หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมวดที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:
:

2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย) :
ชื่อย่อ (ไทย) :
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ
Bachelor of Arts Program in Thai for Career
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยเพื่ออาชีพ)
ศศ.บ. (ภาษาไทยเพื่ออาชีพ)
Bachelor of Arts (Thai for Career)
B.A. (Thai for Career)

3. วิชาเอก
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ
4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวนไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
ระดับปริญญาตรี 4 ปี (ประเภทวิชาการ)
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย โดยให้
เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร
6.1 หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2560 ปรั บ ปรุ ง จากหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2555) รหัสหลักสูตร 25501471103665
6.2 คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในการประชุมครั้งที่ 6/2559
วันที่ 25 เดือ นตุล าคม พ.ศ.2559 ให้ ความเห็น ชอบในการนําเสนอหลักสู ตรต่อคณะอนุก รรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรของสภาวิชาการ
6.3 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่
13 เดือน มกราคม พ.ศ.2560 ให้ความเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการ
6.4 สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ.2560 ให้ความ
เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานวิชาการ
6.5 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่ 1 เดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ให้ความเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย
6.6 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 3/2560 วันที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560 ได้อนุมัติ
หลักสูตรให้เปิดสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
หลักสูตรปรับปรุงเมื่อ พ.ศ. 2560
เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาภาษาไทย ในปีการศึกษา 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
8.1 นักวิชาการด้านภาษา
8.2 บุคลากรในหน่วยงานธุรกิจ
8.3 เลขานุการ เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
8.4 บรรณาธิกร นักเขียน นักข่าว นักแปล
8.5 พิธีกร นักพูด นักประชาสัมพันธ์ นักจัดรายการวิทยุ มัคคุเทศก์
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2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่า
ด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ง) ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก จ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ฉ)
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มี
จํานวนหน่ วยกิ ตรวมไม่ น้ อยกว่ า 136 หน่วยกิ ต ใช้เ วลาศึ ก ษาไม่เ กิ น 8
ปี ก ารศึก ษาสํ าหรั บ
การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 12 ปีการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะด้าน และ
หมวดวิชาเลือกเสรี โดยสอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
136
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
30
(1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร บังคับ
9
(2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ บังคับ
6
(3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ บังคับ
6
(4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ บังคับ
6
ข้อกําหนดเฉพาะ เลือกเรียนรายวิชาเลือกใน 4 กลุ่มวิชาไม่น้อยกว่า 3
ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า
100
(1) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ
78
(2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า
15
(3) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
7
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
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หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

รหัสวิชา
1500133
1500134
1500135
รหัสวิชา
1500136
1500137
1500138
1500139
1500140
1500141
1500142
1500143
1500144
1500145
1500146
1500147

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
(1) กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า
รายวิชาบังคับ
ชื่อวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
English at Work
รายวิชาเลือก
ชื่อวิชา
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
การสนทนาภาษาจีนเพื่อการทํางาน
Chinese Conversation at Work
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1
Japanese for Communication 1
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 2
Japanese for Communication 2
ภาษาตากาล็อกเบื้องต้น
Basic Tagalog
สนทนาภาษาตากาล็อก
Conversation in Tagalog
ภาษามาเลย์เบื้องต้น
Basic Malay
สนทนาภาษามาเลย์
Conversation in Malay
ภาษาลาวเบื้องต้น
Basic Lao
สนทนาภาษาลาว
Conversation in Lao
ภาษาพม่าเบื้องต้น
Basic Burmese
สนทนาภาษาพม่า
Conversation in Burmese
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30 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
น (ท-ป-ค)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
น (ท-ป-ค)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

รหัสวิชา
1500148
1500149

รหัสวิชา
2000112
2000113
2000114
รหัสวิชา
2000115
2000116

รหัสวิชา
2500114
2500115
รหัสวิชา
2500116
2500117
2500118

ชื่อวิชา
ภาษาเวียดนามเบื้องต้น
Basic Vietnamese
สนทนาภาษาเวียดนาม
Conversation in Vietnamese

