2-2-5) 

1542219 

 

การอ่านวเิคราะห์และตคีวาม      

(Analysis Reading and Interpretation) 

3(2-2-5) 

1544421 ภาษาเพื่อการสื่อสารในองค์กร  

(Language for Organization Communications) 

3(3-0-6) 

     

   (3) กลุ่มเน้ือหาวชิาวรรณคดีไทย 

1543439 วรรณกรรมวจิารณ์ 

(Literary Criticism) 

3(3-0-6) 

1541408 วรรณคดเีอกของไทย 

(Masterpieces  of  Thai Literature) 

3(3-0-6) 

1541409 วรรณกรรมไทยปัจจุบัน 

(Thai Contemporary Literature) 

3(3-0-6) 

     

   (4) กลุ่มเน้ือหาวิชาภาษาและวรรณกรรมที่สัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรม 

1544104 ภาษากับสังคม 

(Language and Society) 

3(3-0-6) 

1543440 คติชนวทิยา    

(Thai Folklore) 

3(2-2-5) 

1543901 ระเบยีบวธิีวจัิยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

(Research Methodology in Humanities and Social Sciences) 

3(3-0-6) 

1543902 การศกึษาคน้คว้าอสิระ 

(Independent Study) 

3(2-2-5) 

 

  2.1.2  กลุ่มเน้ือหาวชิาเฉพาะเลอืก  เรยีนไม่นอ้ยกว่า 36 หน่วยกติ 

    (1) กลุ่มเน้ือหาวชิาหลักภาษาไทยและภาษาศาสตร ์

1542114 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 

(Foreign Language in Thai) 

3(3-0-6) 
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1542115 ภาษาศาสตร์ภาษาไทย 

(Linguistic Studies of Thai Language)   

3(2–2-5) 

1542116 ภาษาไทยถ่ิน 

(Thai Dialectology) 

3(3-0-6) 

     

   (2) กลุ่มเน้ือหาวชิาการใช้ภาษา 

1543601  การพูดและการนำเสนอทางธุรกจิ 

(Speaking and Business Presentation)  

3(2–2-5) 

1543230 ศลิปะการพูดในงานสื่อสารมวลชน  

(The Art of Speaking in Mass Communication) 

3(2–2-5) 

1543231 การใชภ้าษาและจรยิธรรมสื่อสารมวลชน                                     

(Language Usage and Ethics in mass Communication) 

3(3-0-6) 

1543232 การใชภ้าษาเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์  

(Usage of Language for Advertising and Public) 

3(2–2-5) 

1543235 การเขยีนในสื่อสิ่งพมิพ์และนวัตกรรมออนไลน์  

(Writing for the Print media and Innovative online) 

3(2–2-5) 

1544210 การเขยีนเพื่อสรา้งสรรค์รายการวทิยุและโทรทศัน ์ 

(Writing for Creation of Radio and Television Program) 

3(2–2-5) 

1543233 การแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย 

(Translation English into Thai) 

3(2–2-5) 

1544211 การพูดเพื่อพัฒนาบุคลกิภาพ 

(Personality Development) 

3(2-2-5) 

1544607 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสำหรับการสื่อสารภาษาไทย   

(Usage of Technology for Thai Language Communication) 

3(2-2-5) 

     

   (3) กลุ่มเน้ือหาวชิาวรรณคดีไทย 

1541410 พัฒนาการวรรณคดไีทย 

(Development of Thai Literature) 

3(3-0-6) 

1543431 การแปรรูปวรรณกรรม 

(Transformation of Literary Works)  

3(2-2-5) 

1542405 โลกทัศน์จากวรรณกรรมไทย 3(3-0-6) 
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(Worldview from Thai Literature) 

1543442 การสรา้งสรรค์วรรณกรรมสำหรับเด็ก 

(Children Literature Creation) 

3(2–2-5) 
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   (4) กลุ่มเน้ือหาวิชาภาษาและวรรณกรรมที่สัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรม 

1542412 วรรณกรรมกับสังคมและวัฒนธรรม 

(Literature, Society and Culture)  

3(3-0-6) 

1543234 การเขียนสารคด ี      

(Non-Fiction Writing) 

3(3-0-6) 

 1544911 สัมมนาภาษาและวรรณกรรมไทย 

(Seminar in Thai Language and Literature) 

  3(2-2-5) 

1543443 ภาษาและวรรณกรรมท้องถ่ินศรสีะเกษ 

(Language and Si Sa Ket Folk Literature)        

3(2–2-5) 

1543507 นันทนาการทางภาษาไทย 

(Thai for Recreational Purposes) 

3(2-2-5) 

 

  2.2  กลุ่มวชิาอื่น  ใหเ้ลอืกเรยีนวชิาอื่น ๆ ไม่นอ้ยกว่า 15 หน่วยกติ โดยเลอืกจาก

สาขาวิชาใดวิชาหน่ึงที่นอกเหนอืจากสาขาวชิาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ในคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ หรอืคณะอื่น ๆ โดยไดร้ับความเห็นชอบจากสาขาวชิาตน้สังกัด 

 

                 2.3  กลุ่มวชิาฝกึประสบการณ์วชิาชพี   เรียน  7   หน่วยกติ 

1543802 การเตรยีมฝกึประสบการณ์วชิาชีพภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

(Preparation for Professional Experience of the Thai Language for 

Communications) 

1(60) 

1544803 การฝกึประสบการณ์วชิาชีพภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

(Field Experience in Thai Language for Communications)  

  6(600)            

6003801 เตรยีมสหกจิศกึษา 

(Cooperative Education Preparation) 

1(60) 

6004801 สหกจิศกึษา 

(Cooperative Education) 

6(600) 

 

  3.  หมวดวชิาเลอืกเสร ี   ไม่นอ้ยกว่า  6  หน่วยกติ 

 ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ ซึ่งอยู่นอกสาขาวิชา

ตามหลักสูตรนี้ โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาในหมวดอื่นที่ เคยเรียนมาแล้ว เรียนเพื่อนับหน่วยกิต                     
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ในการขอจบหลักสูตร และต้องไม่ เป็นรายวิชาที่กำหนดให้ เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวม                            

ในเกณฑ์การสำเร็จของหลักสูตรนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4 แผนการเรยีนในแต่ละภาคการศกึษา 
 

 

ปกีารศกึษาที่ 1 ภาคเรยีนที่ 1 
 

กลุ่มวชิา รหัสวชิา ชื่อวชิา น(ท-ป-ค) 

ศกึษาทั่วไป-ภาษาฯ 1500119 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารและการสบืคน้

สารสนเทศ 

3(2-2-5) 

ศกึษาทั่วไป-มนุษยศาสตร์ 2522203 คุณธรรมนำความรู ้ 3(2-2-5) 

ศกึษาทั่วไป-คณติ-วทิย์ฯ 4000115 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชีวติ 3(2-2-5) 

กลุ่มวชิาเฉพาะหลัก 1541116 หลักและศิลปะการเขยีน 3(2-2-5) 

กลุ่มวชิาเฉพาะหลัก 1541115 หลักและศิลปะการอ่าน 3(2-2-5) 

กลุ่มวชิาเฉพาะเลอืก 1541410 พัฒนาการวรรณคดไีทย 3(3-0-6) 

กลุ่มวชิาอื่น xxxxxxx ................................ 3(X-X-X) 

รวม 21 หน่วยกติ 

 

 
 

ปกีารศกึษาที่ 1 ภาคเรยีนที่ 2 
 

กลุ่มวชิา รหัสวชิา ชื่อวชิา น(ท-ป-ค) 

ศกึษาทั่วไป-ภาษาฯ 1500120 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(2-2-5) 

ศกึษาทั่วไป-สังคมฯ 2500102 วถิไีทย 3(3-0-6) 

ศกึษาทั่วไป-คณติ-วทิย์ฯ xxxxxxx ................................ 3(X-X-X) 

กลุ่มวชิาเฉพาะหลัก 1541114 หลักภาษาไทย 3(3-0-6) 

กลุ่มวชิาเฉพาะหลัก 1541409 วรรณกรรมไทยปัจจุบัน 3(3-0-6) 

กลุ่มวชิาเฉพาะหลัก 1541408 วรรณคดเีอกของไทย 3(3-0-6) 