น (ท-ป-ค)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

(2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับ (บังคับ 2 รายวิชา จาก 3 รายวิชา) 6 หน่วยกิต
ชื่อวิชา
น (ท-ป-ค)
การเมืองการปกครองไทย
3 (3-0-6)
Thai Government and Politics
อาเซียนศึกษา
3 (3-0-6)
ASEAN Studies
สังคมไทยในบริบทโลก
3 (3-0-6)
Thai Society in Global Context
รายวิชาเลือก
ชื่อวิชา
น (ท-ป-ค)
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
Human and Environment
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3 (3-0-6)
Laws in Daily Life
(3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า
รายวิชาบังคับ
ชื่อวิชา
จริยธรรมและทักษะชีวิต
Ethics and Life Skills
จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น
Volunteer Mindedness for Local Development
รายวิชาเลือก
ชื่อวิชา
สุนทรียภาพของชีวิต
Aesthetic Appreciation
จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน
Psychology in Daily Life
สารสนเทศเพือ่ การศึกษาค้นคว้า
Information for Study Skills
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6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
น (ท-ป-ค)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
น (ท-ป-ค)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

รหัสวิชา
2500119

รหัสวิชา
4000124
4000125
4000126
รหัสวิชา
4000127
4000128
4000129
4000130
4000131

ชื่อวิชา
ทวารวดีศึกษา
Dvaravati Studies

น (ท-ป-ค)
3 (3-0-6)

(4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับ (บังคับ 2 รายวิชา จาก 3 รายวิชา) 6 หน่วยกิต
ชื่อวิชา
น (ท-ป-ค)
การคิดและการตัดสินใจ
3 (3-0-6)
Thinking and Decision Making
วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ
3 (3-0-6)
Sport Science for Health
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3 (3-0-6)
Information and Communication Technology
รายวิชาเลือก
ชื่อวิชา
น (ท-ป-ค)
โลกกับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
Science and Technology Development in the Changing World
การสร้างเสริมสุขภาวะ
3 (3-0-6)
Well-being Promotion
นันทนาการเพื่อสุขภาพ
3 (3-0-6)
Recreation for Health
ระบบหลักประกันสุขภาพไทย
3 (3-0-6)
Health Insurance System in Thailand
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
3 (3-0-6)
Mathematics in Daily Life

ข้อกําหนดเฉพาะ เลือกเรียนรายวิชาเลือกใน 4 กลุ่มวิชาไม่น้อยกว่า

รหัสวิชา
1500151
1500152

ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จํานวนไม่น้อยกว่า
(1) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ จํานวน
(ก) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงานและการศึกษาต่อ
English for Job Application and Further Studies
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3 หน่วยกิต
100 หน่วยกิต
78 หน่วยกิต
น (ท-ป-ค)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

(ข) กลุ่มวิชาหลักภาษาไทยและภาษาศาสตร์
รหัสวิชา
1541101
1542112
รหัสวิชา
1541102
1541104
1541105
1542106
1542109
1542110
1542111
1542113
1542114
1543110
1543111
1543112
1543114
1544123

ชื่อวิชา
ลักษณะภาษาไทย
Thai Characteristics
ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Linguistics
(ค) กลุ่มวิชาการใช้ภาษาไทย
ชื่อวิชา
ศิลปะการอ่าน
Arts of Reading
การเขียน
Writing
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับภาษาไทย
Information Technology for Thai
ภาษาไทยสําหรับสื่อสารในองค์กร
Thai for Organizational Communication
การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ
Academic Reading and Writing
การเขียนเชิงสร้างสรรค์
Creative Writing
ภาษาไทยในธุรกิจ
Thai in Business
ภาษาไทยสําหรับการสัมภาษณ์
Thai for Interview
ความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาไทย
Creative Thinking in Thai
การอ่านและการเขียนสารคดี
Non-Fiction Reading and Writing
การแปลและตีความ
Translation and Interpretation
ภาษาไทยในสือ่ ร่วมสมัย
Thai in Contemporary Media
การวิจัยเบื้องต้นทางภาษาไทย
Introduction to Research in Thai
ศิลปะการพูดเพื่ออาชีพ
Arts of Speaking for Career
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น (ท-ป-ค)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
น (ท-ป-ค)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

รหัสวิชา
1544124
รหัสวิชา
1541103
1542115
1542116
1543115

รหัสวิชา
1542107
1542108
1544122

รหัสวิชา
1542212
1542215
1542216
รหัสวิชา
1542213

ชื่อวิชา
น (ท-ป-ค)
สัมมนาการใช้ภาษาไทยในการประกอบอาชีพ
3 (2-2-5)
Seminar on Thai Uses for Career
(ง) กลุ่มวิชาวรรณกรรมไทย
ชื่อวิชา
น (ท-ป-ค)
วรรณกรรมไทยศึกษา
3 (3-0-6)
Thai Literature Studies
วรรณกรรมเอกของไทย
3 (3-0-6)
Thai Masterpiece Literature
วรรณกรรมไทยร่วมสมัย
3 (3-0-6)
Thai Contemporary Literature
วรรณกรรมไทยกับสังคม
3 (3-0-6)
Thai Literature and Society
(จ) กลุ่มวิชาภาษาและวรรณกรรมที่สัมพันธ์กับสังคม
และวัฒนธรรม
ชื่อวิชา
น (ท-ป-ค)
ภาษาไทยเชิงสังคมวิทยา
3 (3-0-6)
Sociological Aspects of Thai
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
Relationship of Thai and Culture
ไทยศึกษา
3 (3-0-6)
Thai Studies
(2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก จํานวนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
(ก) กลุ่มวิชาหลักภาษาไทยและภาษาศาสตร์
ชื่อวิชา
ระบบเสียงภาษาไทย
Thai Phonology
ภาษาไทยถิ่น
Thai Dialects
พัฒนาการของแบบเรียนไทย
Thai Textbook Development
(ข) กลุ่มวิชาการใช้ภาษาไทย
ชื่อวิชา
ศิลปะการอ่านร้อยกรอง
Arts of Poem Reading
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น (ท-ป-ค)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
น (ท-ป-ค)
3 (2-2-5)

รหัสวิชา
1543213
1543215
1543216
1543217
1543218
1543219
1543220
1543223
1543224
1543225
1544202
1544203
1544204
1544205
1544206
1544209
1544210
1544211

ชื่อวิชา
ภาษาไทยสําหรับการประกอบธุรกิจ
Thai for Business Operation
การพูดเพื่อสาระบันเทิง
Edutainment Speech
ภาษาไทยสําหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Thai for Human Resource Management
ภาษาไทยสําหรับการบัญชีธุรกิจ
Thai for Business Accounting
การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์
Business Management with Computer Program
ภาษาไทยในงานสารบรรณ
Thai in Documentary Works
ภาษาไทยสําหรับธุรกิจระหว่างประเทศ
Thai for International Business
วาทการ
Speech
ภาษาไทยสําหรับการจัดการโรงแรม
Thai for Hotel Management
ภาษาไทยสําหรับธุรกิจท่องเที่ยว
Thai for Tourism Business
การสัมมนานักพูดไทย
Seminar on Thai Orator
การจัดการประชุมและสัมมนา
Conference and Seminar Arrangement
ภาษาไทยสําหรับการจัดรายการวิทยุ
Thai for Radio Broadcasting
ภาษาไทยสําหรับการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
Thai for Advertising and Public Relations
ภาษาไทยสําหรับการรายงานข่าว
Thai for News Reporting
ภาษาไทยสําหรับบรรณาธิการกิจ
Thai for Editorial Work
ภาษาไทยสําหรับงานเลขานุการ
Thai for Secretary Works
ภาษาไทยสําหรับกฎหมายธุรกิจ
Thai for Business Laws
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น (ท-ป-ค)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

(ค) กลุ่มวิชาวรรณกรรมไทย
รหัสวิชา
1542203
1542204
1542206
1542207
1542209
1542210
1542214
1542217
1542218