รวม 18 หน่วยกติ 
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ปกีารศกึษาที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 
 

กลุ่มวชิา รหัสวชิา ชื่อวชิา น(ท-ป-ค) 

ศกึษาทั่วไป-สังคมฯ xxxxxxx ................................ 3(X-X-X) 

ศกึษาทั่วไป-สังคมฯ 2500107 อาเซยีนศกึษา 3(3-0-6) 

กลุ่มวชิาเฉพาะหลัก 1542218 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 

กลุ่มวชิาเฉพาะหลัก 1544104 ภาษากับสังคม 3(3-0-6) 

กลุ่มวชิาเฉพาะหลัก 1542219 การอา่นวเิคราะห์และตคีวาม 3(2-2-5) 

กลุ่มวชิาอื่น xxxxxxx ................................ 3(X-X-X) 

รวม 18 หน่วยกติ 

 

 
 

ปกีารศกึษาที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 
 

กลุ่มวชิา รหัสวชิา ชื่อวชิา น(ท-ป-ค) 

ศกึษาทั่วไป-มนุษย์ xxxxxxx ................................ 3(X-X-X) 

ศกึษาทั่วไป-ภาษาฯ xxxxxxx ................................ 3(X-X-X) 

กลุ่มวชิาเฉพาะหลัก 1544421 ภาษาเพื่อการส่ือสารในองค์กร 3(2-2-5) 

กลุ่มวชิาเฉพาะเลอืก 1542115 ภาษาศาสตร์ภาษาไทย 3(2-2-5) 

กลุ่มวชิาเฉพาะเลอืก 1542114 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 3(3-0-6) 

กลุ่มวชิาอื่น xxxxxxx ................................ 3(X-X-X) 

รวม 18 หน่วยกติ 
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ปกีารศกึษาที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 

 

กลุ่มวชิา รหัสวชิา ชื่อวชิา น(ท-ป-ค) 

กลุ่มวชิาเฉพาะหลัก 1543439 วรรณกรรมวจิารณ์ 3(3-0-6) 

กลุ่มวชิาเฉพาะเลอืก 1543232 การใชภ้าษาเพื่อการโฆษณาและ

ประชาสัมพันธ์ 

3(2-2-5) 

กลุ่มวชิาเฉพาะเลอืก 1543230 ศลิปะการพูดในงานสื่อสารมวลชน 3(2-2-5) 

กลุ่มวชิาอื่น xxxxxxx ................................ 3(X-X-X) 

กลุ่มวชิาอื่น xxxxxxx ................................ 3(X-X-X) 

หมวดวชิาเลอืกเสร ี xxxxxxx ……………………………… 3(x-x-x) 

รวม 18 หน่วยกติ 

 

 
 

ปกีารศกึษาที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 
 

กลุ่มวชิา รหัสวชิา ชื่อวชิา น(ท-ป-ค) 

กลุ่มวชิาเฉพาะหลัก 1543901 ระเบียบวธิวีจัิยทางมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

3(3-0-6) 

กลุ่มวชิาเฉพาะหลัก 1543430 คตชินวทิยา 3(2-2-5) 

กลุ่มวชิาเฉพาะเลือก 1543431 การแปรรูปวรรณกรรม 3(2-2-5) 

กลุ่มวชิาเฉพาะเลือก 1543443 ภาษาและวรรณกรรมทอ้งถ่ินศรสีะเกษ 3(2-2-5) 

กลุ่มวชิาเฉพาะเลือก 1543601 การพูดและเทคนคิการนำเสนอ 

ทางธุรกจิ 

3(2-2-5) 

กลุ่มวชิาเฉพาะเลือก 1543234 การเขยีนสารคด ี 3(2-2-5) 

รวม 18 หน่วยกติ 
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ปกีารศกึษาที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 
 

กลุ่มวชิา รหัสวชิา ชื่อวชิา น(ท-ป-ค) 

กลุ่มวชิาเฉพาะหลัก 1543902 การศกึษาคน้คว้าอสิระ 3(2-2-5) 

กลุ่มวชิาเฉพาะเลือก 1544911 สัมมนาภาษาและวรรณกรรมไทย 3(2-2-5) 

กลุ่มวชิาเฉพาะเลือก 1544210 การเขียนเพื่อการสรา้งสรรค์รายการ

วทิยุและโทรทัศน์ 

3(3-0-6) 

กลุ่มวชิาเฉพาะเลือก 1544607 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสำหรับ

การสื่อสารภาษาไทย 

3(2-2-5) 

กลุ่มวชิาฝกึ

ประสบการณ์วิชาชีพ 

3613801 

 

6003801 

การเตรยีมฝกึประสบการณ์วชิาชพี

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร หรอื 

เตรยีมสหกจิศกึษา 

1(60) 

 

1(60) 

หมวดวชิาเลอืกเสร ี XXXXXXX ……………………………………….. 3(x-x-x) 

รวม 16 หน่วยกติ 

 

 
 

ปกีารศกึษาที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 
 

กลุ่มวชิา รหัสวชิา ชื่อวชิา น(ท-ป-ค) 

กลุ่มวชิาฝกึ

ประสบการณ์วิชาชีพ 

3594801 

 

6004801 

ฝกึประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย 

เพื่อการส่ือสาร หรือ 

สหกจิศกึษา 

6(600) 

 

6(600) 

รวม 6 หน่วยกติ 



136 

 

 

 3.1.5  คำอธิบายรายวชิา 

   1)  หมวดวชิาศกึษาท่ัวไป 

   1.1  กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร 
 

รหัสวชิา ช่ือและคำอธิบายรายวชิา หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิค้นคว้า) 

 

1500119 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการสบืค้นสารสนเทศ 3(2-2-5) 

  (Thai for Communication and Information Retrieval) 

การพัฒนาทักษะทางด้านภาษาไทยในดา้นการฟัง  การพูด  การอ่าน และ

การเขยีน โดยเนน้กระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษาการสบืคน้สารสนเทศต่าง ๆ 

จากทรัพยากรสารสนเทศ  เครื่องมือช่วยค้นโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  เขียน

รายงานได้อย่างถูกตอ้งตามหลักวชิาการ 

Development of Thai language skills in listening, reading and writing by 

focusing on language correlation skills, utilize modern information technology 

tool for inquiry information and writing acceptable reports according to Thai 

language principle 

 

1500120 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน             3(2-2-5) 

           (Foundation of English) 

การพัฒนาทักษะการฟัง  การพูด  การอ่าน  และการเขียนในการสื่อสาร

เบื้องต้นฟังบทสนทนาส้ัน ๆ ที่ใช้ในชวีิตประจำวัน  ใช้คำศัพท์  วลีและใช้ไวยากรณ์

เบื้องต้นในการส่ือสาร 

Development of listening, speaking reading and writings skills in basic 

communication, listening to short conversation commonly used in daily life, 

Applying basic vocabulary, phrase and grammar in order to communicate 
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รหัสวชิา     ช่ือและคำอธิบายรายวิชา หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิค้นคว้า) 

 

1500123 ทักษะการพูดภาษาอังกฤษข้ันพื้นฐาน                                        3(2-2-5)  

(Basic Speaking Skills of English)                                                             

 ฝกึทักษะการฟัง  การพูด  เนน้การออกเสยีงหนักเบาของคำศัพท์  ประโยค

อย่างถูกต้อง  เลอืกใช้วลี  สำนวนในบทสนทนาขั้นพื้นฐานต่าง ๆ 

Practice of speaking skills with an emphasis on basic word stress and 

sentence intonation and use appropriate phrases and idioms in simple dialogues 

 

1500125 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษข้ันพื้นฐาน                  3(2-2-5)                    

(Basic Reading and Writing of English)                                         

 เทคนิคการอ่าน  ทัง้การอ่านออกเสียงและการอ่านในใจ  เทคนคิการ

เพิ่มพูน  คำศัพท์ใหก้วา้งขึ้นและฝกึอ่านบทอ่านที่หลากหลาย  รวมทัง้หนังสอืนอก

เวลาต่าง ๆ  ฝกึเขยีนประโยคต่าง ๆ โดยใชห้ลักไวยากรณ์อย่างถูกตอ้งฝกึเขยีน

ตามรูปแบบโดยใช้โครงสรา้งประโยคและคำศัพท์ที่เหมาะสม 

Reading techniques for both reading aloud and reading comprehension, 

Techniques for vocabulary expansion and various types of texts including external 

books. Practice of writing sentences using the correct grammar. Writing from 

models using appropriate structure and vocabulary 

 