รหัสวิชา
1542208
1542219
1542220
1542221

ชื่อวิชา
น (ท-ป-ค)
วรรณกรรมเด็กและเยาวชน
3 (2-2-5)
Children and Juvenile Literature
บันเทิงคดีไทยร่วมสมัย
3 (3-0-6)
Thai Contemporary Fiction
สารคดีไทยร่วมสมัย
3 (3-0-6)
Thai Contemporary Non-Fiction
วรรณกรรมแปลร่วมสมัย
3 (3-0-6)
Contemporary Translated Literature
วรรณกรรมไทยในวัฒนธรรมประชานิยม
3 (3-0-6)
Thai Literature in Popular Culture
วรรณกรรมท้องถิ่นของไทย
3 (3-0-6)
Thai Local Literature
กวีนิพนธ์ไทยร่วมสมัย
3 (3-0-6)
Thai Contemporary Poetry
พัฒนาการของวรรณกรรมไทย
3 (3-0-6)
Development of Thai Literature
วรรณกรรมเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
Comparative Literature
(ง) กลุ่มวิชาภาษาและวรรณกรรมที่สัมพันธ์กับสังคม
และวัฒนธรรม
ชื่อวิชา
น (ท-ป-ค)
ภาษาไทยต่างสมัย
3 (3-0-6)
Thai in Various Periods
คติชนวิทยา
3 (3-0-6)
Folklore
ภูมิปัญญาไทยในภาษาและวรรณกรรม
3 (3-0-6)
Thai Intellectual in Language and Literature
วรรณกรรมการแสดงของไทย
3 (3-0-6)
Literature for Thai Performance
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(3) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ จํานวน
7 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนแบบใดแบบหนึ่ง ดังนี้
1. แบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-ค)
1544801
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทยเพื่ออาชีพ
2 (90)
Pre-practicum in Thai for Career
1544802
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทยเพื่ออาชีพ
5 (450)
Professional Internship in Thai for Career
2. แบบสหกิจศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-ค)
1544803
การเตรียมสหกิจศึกษา
1 (45)
Pre-cooperative Education
1544804
สหกิจศึกษา
6 (540)
Cooperative Education
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยไม่ซ้ํา
กับรายวิชา ที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กําหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การสําเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้
ความหมายของเลขรหัสวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1

2

3

4

5

6

7
ลําดับก่อนหลัง
ลักษณะเนื้อหาวิชา
ระดับความยากง่าย/ชั้นปี
หมวดวิชาและหมู่วิชา

เลขตัวที่ 1 - 3
เลขตัวที่ 4
เลขตัวที่ 5
เลขตัวที่ 6, 7
หมายเหตุ
เลขตัวที่ 1- 3
150
200
250

บ่งบอกถึงหมวดวิชาและหมู่วิชา
บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี
บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
บ่งบอกถึงลําดับก่อนหลังของวิชา
บ่งบอกหมวดหมู่วิชา ดังนี้
หมายถึง กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
หมายถึง กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
หมายถึง กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
20

400

หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์

ความหมายของเลขรหัสวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน
1

2

3

4

5

6

7
ลําดับก่อนหลัง
ลักษณะเนื้อหาวิชา
ระดับความยากง่าย/ชั้นปี
หมวดวิชาและหมู่วิชา

เลขตัวที่ 1-3
เลขตัวที่ 4
เลขตัวที่ 5
เลขตัวที่ 6, 7
หมายเหตุ
เลขตัวที่ 5
1
2
8

บ่งบอกถึงหมวดวิชาและหมู่วิชา
บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี
บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
บ่งบอกถึงลําดับก่อนหลังของวิชา
บ่งบอกลักษณะเนื้อหาวิชา ดังนี้
หมายถึง กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ
หมายถึง กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก
หมายถึง กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน หมายความว่า นักศึกษาที่จะลงทะเบียนวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน
จะต้องผ่านการเรียนในรายวิชาที่ระบุไว้ก่อนเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชานั้น โดย
นักศึกษาจะผ่านการเรียนและการประเมินผลรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน โดยได้ระดับคะแนน A, B+, B,
C+, C, D+, D, PD หรือ P
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3.1.4 แผนการศึกษา : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ
รหัสวิชา
1500133
1500134
4000126
1541101
1541102
1541104

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
น (ท-ป-ค)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ลักษณะภาษาไทย
3 (3-0-6)
ศิลปะการอ่าน
3 (2-2-5)
การเขียน
3 (2-2-5)
รวม
18 หน่วยกิต

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
เฉพาะด้านบังคับ
เฉพาะด้านบังคับ
เฉพาะด้านบังคับ

รหัสวิชา
2000113
4000124
1541103
1542106
1542112
1542114

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
น (ท-ป-ค)
อาเซียนศึกษา
3 (3-0-6)
การคิดและการตัดสินใจ
3 (3-0-6)
วรรณกรรมไทยศึกษา
3 (3-0-6)
ภาษาไทยสําหรับการสื่อสารในองค์กร
3 (3-0-6)
ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
ความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาไทย
3 (3-0-6)
รวม
18 หน่วยกิต

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
เฉพาะด้านบังคับ
เฉพาะด้านบังคับ
เฉพาะด้านบังคับ
เฉพาะด้านบังคับ
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รหัสวิชา
1500135
2000114
2500115
1541105
1542109
1542115
XXXXXXX

รหัสวิชา
2500108
2500114
1542107
1542110
1542111
1542113
1542116

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
น (ท-ป-ค)
ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
3 (3-0-6)
สังคมไทยในบริบทโลก
3 (3-0-6)
จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น
3 (3-0-6)
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับภาษาไทย 3 (3-0-6)
การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ
3 (3-0-6)
วรรณกรรมเอกของไทย
3 (3-0-6)
รายวิชาเฉพาะด้านเลือก
3 (..-..-..)
รวม
21 หน่วยกิต

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
เฉพาะด้านบังคับ
เฉพาะด้านบังคับ
เฉพาะด้านบังคับ
เฉพาะด้านเลือก

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
น (ท-ป-ค)
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3 (3-0-6)
จริยธรรมและทักษะชีวิต
3 (3-0-6)
ภาษาไทยเชิงสังคมวิทยา
3 (3-0-6)
การเขียนเชิงสร้างสรรค์
3 (3-0-6)
ภาษาไทยในธุรกิจ
3 (3-0-6)
ภาษาไทยสําหรับการสัมภาษณ์
3 (2-2-5)
วรรณกรรมไทยร่วมสมัย
3 (3-0-6)
รวม
21 หน่วยกิต

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
เฉพาะด้านบังคับ
เฉพาะด้านบังคับ
เฉพาะด้านบังคับ
เฉพาะด้านบังคับ
เฉพาะด้านบังคับ
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รหัสวิชา
1500151
1542108
1543110
1543112
1543115
XXXXXXX
XXXXXXX

รหัสวิชา
1500152
1543111
1543114
1544122
XXXXXXX
XXXXXXX

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
น (ท-ป-ค)
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3 (3-0-6)
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษา
3 (3-0-6)
กับวัฒนธรรมไทย
การอ่านและการเขียนสารคดี
3 (3-0-6)
ภาษาไทยในสือ่ ร่วมสมัย
3 (3-0-6)
วรรณกรรมไทยกับสังคม
3 (3-0-6)
รายวิชาเฉพาะด้านเลือก
3 (..-..-..)
รายวิชาเลือกเสรี
3 (..-..-..)
รวม
21 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
น (ท-ป-ค)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน
3 (3-0-6)
และการศึกษาต่อ
การแปลและการตีความ
3 (3-0-6)
การวิจัยเบื้องต้นทางภาษาไทย
3 (2-2-5)
ไทยศึกษา
3 (3-0-6)
รายวิชาเฉพาะด้านเลือก
3 (..-..-..)
รายวิชาเลือกเสรี
3 (..-..-..)
รวม
18 หน่วยกิต
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หมวดวิชา
เฉพาะด้านบังคับ
เฉพาะด้านบังคับ
เฉพาะด้านบังคับ
เฉพาะด้านบังคับ
เฉพาะด้านบังคับ
เฉพาะด้านเลือก
เลือกเสรี