1561115 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น                                                        3(2-2-5) 

(Japanese for Beginners)                                        

                              ฝึกทักษะ 4  ทักษะอย่างบูรณาการ  โดยศกึษาตัวอักษรญี่ปุ่น  คำศัพท์  

รูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน  โดยเนน้การฝกึบทสนทนาที่ใช้ในชีวติประจำวัน 

รวมทัง้ศึกษาลักษณะทางสังคม  วัฒนธรรม   

Practice of four integrated language skills focusing on Japanese letter, 

vocabulary, sentence structure and basic grammar by focusing basic speaking     

skill in daily life including studying of Japanese social 
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รหัสวชิา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา                      หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิค้นคว้า) 

1571118 ภาษาจนีเบื้องต้น 3(2-2-5) 

(Chinese for Beginners)                                                                     

           ระบบสัทศาสตร์ภาษาจีนกลาง  หลักการเบื้องต้นของตัวอักษรจีนและ  

ฝึกทักษะการฟัง  พูด  อ่าน  เขียนคำศัพท์  วลี  ประโยคและข้อความอย่าง

ง่าย      ที่ใชใ้นชีวติประจำวัน เช่น การทักทาย  การแนะนำตนเอง  การบอกเวลา  

การซื้อของ  เป็นตน้ 

Mandarin Chinese phonetics, fundamental principle of the Chinese letters, 

and the practice of listening, speaking, reading, and writing skills in basic Chinese 

words, phrases, and sentences that are commonly used in daily life; for instance, 

greeting, self-introduction, time telling, shopping, etc 

 

1581107 ภาษามาเลย์เบื้องต้น 3(2-2-5) 

(Malay for Beginners) 

  ฝกึทักษะทัง้ 4 อย่างบูรณาการ ศกึษารูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน  

เนน้ฝกึบทสนทนาที่ใชใ้นชวีติประจำวัน  ได้แก่  การทักทาย  การแนะนำตน      

การบอกเวลา  การซื้อของ เป็นต้น  การฝึกอ่านข้อความส้ัน ๆ สามารถ      

สรุปและตอบคำถามได้ และเขียนประโยคง่าย 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 
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รหัสวชิา ชื่อและคำอธิบายรายวชิา                      หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิค้นคว้า) 

1661108 ภาษาเกาหลเีบ้ืองต้น 3 (2 -2 -5 ) 

(Korean for Beginners) 

ฝกึทักษะทั้ง  4  อย่างบูรณาการ  ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน 

เน้นฝึกบท สนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  ได้แก่  การทักทาย  การแนะนำตัว         

การบอกเวลา  การซื้อของเป็นต้น  การฝึกอ่านข้อความสั้น ๆ สามารถสรุปและ

ตอบคำถามได ้ และเขียนประโยคงา่ย ๆ ได้ 

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 ภาษาลาวเบื้องต้น 3(2-2-5)  

(Lao for Beginners) 

ฝกึทักษะทัง้  4  อย่างบูรณาการ  ศกึษารูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน  

เน้นฝึกบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  ได้แก่  การทักทาย  การแนะนำตัว             

การบอกเวลา  การซื้อของ เป็นตน้ การอ่านฝกึอ่านขอ้ความสัน้ ๆ สามารถสรุป  

และตอบคำถามได ้ และเขียนประโยคงา่ย ๆ ได้ 

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 
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1681103 ภาษาเขมรเบื้องต้น 3(2-2-5) 

(Khmer for Beginners) 

ฝึกทักษะทั้ง 4 อย่างบูรณาการ  ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน  

เน้นฝึกบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  ได้แก่  การทักทาย  การแนะนำตัว      

การบอกเวลา  การซื้อของเป็นต้น  การอ่านฝึกอ่านข้อความสั้น ๆ สามารถ             

สรุปและตอบคำถามได ้ และเขียนประโยคงา่ย 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 ภาษาพม่าเบื้องต้น 3(2-2-5) 

(Burmese for Beginners) 

ฝกึทักษะทั้ง  4  อย่างบูรณาการ ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน  

เน้นฝึกบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  ได้แก่  การทักทาย  การแนะนำตน       

การบอกเวลา  การซื้อของ  เป็นต้น  การอ่านฝึกอ่านข้อความสั้น ๆ สามารถ                

และตอบคำถามไดแ้ละเขียนประโยคงา่ย ๆ ได ้

Practice of four integrated language skills, study on basic Burmese 

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 Burmese sentence writing 



141 

 

 

รหัสวชิา ชื่อและคำอธิบายรายวชิา                      หน่วยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิค้นคว้า) 

1711108 ภาษาเวียดนามเบื้องต้น                                                  3(2-2-5) 

(Vietnamese for Beginners) 

ฝกึทักษะทั้ง  4  อย่างบูรณาการ ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน  

เน้นฝึกบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  ได้แก่  การทักทาย  การแนะนำตน              

การบอกเวลา  การซื้อของ  เป็นต้น  การอ่านฝึกอ่านข้อความสั้น ๆ สามารถ                

สรุปและตอบคำถามไดแ้ละเขียนประโยคงา่ย ๆ ได้ 

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 ภาษาอนิโดนเีซยีเบื้องต้น 3 (2 -2 -5 ) 

(Bahasa Indonesia  for Beginners) 

ฝกึทักษะทั้ง  4  อย่างบูรณาการ  ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน

เน้นฝึกบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  ได้แก่  การทักทาย  การแนะนำตน             

การบอกเวลา  การซื้อของ  เป็นต้น  การอ่านฝึกอ่านข้อความสั้น ๆ สามารถ            

สรุปและตอบคำถามได ้ และเขียนประโยคง่าย ๆ ได้ 

Practice of four integrated language skills, study on basic Bahasa 

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 

Bahasa Indonesia sentence writing 
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1.2  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 

2522203 คุณธรรม นำความรู้                                                       3(2-2-5) 

(Virtue – lead Knowledge) 

ทฤษฎี  ความหมายความรู้  และวิธีสร้างความรู้  การคิดเชิงสร้างสรรค์  

การพัฒนาสุขภาพกายและจิต  การปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามตามหลักศีลธรรม  

คุณธรรมจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ  เคารพในศักดิ์ศรแีละจติวิญญาณแห่ง

ความเป็นมนุษย์  ความภูมิใจในความเป็นไทย  มีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและ

ประเทศชาติ  อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม                 

การเจริญเมตตา  ฝึกจิตภาวนา  การเขียนบันทึกความดีและสามารถบูรณาการ

หลักคุณธรรมการครองตน  ครองคนและครองงาน  ไปใช้ในการดำเนินชีวิต               

อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

Theories, meaning, knowledge and how to build the knowledge, creative 

thinking, physical and mental development, fostering good popularity follow by 

morality way, virtue and morality in earning a Professional livings, respecting 

in honor and spirit of humanity, proud to be Thai, having the responsible 

consciousness towards society and nation, preserving Thai wisdom, natural 

resources and environment, kindness meditation, mental meditation, writing  

goodness note and can be integrated the principles of virtues person in self-

control, conducting oneself, and doing one’s duty used in living correctly and 

appropriately 
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1500104 ความจรงิของชีวติ                                                             3(3-0-6) 

(Truth of Life)                                                                                                    

                                  ความหมายของชวีติ  ความจรงิของชวีติ  คุณค่าและเป้าหมายของชวีติ

ในดา้นศาสนาและปรัชญา  ธรรมนูญชวีติและหลักธรรมในการดำเนินชวีติตาม

หลักศาสนา  การนำหลักธรรมมาใช้แก้ปัญหาชวีติในยุคโลกาภิวัตน์  หลักการเจริญ

สตเิพื่อเข้าใจสัจจะธรรมแห่งชวีติตนเอง  ผูอ้ื่น  สังคมและสรรพสิ่งตามความเป็น

จรงิ  ดำรงชีวติด้วยหลักสัมมาปฏบิัต ิ เพื่อชวีติสันติสุขและสังคมสันติภาพ 

Meaning of life, truth of life, value and goals of life on the religion and 

philosophy, life charter and principles of Dhamma in living according to the 

principle) of religion, bringing the principles of Dhamma to contribute in solving 

the life problems in globalization, mindfulness meditation to understand the 

reality of life of oneself others society and everything as the truth, living with  

doing right for peaceful life and society 
 

1500124 เพศวถิ ี 3 (3 -0 -6 ) 

(Sexual Orientation) 

ความหมายและขอบข่ายของเพศศึกษา  ความสำคัญและความจำเป็นใน

การเรียนเพศศึกษา  ความรู้เรื่องเพศวิถีและองค์ประกอบเรื่องเพศ  พัฒนาการ

ของมนุษย์  สัมพันธภาพทางเพศ  ทักษะส่วนบุคคล  พฤติกรรมทางเพศและการ

แสดงออกสุขภาพทางเพศ  สังคมและวัฒนธรรมที่มีบทบาทในการหล่อหลอม

วถิทีางเพศ  กระบวนการส่งเสรมิการเรยีนรูเ้รื่องเพศ 

Meaning and scope of well-being for life and the usefulness of studying 

well-being including sexual well-being such as human growth, sexual relations, 

personal skills, sexual behavior and how to reveal sexual well-being. Social 

and cultural sectors affecting sexual well-being instructional process 
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2000116 สุนทรยีภาพของชีวติ 3 (2 -2 -5 ) 

(Aesthetic Appreciation) 

จำแนกข้อแตก ต่างอารมณ์ แห่ งความสุ ข  ปรัชญ าทางความคิด            

เชิงสร้างสรรค์จินตนาการ  และการกล้าแสดงออก  ความหมายในสุนทรยีศาสตร์

เชิงการคิดกับสุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรมโดยสังเขป  ความสำคัญของการรับรู้

กับความเป็นมาของศาสตร์ทางการเห็น  ศาสตร์ทางการได้ยิน  และศาสตร์

ทางการเคลื่อนไหวสู่ทัศนศิลป์  ศิลปะดนตรี  และศิลปะการแสดง  ผ่านข้ันตอน

การเรียนรู้เชิงคุณค่าจาก 1)  ระดับการรำลึก 2)  ผ่านข้ันตอนความคุ้นเคย  และ 

3)  นำเข้าสู่ข้ันความซาบซึ้ง เพื่อให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ของความซาบซึ้งทาง

สุนทรยีภาพ  และการนำไปปรับใช้ในชีวติ 

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 พฤตกิรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน                                      3(3-0-6) 

(Human Behavior and Self Development) 

พฤตกิรรมมนุษย์  องค์ประกอบและสาเหตุปัจจัยแหง่พฤตกิรรม  การศึกษา

และพัฒนาตนเองของมนุษย์  การบรหิารตนเอง  การสร้างมนุษย์สัมพันธ์  การส่ือสาร  

การพัฒนาพฤตกิรรมการทำงานและการทำงานเป็นทมี  การเป็นผูน้ำและผูต้าม  

และการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข 

Human behavior factors and casual of behavior, self-study and human 

self-development, self-management, human relations, communication, work 

development and teamwork, leader and follower and peaceful society 
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1.3  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 

2500102 วถิไีทย  3 (3 -0 -6 )    

(Thai Living) 

ลักษณะสังคมการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยวัฒนธรรมและประเพณไีทย 

อัตลักษณ์ความเป็นไทย  การสำนึกรักความเป็นไทยและสำนึกรักษ์บ้านเกิด  

ประวัติศาสตร์ไทยและประวัตศิาสตร์ท้องถิ่นลักษณะการเมืองการปกครองไทยใน

อดตีและปัจจุบัน  ปัญหาสังคมไทย  กระบวนทัศน์ที่เหมาะสมกับสังคมไทย 

The characteristics of Thai social, Thai society exchanges culture and 

tradition, Thailand identities, Awareness Thailand and love for homeland, Thai 

history and local history, Characteristics of Thai politics and government, Social 

problems in Thailand, The Social Paradigm Thailand 

 

2500107 อาเซยีนศกึษา 3(3-0-6) 

(ASEAN Studies)                                                                                 

  พัฒนาการของอาเซยีนในดา้นการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม  

การก่อตัง้ประชาคมอาเซยีน  ประเมินผลความร่วมมอืของอาเซยีน  การวเิคราะห์

ปัญหาและแนวโน้มในอนาคต  กรอบความร่วมมอืระหว่างประเทศอื่น ๆ ของอาเซยีน  

การรวมกลุ่มประเทศอาเซยีนและพัฒนาการของประเทศต่าง ๆ ในอาเซยีน  เนน้

ลักษณะร่วมและความหลากหลายในมติทิางประวัติศาสตร ์ การเมือง  เศรษฐกจิ  

สังคมและวัฒนธรรมของประเทศเหล่านั้น  

Development of ASEAN in political, economic, and socio-cultural. 

dimensions since the emerging period to the present. The establishment of 

ASEAN community, Evaluation of ASEAN co operations, Analysis of issues and 

trends. ASEAN’s external relations with other regional cooperation, and the 

development of the member countries with an emphasis on the unity and 

diversity in their history, politics, economy, and society 
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2500103 วถิโีลก 

(Global Living) 

3(3-0-6) 

  สภาพเศรษฐกิจสังคม  การเมือง  การปกครองของโลกปัจจุบัน  ผลกระทบจาก

สภาพเศรษฐกิจสังคม  การเมือง  การปกครองของโลกต่อสังคมไทย  การปรับตัวของ

สังคมไทยต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  เน้นกลุ่มต่าง ๆ ในโลก  (ยุโรป  อาเซียน)  

วเิคราะห์ทศิทางอนาคตของเศรษฐกิจโลกได ้                                                                                                              

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 world economic directions 

 

2500108 ชวีติกับสิ่งแวดล้อม 

(Human Being and Environment) 

3(2-2-5) 

           ความหมาย  ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดล้อม  ความสัมพันธ์เชิงระบบ

ระหว่างมนุษย์กับสิ่ งแวดล้อม  การพัฒนาและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ   การอนุรักษ์                 

ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น  การดำเนินกิจกรรมโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยทีี่มี

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและพลังงาน  การส่งเสริมบำรุงรักษาและคุ้มครองคุณภาพส่ิงแวดล้อม

และทรัพยากรธรรมชาติ  ให้ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า  การใช้พลังงานทดแทน 

ภาวะโลกร้อน  ความเกี่ยวข้องเชื่อมโยง  ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภาวะโลกรอ้นตามหลักการพัฒนา

ที่ยั่งยนื   

          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 
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2500112 
 

วถิชีีวติเศรษฐกจิพอเพียง 

(Self-Economic Sufficiency) 

 

3(3-0-6) 

  วิเคราะห์  สังเคราะห์และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย  ความสำคัญ  และ

แนวทางพัฒนาวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันเน่ืองมาจากพระราชดำริใน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  เพื่อให้ตระหนักในความสำคัญ  

มีความรู้  ความเข้าใจในความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

สามารถนำหลักการ  และแนวทางพัฒนาไปใช้ในการพัฒนาวิถีชีวิตของตนเอง  พัฒนา

องค์กรและชุมชนได้อย่างพอดี  พอเพียงและยั่งยืน  มีการศึกษาดูงานในระดับท้องถิ่นที่

ประสบความสำเร็จเพื่อให้เห็นแนวทางปฏิบัติที่แท้จริง  หรือปฏิบัติจริงในครัวเรือน  

(เนน้เนื้อหาการปรับใชใ้หส้อดคลอ้งกับโปรแกรมวชิาที่สอน)                                                                                                               

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) 
 

2500113 สิทธแิละหน้าที่พลเมอืง 

(Human Rights and Civic Responsibility) 

3(3-0-6) 

  ความเป็นพลเมืองสำหรับเด็กและเยาวชนในทุกระดับการศึกษา  เสริมสร้าง

อุดมการณ์และพลังความคดิ  พลังความรักและพลังความสามัคคี  อยู่ร่วมกันบนพื้นฐาน

ของการเคารพกติกาของสังคม  เคารพผู้อื่น  และเคารพหลักการของการปกครองตาม

ระบอบประชาธปิไตย  สามารถทำงานเชื่อมประสานสู่เป้าหมายเดียวกัน  การเสรมิสร้าง

คุณธรรมจริยธรรมด้านการป้องกันการทุจรติ  ต่อต้านการคอรัปชั่นและมีภูมิความรูด้้าน  

หลักกฎหมายทั่วไปที่ประชาชนทุกระดับควรรู ้                                                                                                              

Citizenship for childhood and youth in all grades, reinforce ideology and power of 

thought, affection and unity, living together through respecting of social regulation, others and 
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democratic principle, ability of working harmoniously to achieve the mutual goal, moral and 

ethical instilment on corruption prevention. resist corruption and understand general law 

requires of people at all levels 

รหัสวชิา ชื่อและคำอธบิายรายวชิา หน่วยกติ(ทฤษฏ-ีปฏบิัต-ิค้นคว้า) 

   

2541204 มนุษย์กับธรรมชาต ิ

(Man and Nature) 

3(3-0-6) 

  วิวัฒนาการและปฏิสัมพันธ์ระหว่างสังคมมนุษย์กับธรรมชาติ  การเปลี่ยนแปลง

แนวโน้มระบบธรรมชาติ  วิถีการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์และธรรมชาติ  ปัญหาระหว่าง

มนุษย์กับธรรมชาต ิ ภาวะวิกฤตทางธรรมชาติ  ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ  การดำรงอยู่

ร่วมกันกับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนและสันติสุขทั่งในระดับบุคคล  ประชาคมท้องถิ่น  

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 

 

  1.4  กลุ่มวชิาคณติศาสตร์  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

4000115 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชวีติ 

(Information Technology for Life) 

3(2-2-5) 

  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  คอมพิวเตอร์ที่มีอิทธิพลและมีผลกระทบต่อชีวิต

และสังคม  การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ  การใช้

โปรแกรมด้านการคำนวณ  และการใช้โปรแกรมนำเสนองาน  การสื่อสารข้อมูล  

การแสวงหาความรูจ้ากฐานข้อมูลบนระบบเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ และแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 

โดยคำนึงถึงสิทธิทางปัญญา  กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์  เพื่อดำรง

ชวีติประจำวันอยา่งมีประสทิธภิาพ                                                                                                               

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

practical use of information technology, using word processor program, using calculation 

program by spreadsheet and using presentation program, communication, searching 
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for information from computer networks and database regarding intellectual rights, 

laws, and ethics for effective living 

 

 

 

รหสัวชิา ชื่อและคำอธบิายรายวชิา หน่วยกติ(ทฤษฏ-ีปฏบิัต-ิค้นคว้า) 

   

4000106 การคดิและการตัดสนิใจ 

(Thinking and Decision Making) 

3(2-2-5) 

  หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์  การคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์

การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล  การตัดสินใจ  กระบวนการ

แสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์  การคิดเชิงวิพากษ์  และการประยุกต์ใช้การคิดกับ              

การแกป้ัญหาในชวีติประจำวัน                                                                                                               

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

analysis of information and news, logics and reasons, decision making process, searching 

processes of scientific knowledge, critical thinking and practical application for problem 

solutions in daily life 

 

4000114 วทิยาศาสตร์เพ่ือคุณภาพชีวติ 

(Science for Quality of Life) 

3(3-2-5) 

  กระบวนการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  การนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มา

ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ให้ดำรงอยู่อย่างมีสุขมีประสิทธิภาพโดยตระหนัก

ถึงผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อมนุษย์  สภาพแวดล้อม  สังคม  

การเมอืงและวัฒนธรรม  นำความรูท้างวทิยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อคุณภาพชวีิต                                                                                                               

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 
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รหัสวชิา ชื่อและคำอธบิายรายวชิา หน่วยกติ(ทฤษฏ-ีปฏบิัต-ิค้นคว้า) 

4083202 กฬีาเพื่อสุขภาพ 

(Sports for Health) 

3(2-2-5) 

  ความหมาย  และความสำคัญของกิจกรรมทางกาย  การออกกำลังกาย  และ

การเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ  ประโยชน์ของการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ  

สมรรถภาพทางกาย  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  การเสริมสร้างกล้ามเนื้อ  

การเสริมสรา้งความทนทานของระบบหัวใจและปอด  การควบคุมนำ้หนัก  โภชนาการกับ

การออกกำลังกาย  นวัตกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ  สถานบริการสำหรับ  

การส่งเสรมิการออกกำลังกายและการเล่นกฬีา                                                                                                               

Meaning and importance of physical activities, exercise and sport for health, 

benefit of exercise and sport for health, physical competency, physical fitness test, 

gaining muscle, heart and lung system endurance gaining, weight control, nutrition 

with exercise, innovation in exercise for health, fitness center for promotion in 

exercise and sport 
 

             2)  หมวดวชิาเฉพาะด้าน 

  2.1  กลุ่มวชิาเฉพาะด้าน 

 2.1.1 กลุ่มเน้ือหาวชิาเฉพาะหลัก 

 (1) กลุ่มเน้ือหาวชิาหลักภาษาไทยและภาษาศาสตร์ 

 

1541114 หลักภาษาไทย    

(Grammar  for  Thai  Language) 

3(3-0-6) 

 ความหมายและขอบข่ายของหลักภาษาไทย  ลักษณะภาษาไทยในด้านเสียง 

พยางค์  คำ  วลีและประโยค  หลักเกณฑ์การอ่าน  การเขียนคำไทยและสามารถใช้ภาษา
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ใหถู้กตอ้งตามหลักเกณฑ์ทางภาษาไทย  

Meaning and scope of the grammar for Thai language. The character of vocal  

in Thai language syllable of the words, phrases and sentences. The reading criteria  

the word writing in Thai and be able to use language legitimately in Thai grammar 

 

 

 

 

รหัสวชิา ชื่อและคำอธบิายรายวชิา หน่วยกติ(ทฤษฏ-ีปฏบิัต-ิค้นคว้า) 

1542218 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น                                                          

(Introduction to Linguistics) 

3(3-0-6) 

 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาศาสตร์ ระบบเสียง ระบบคำ ระบบกลุ่มคำ ระบบ

ประโยคในภาษาไทย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสัทศาสตร์ สรศาสตร์ สัทอักษรสากล         

สัทอักษรไทย และการวเิคราะห์ภาษาตามวธิกีารทางภาษาศาสตร ์

General knowledge of linguistic, sound systems, word systems, phrase 

system,  and sentence system of Thai language. General knowledge of phonetics,  

phonemes, International Phonetic Alphabet (IPA) Thai Phonetic Alphabet and the 

analyzation of language by the linguistic approach 

  

(2) กลุ่มเน้ือหาวชิาการใช้ภาษา 

1541115 หลักและศลิปะการอ่าน 

 (Principles and Arts of Reading) 

3(2-2-5) 

 ประเภทของงานเขียน หลักและศิลปะการอ่านงานเขียนประเภทต่าง ๆ ทั้งร้อย

แก้วและร้อยกรอง การอ่านในใจ การอ่านออกเสียง การฝึกอ่านงานเขียนร้อยแก้วและ

รอ้ยกรอง 

Category of writing, principles and arts of reading in categories of writings 

both prose and poetry, silent reading, alound reading, to practice of reading in prose 

and poetry works 

 

1541116 หลักและศลิปะการเขียน 3(2-2-5) 
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 (Principles and Arts of Writing) 

  หลักและกลวธิกีารเขียน  วเิคราะหง์านเขียนในดา้นลลีา  เทคนคิและรูปแบบ 

และฝกึการเขียนงานประเภทต่าง ๆ เพื่อเพิ่มทักษะการเขียนอย่างมีประสทิธภิาพ 

 Principles and writing strategies. Analyze the writing in part of style 

techniques and patterns and to practice of writing various categories of work for 

enhancing the writing skills effectively 
 

 

รหัสวชิา ชื่อและคำอธบิายรายวชิา หน่วยกติ(ทฤษฏ-ีปฏบิัต-ิค้นคว้า) 

1542219 การอ่านวเิคราะห์และตคีวาม                                                      

(Analysis Reading and Interpretation) 

3(2-2-5) 

 หลักการอ่านวิเคราะห์และการตีความ  การวิเคราะห์และตีความกับการสร้าง

ความเข้าใจในการสื่อสารในบริบทสังคมไทยปัจจุบัน  ฝึกวิเคราะห์และตีความในส่ือ

ประเภทต่าง ๆ 

Principles of analysis reading and interpretation. Analysis and interpretation 

with the understanding building of communication in Thai social context in the present 

day.  Practice in analysis and interpretation in various categories of media 
 

1544421 ภาษาเพื่อการสื่อสารในองค์กร                                                  

(Language for Organization Communications) 

3(3-0-6) 

 แนวคิดและหลักการสื่อสารในองค์กร  ฝึกทักษะการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารใน

องค์กร หนังสอืราชการประเภทต่าง ๆ เอกสารส่ิงพมิพ์และดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

Thoughts and principles of communication in the organization. Practicing the 

use of language skills in communication in the organization. Various type of official 

documents, printing documents and information technology 

    

   (3) กลุ่มเน้ือหาวชิาวรรณคดีไทย 
 

1543439 วรรณกรรมวจิารณ ์                                                 

(Literary Criticism) 

3(2-2-5) 
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 หลักการและทฤษฎีการวจิารณ์วรรณกรรม  ฝกึปฏิบัตกิารวจิารณ์และเขียน             

บทวจิารณ์วรรณกรรม   

Principle and theories of literary criticism. Practicing criticism and writing 

literary criticism 
 

1541408 วรรณคดเีอกของไทย 

(Masterpieces  of  Thai  Literature) 

3(3-0-6) 

 ลักษณะของวรรณคดีและวรรณคดีเอก หลักการพิจารณาคุณค่าดา้นต่าง ๆ ของ

วรรณคดี เอกของไทย  แนวทางการพิจารณาวรรณคดี เอกเรื่องต่าง ๆ ของไทย                

การประยุกต์ใชว้รรณคดีในชวีติประจำวัน 

รหัสวชิา     ช่ือและคำอธบิายรายวชิา                          หน่วยกติ(ทฤษฏ-ีปฏบิัต-ิค้นคว้า) 

 

   Characters of literatures and master pieces. Principle of value consideration  

  on the various parts of Thai masterpiece literature. Guidelines of consideration on  

  the various titles of Thai masterpiece literature. To Apply the literature in daily life       

 

1541409   วรรณกรรมไทยปัจจุบัน                                                              3(3-0-6) 

         (Thai Contemporary Literature)                                       

   พัฒนาการของวรรณกรรมไทยตัง้แต่รัชกาลที่ 6 จนถึงปัจจุบันทัง้ประเภทรอ้ย 

  แกว้และรอ้ยกรองในดา้นรูปแบบ  เนื้อหา  แนวคดิ  คุณค่าและอทิธิพลที่มตี่อ 

  วรรณกรรมไทยปัจจุบัน 

             Development of Thai literature since the King Rama VI until present day.  

  Both prose and poetry, in the types of form, content, thought, values and  

   influences on Thai literature in the present day 

 

   (4) กลุ่มเน้ือหาวชิาภาษาและวรรณกรรมที่สัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรม 

 

1544104 ภาษากับสังคม 

(Language  and  Society)                                       

3(3-0-6) 

           ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาไทยกับสังคม  การแปรของภาษาตามปัจจัยทางสังคม  

ลักษณะการใช้ภาษาแต่ละแบบที่ปรากฏในภาษาพูดและภาษาเขียนในภาษาไทยปัจจุบัน  
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ภาษาเฉพาะกลุ่มและภาษาในวงการอาชพี 

          The relationship between Thai language and society. The transformation of 

language as social factors. The characters of language usage that present in type of 

spoken language and written language of Thai language in the present day. Specific 

language group and professional language 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1543430 คตชินวิทยา             3(2-2-5) 

  (Thai Folklore)  

   หลักการ วธิกีารเก็บข้อมูล  การวเิคราะห์ขอ้มูลทางคติชน  การคงอยู่ของ               

  ภูมปิัญญาชาวบา้น  ความเช่ือ  ศาสนา  พธิีกรรม  การละเล่นพื้นบา้น  กฬีาพื้นบา้น  

  และศลิปะพื้นบา้น        

รหัสวชิา     ช่ือและคำอธบิายรายวชิา                          หน่วยกติ(ทฤษฏ-ีปฏบิัต-ิค้นคว้า) 

 

   Principle, collecting data methodology about the folklore. The folklore data  

  analysis. The coexist of people intellectual, belief, religion, ritual, folk play, local  

  sport, folk art 

 
 

 

 

 

1543901 ระเบยีบวธิวีจัิยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

(Research Methodology in Humanities and Social Sciences)                                      

3(3-0-6) 

 ระเบียบวิธีวิจัย  ประเภทและรูปแบบการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

การเลือกหัวข้อ การกำหนดวัตถุประสงค์ และกรอบความคิด วิธีการเก็บรวบรวม                

ข้อมูลต่าง ๆ การจำแนก วิเคราะห์และตีความข้อมูล  การเขียนรายงานการวิจัย และ             

การเขยีนเคา้โครงการวจัิย 

Research methodology, types and form of research in Humanities and Social 

Sciences. Topic selection, setting objectives and conceptual framework. Various 

methodology of data collection, classification, analyzation and interpretation of data.   

The research report and research project proposal writing 

 

1543902 การศกึษาค้นคว้าอสิระ   

(Independent Study) 

3(2-2-5) 
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 รูปแบบ วิธีการดำเนินการศึกษาค้นคว้าอิสระ โดยเลือกประเด็นหรือหัวข้อที่

เกี่ยวข้องกับภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมไทย ที่สนใจ 1 เรื่อง และนำเสนอ              

ผลการศึกษา 

Form, the methodology of conducting independent study. Selecting 1 

interested  issue or topic that related to language, literature and Thai culture that are 

interested  subject and presenting the results of the study 
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รหัสวชิา     ช่ือและคำอธบิายรายวชิา                          หน่วยกติ(ทฤษฏ-ีปฏบิัต-ิค้นคว้า) 

 

  2.1.2  กลุ่มเน้ือหาวชิาเฉพาะเลอืก 

          (1)  กลุ่มวชิาหลักภาษาไทยและภาษาศาสตร์ 

1542114 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 

(Foreign Language in Thai) 

3(3-0-6) 

           ลักษณะและอิทธิพลของภาษาต่างประเทศบางภาษาที่มีอิทธิพลต่อภาษาไทย 

โดยเฉพาะ ภาษาบาล ีสันสกฤต เขมร จีน อังกฤษ วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในภาษาไทย

ทัง้รูปคำ เสยีง และความหมาย จากอทิธพิลของภาษาต่างประเทศดังกล่าว 

 Characters and influences of some foreign languages that influences Thai 

language especially Pali, Sanskrit, Khmer, Chinese, English. To analyze the changes 

of Thai language in word, vocal and meaning that influences from mention foreign 

language 

 

1542115 ภาษาศาสตร์ภาษาไทย 

(Linguistic Studies of Thai Language) 

3(2-2-5) 

          หลักการและการวิเคราะห์ระบบเสียง ระบบคำ ระบบกลุ่มคำ และระบบประโยค 

ในภาษาไทย ตามวธิกีารทางภาษาศาสตร ์

         Principle, sound system analyzation, word system, phrase system and 

sentence system in Thai language by linguistic methodology 

 

1542116 ภาษาไทยถิ่น 

(Thai Dialectology) 

3(3-0-6) 

 ลักษณะของภาษาไทยถิ่นในประเทศไทย ในด้านระบบเสียง ระบบคำ ระบบประโยค 

และความหมาย 

Character of Thai dialectology in Thailand. In sound system, word system, 

sentence system and meaning. 

    



157 

 

 

รหัสวชิา     ช่ือและคำอธบิายรายวชิา                          หน่วยกติ(ทฤษฏ-ีปฏบิัต-ิค้นคว้า) 

 

   (2) กลุ่มเน้ือหาวชิาการใช้ภาษา 
 

1543601 การพูดและการนำเสนอทางธุรกจิ  

(Speaking and Business Presentation) 

3(2-2-5) 

          หลักการพูดทางธุรกิจประเภทต่าง ๆ การพูดสำหรับการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ 

การนำเสนอธุรกิจรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้อุปกรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อ

ประสทิธผิลทางธุรกจิ และฝกึปฏบิัติ 

          Principles of various business speaking. Speaking for business negotiation. 

Various types of business presentations by using equipment and computer programs 

for business effectiveness and practice 

 

1543230 ศลิปะการพูดในงานสื่อสารมวลชน 

(The Art of Speaking in Mass Communication) 

3(2-2-5) 

           หลักและศิลปะการพูดที่เกี่ยวข้องกับงานสื่อสารมวลชน เช่น ผู้ประกาศ พิธีกร 

การอ่าน การเล่าข่าว การสมัภาษณ์ และฝกึปฏบิัติ 

          Principles and the art of speaking that related to mass communication work, 

such as announcer, master of ceremonies, reading and newsreader, interviews and 

practice 

 

1543231 การใช้ภาษาและจรยิธรรมสื่อสารมวลชน                                              

(Language Usage and Ethics in mass Communication) 

3(2-2-5) 

 หลักและศิลปะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารมวลชน การฝึกใช้ทักษะทางภาษาใน

งานสื่อสารมวลชน การใช้ทักษะหลักการ บทบาท และความรับผิดชอบของผู้ประกอบ

วิชาชีพสื่อมวลชน เพื่อให้สอดคล้องกับจริยธรรมและจรรยาบรรณของสื่อมวลชน และ

ผลกระทบของส่ือมวลชนที่มตี่อสังคม 

          Principles and art of language usage for mass communication, Practice for  

language skills in mass communication. Skill usage on principles, roles and responsibilities 

of media professionals in order to comply with the ethics and morality of mass media 
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and the impact of mass media on society 

รหัสวชิา     ชื่อและคำอธบิายรายวชิา                              หน่วยกติ(ทฤษฏ-ีปฏบิัต-ิค้นคว้า) 

1543232 การใช้ภาษาเพ่ือการโฆษณาและประชาสัมพันธ์                         

(Usage of Language for Advertising and Public) 

3(2-2-5) 

           หลักการและการวเิคราะห์การใช้ภาษาเพื่อการโฆษณา และประชาสัมพันธ ์

ตามรูปแบบของสื่อต่าง ๆ เช่น สื่อสิ่งพมิพ์ สื่อวทิยุกระจายเสยีง สื่อวทิยุโทรทัศน์  

สื่ออินเทอรเ์น็ต และฝกึปฏิบัติ   

          Principles and analyzation of language usage for advertising and  various type 

of public relation in media such as print media, radio broadcasting, televisions , 

internet and practice 

 

1543235 การเขยีนในสื่อสิ่งพมิพ์และนวัตกรรมออนไลน์                        

(Writing for the Print media and Innovative online) 

3(2-2-5) 

           หลักและวธิกีารเขยีนข่าว  บทบรรณาธกิาร  บทวจิารณ์  บทความและคอลัมน์ 

เพื่อนำเสนอ ในสื่อสิ่งพมิพ์และสื่อออนไลน์ และฝกึปฏบิัติ 

          Principles and writing news methodology, editorials, reviews, articles  

and columns for presentation in print and online media and practice 

 

1544210 การเขยีนเพื่อสร้างสรรค์รายการวทิยุและโทรทัศน์                        

(Writing for Creation of Radio and Television Program) 

3(2-2-5) 

           หลักการและการวเิคราะห์รปูแบบรายการวทิยุและโทรทัศน์ และเทคนคิดา้น  

การเขยีนเพื่อสรา้งสรรค์รายการวทิยุและโทรทัศน์ และฝกึปฏิบัติ 

          Principles and analysis of types of radio and television programs, and  

writing techniques for creating radio and television programs, and practice 
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รหัสวชิา ชื่อและคำอธบิายรายวชิา หน่วยกติ(ทฤษฏ-ีปฏบิัต-ิค้นคว้า) 

1543233 การแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย 

(Translation English into Thai) 

3(2-2-5) 

 หลักการแปลภาษาจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยในงานเขียนประเภทต่าง ๆ  

ในบรบิททางสังคมและวัฒนธรรม ที่มีอทิธพิลตอ่การแปล และฝกึปฏบิัต ิ

Principles of translation from the English language into the Thai language in 

various types of writing in term of social and cultural context that influenced the 

translation and practice 

 

1544211 การพูดเพื่อพัฒนาบุคลกิภาพ 

(Personality Development) 

3(2-2-5) 

 หลักการ การสร้างบุคลิกภาพในการพูด แนวทางการพูดเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ            

ใหเ้หมาะสม หลักการฝกึพูดเพื่อพัฒนาบุคลกิภาพในชวีติประจำวัน และฝกึปฏบิัต ิ

Principles and creation of personality development, a suitable speaking guideline 

for personality development, principles of speaking practice for personality 

development in daily life and promote and practice 

 

1544607 การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศสำหรับการสื่อสารภาษาไทย 

(Usage of Technology for Thai Language Communication) 

3(2-2-5) 

 ทักษะการใช้คอมพวิเตอร์พื้นฐานเพื่อการประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ ในสำนักงาน 

ได้แก่  งานดา้นเอกสาร  งานดา้นการจัดเก็บขอ้มูล  งานดา้นการคำนวณ  งานด้าน 

การนำเสนอขอ้มูลดว้ยโปรแกรมซอฟต์แวร์ประยุกต์และฝกึปฏบิัติ 

Basic computer skills for applies a usage of various working in an office, such as 

document, data collection, calculation, presentation, by applied software program and 

practice 
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รหัสวชิา ชื่อและคำอธบิายรายวชิา หน่วยกติ(ทฤษฏ-ีปฏบิัต-ิค้นคว้า) 

 (3) กลุ่มวชิาวรรณคดีไทย  

1541410 พัฒนาการวรรณคดไีทย            

(Development of Thai Literature) 

3(3-0-6) 

           ประวัติและพัฒนาการของวรรณคดีไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัย จนถึงสมัยรัชกาลที่ 6 

ในดา้นรูปแบบ เนื้อหา แนวคดิ และคุณค่า สภาพสังคมที่มผีลต่อวรรณคดแีต่ละสมัย 

          The history and the development of Thai literature since the Sukhothai period 

until the reign of Rama the sixth, in the form, contents, concepts, and values. The 

social context affected literature in each period 

    
 

1543431 การแปรรูปวรรณกรรม                             

(Transformation of Literary Works) 

3(2-2-5) 

           ฝึกแปรรูปวรรณกรรมจากรูปแบบหนึ่งไปสู่อีกรูปแบบหนึ่ง จากนวนิยายและ    

เรื่องสัน้เป็นบทภาพยนตร์ บทภาพยนตรส์ัน้ และบทละครโทรทัศน์ หรอืบทเพลง  

          The training for a transformation of literary works, the transformation of one 

form into another form. From novels and short stories into films script, a short films 

script, television script or music 

 

1542405 โลกทัศน์จากวรรณกรรมไทย                             

(Worldview  from  Thai  Literature) 

3(3-0-6) 

           โลกทัศน์จากวรรณกรรมไทยทั้งก่อนและหลังได้รับอิทธิพลจากตะวันตก              

โดยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสังคมในด้านแนวคิด  ค่านิยม  ความเชื่อ

และภาพสะทอ้นที่มตี่อสังคมในแง่มุมต่าง ๆ  

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

the Western, the relationship between literature and society in terms of concepts, 

values, beliefs, and reflections on the various social aspects 
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รหัสวชิา     ชื่อและคำอธบิายรายวชิา                              หน่วยกติ(ทฤษฏ-ีปฏบิัต-ิค้นคว้า) 

 

1543442 การสร้างสรรค์วรรณกรรมสำหรับเด็ก                                     3(2-2-5) 

  (Children Literature Creation)   

         หลักและวธิกีารการสรา้งสรรค์วรรณกรรมสำหรับเด็กในดา้นรูปแบบ  

  เนื้อหา  การนำเสนอ และฝกึปฏบิัตกิารสรา้งสรรค์หนังสอื รายการวทิยุ รายการ 

  โทรทัศน์  สื่อสำหรับเด็กประเภทต่าง ๆ 

   Principles and creation methods of children’s literature in terms of form, 

  content, presentation and practice for creating books, radio programs, television 

  programs, various types of children media    
   

(4) กลุ่มเน้ือหาวชิาภาษาและวรรณกรรมที่สัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรม 
 

1542412 วรรณกรรมกับสังคมและวัฒนธรรม 

(Literature, Society and Culture)                                      

   3(3-0-6) 

 ลักษณะของวรรณกรรมกับสังคม ด้านวิถีชีวิต ค่านิยม ความเชื่อ วัฒนธรรม          

ทิ่ปรากฏในวรรณกรรม 

 The characteristics of literature to society, in terms of lifestyle, values, 

beliefs, and cultures that appear in the literature 

1543234 การเขยีนสารคดี 

(Non-Fiction Writing) 

   3(2-2-5) 

          ลักษณะ รูปแบบ และกลวิธกีารเขยีนสารคด ีตลอดทัง้ฝกึเขียนสารคดีประเภทต่าง ๆ 

         The characteristics, patterns, and a techniques of writing non-fiction. Including 

the practice of various non-fiction writing 

1544911 สัมมนาภาษาและวรรณกรรมไทย 

(Seminar in Thai Language and  Literature) 

   3(2-2-5) 

          องค์ประกอบและรูปแบบการสัมมนา  เลือกปัญหาหรอืประเด็นที่สำคัญทางภาษา

และวรรณ กรรมไทยมาศึกษา  วิ เคราะห์   และนำเสนอในรูปแบบการสัมมนา  
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สรุปผลการสัมมนาเพื่อประยุกต์ใช้ในชวีติประจำวัน 

          Composition and form of seminars, selecting problem or critical issue in Thai 

language and Thai literature to study and analyses and present in the form of 

the seminar. The summary of the Seminar for applies in daily life 

รหัสวชิา ชื่อและคำอธบิายรายวชิา หน่วยกติ(ทฤษฏ-ีปฏบิัต-ิคน้คว้า) 

1543443 ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่นศรีสะเกษ                                

(Language and Si Sa Ket Folk Literature) 

3(2-2-5) 

          หลักการและการวิเคราะห์ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่นศรีสะเกษ ด้านเนื้อหา 

แนวคดิ และคุณค่า ฝกึเก็บข้อมูลจากทอ้งถ่ินในจังหวัดศรสีะเกษ 

 Principles and the analysis of language and local literature in Si Sa Ket on 

contents, concepts, and values. Practice collecting information from local in Si Sa Ket 

province 

1543507 นันทนาการทางภาษาไทย                                      

(Thai for Recreational Purposes) 

3(2-2-5) 

 เพลงและกิจกรรมนันทนาการที่ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทย  รูปแบบและ

ท่วงทำนองที่มีลักษณะสรา้งสรรค์  ผลติและสรา้งสรรค์เพลง  และกจิกรรมนันทนาการได้

อย่างเหมาะสม 

Music and activities that promote learning and teaching The Thai language. 

Patterns and rhythms that have characterized creatively, producing and conducting 

music, and an appropriate recreational activity 

   

  2.3  กลุ่มวชิาอื่น 

    ให้เลือกเรียนรายวิชานอกสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ด้านใดด้านหนึ่งใน

ระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตามความเห็นของสาขาวิชา ไม่น้อยกว่า 15 

หน่วยกิต   

 

 

 

 



163 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสวชิา     ช่ือและคำอธบิายรายวชิา                                       หน่วยกติ(ช่ัวโมงปฏบิัต)ิ 

 

2.4 กลุ่มวชิาฝกึประสบการณ์วชิาชีพ 

 

1543802   การเตรยีมฝกึประสบการณ์วชิาชพีภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                 1(60) 

              (Preparation for Professional Experience of the Thai Language for   

    Communications) 

จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ในด้านการ

รับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ  การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ 

ทักษะ เจตคติ  แรงจูงใจ  และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพโดยจัด

กระทำในสถานการณ์  หรอืรปูแบบต่าง ๆ  ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานในวชิาชีพ 

experiences with recognition of the characteristics and opportunities in a 

career. The development of leaners in terms of knowledge, skills, attitudes, motivations 

and an appropriate characteristic for occupation by the action in situation or 

patterns which is involved work in professional 

 

1544803   การฝกึประสบการณ์วชิาชีพภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                        6(600) 

     (Field Experience in Thai Language for Communications)   

              รายวชิาที่ต้องเรยีนมาก่อน  1543802  การเตรียมฝกึประสบการณ์วชิาชีพ 

              ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

   ฝกึปฏบิัติงานในหน่วยงานรัฐบาล  รัฐวสิาหกิจหรอืธรุกจิเอกชน โดยนำความรู ้

  จากการศกึษาทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิัตไิปใช้ในสถานการณ์จรงิ 

Practice working in a government organization, state enterprises or private 

businesses by adopting the knowledge of both theoretical and practical to use in 

the real situation 
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รหัสวชิา     ช่ือและคำอธบิายรายวชิา                                               หน่วยกติ(ช่ัวโมงปฏบิัต)ิ 

 

6003801 เตรยีมสหกจิศกึษา                                                                             6(600)        

(Cooperative Education Preparation) 

           ปฏิบัติการเตรียมความพรอ้มก่อนการออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการโดยให้มี

องค์ความรู้ในเรื่องหลักการ แนวคิด และปรัชญาสหกิจศึกษา  กระบวนการ และระเบียบ

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับระบบสหกิจศึกษา เทคนิคการสมัครงาน และการสอบสัมภาษณ์ 

ความรู้พื้นฐานในการปฏบิัติงานในสถานประกอบการ  มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง

ตามมาตรฐานวิชาชีพแต่ละสาขาวิชา เช่น การปรับตัวในสังคม การพัฒนาบุคลิกภาพ 

ภาษาอังกฤษ  เทคโนโลยีสารสนเทศการส่ือสาร มนุษยสัมพันธ์  การทำงานเป็นทีม 

โครงสร้างการทำงานในองค์กร งานธุรการในสำนักงาน ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมาย

แรงงาน และระบบบรหิารคุณภาพงานคุณภาพในสถานประกอบการ การเสริมทักษะและ

จริยธรรมในวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา และมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำโครงงาน การ

รายงานผลการปฏบิัตงิาน การเขยีนรายงานโครงงาน และการนำเสนอผลงานโครงงาน 

          The preparation before working in the company which contains knowledge in 

principles, concepts, and philosophy of cooperative education. The procedure and 

regulation related to cooperative education, a technique in applying for a job, and a job 

interview. The basic knowledge for working in the company, the ability in developing to 

the professional standard in each major such as socializing, personality development, 

English proficiency, information and communication technology, interpersonal relations, 

teamwork, working structure in an organization, general affair in the office, the basic 

knowledge on labour law, the administration of work quality, quality in a company. The 

enhancement of skill and morality of profession in the major, and the knowledge, 

understanding in conducting a project, annual report, writing project report, and the 

presentation of the project 
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รหัสวชิา     ช่ือและคำอธบิายรายวชิา                                       หน่วยกติ(ช่ัวโมงปฏบิัต)ิ 
 

6004801    สหกจิศกึษา                                                                          6(600)       

      (Cooperative Education)                                                                  

               รายวชิาที่ต้องเรียนมาก่อน : 6003801  เตรยีมสหกจิศกึษา 

  การปฏิบัติงานด้านวิชาชีพตามสาขาวิชาในสถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้

บัณฑิตเป็นเวลา  16  สัปดาห์ หรอืไม่นอ้ยกว่า  600  ช่ัวโมง  โดยบูรณาการความรูท้ี่

ได้จากการศึกษาในหลักสูตรการศึกษากับการปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเป็นพนักงาน

การจัดทำโครงงาน  การรายงานผลการปฏิบัติงาน  การเขียนรายงานโครงงาน  และ

การนำเสนอโครงงานตามคำแนะนำของพนักงานพี่ เลี้ยง  อาจารย์ที่ปรึกษา  หรือ

อาจารย์นิเทศ เพื่อให้เกิดทักษะองค์ความรู้ในวิชาชีพ  และคุณธรรม  จริยธรรมใน

วชิาชีพ  มีลักษณะนสิัยหรอืบุคลิกภาพที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน  และเป็นบัณฑติที่มี

คุณสมบัติตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานที่พรอ้มจะทำงานไดท้ันทีเมื่อสำเร็จ

การศกึษา 

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 

 

 

 

 

 

 
 

 