หมวดวิชา
เฉพาะด้านบังคับ
เฉพาะด้านบังคับ
เฉพาะด้านบังคับ
เฉพาะด้านบังคับ
เฉพาะด้านเลือก
เลือกเสรี

รหัสวิชา
1544123
1544124
1544801
XXXXXXX
XXXXXXX

รหัสวิชา
1544123
1544124
1544803
XXXXXXX
XXXXXXX

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
1. แบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ชื่อวิชา
น (ท-ป-ค)
ศิลปะการพูดเพื่ออาชีพ
3 (2-2-5)
สัมมนาการใช้ภาษาไทยใน
3 (2-2-5)
การประกอบอาชีพ
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2 (90)
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
รายวิชาเฉพาะด้านเลือก
3 (..-..-..)
รายวิชาเฉพาะด้านเลือก
3 (..-..-..)
รวม
14 หน่วยกิต
2. แบบสหกิจศึกษา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-ค)
ศิลปะการพูดเพื่ออาชีพ
3 (2-2-5)
สัมมนาการใช้ภาษาไทยใน
3 (2-2-5)
การประกอบอาชีพ
การเตรียมสหกิจศึกษา
1 (45)
รายวิชาเฉพาะด้านเลือก
รายวิชาเฉพาะด้านเลือก

3 (..-..-..)
3 (..-..-..)
13 หน่วยกิต

รวม

รหัสวิชา
1544802

รหัสวิชา
1544804

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
1. แบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ชื่อวิชา
น (ท-ป-ค)
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
5 (450)
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
รวม
5 หน่วยกิต
2. แบบสหกิจศึกษา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-ค)
สหกิจศึกษา
6 (540)
รวม

6 หน่วยกิต
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หมวดวิชา
เฉพาะด้านบังคับ
เฉพาะด้านบังคับ
พื้นฐานวิชาชีพ
และวิชาชีพ
เฉพาะด้านเลือก
เฉพาะด้านเลือก
หมวดวิชา
เฉพาะด้านบังคับ
เฉพาะด้านบังคับ
พื้นฐานวิชาชีพ
และวิชาชีพ
เฉพาะด้านเลือก
เฉพาะด้านเลือก

หมวดวิชา
พื้นฐานวิชาชีพ
และวิชาชีพ
หมวดวิชา
พื้นฐานวิชาชีพ
และวิชาชีพ

สรุป

จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
136
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
30
(1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร บังคับ
9
(2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ บังคับ
6
(3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ บังคับ
6
(4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ บังคับ
6
ข้อกําหนดเฉพาะ เลือกเรียนรายวิชาเลือกใน 4 กลุ่มวิชาไม่น้อยกว่า 3
ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า
100
(1) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ
78
(2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า
15
(3) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
7
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
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หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น (ท-ป-ค)
1500133
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
Thai for Communication
ทั ก ษะการฟั ง การพู ด การอ่ า นและการเขี ย นภาษาไทย การใช้ ภ าษาไทยเพื่ อ
การสื่อสารในชีวิตประจําวัน
Skills in listening, speaking, reading and writing and Thai usage for
communication in daily life
1500134
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
English for Communication
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน การฟัง
เพื่อจับใจความสําคัญและตอบคําถาม การพูดบรรยายและแสดงความคิดเห็น การอ่านจับใจความสําคัญ
และสรุปความ การเขียนประโยคและอนุเฉท
Skills in listening, speaking, reading and writing in daily life, listening for
main ideas, answering questions, describing, giving information, expression ideas,
reading for main ideas and details and writing sentences and paragraphs
1500135
ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
3 (3-0-6)
English at Work
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน การแนะนํา
ตนเองและองค์ ก ร การสั ม ภาษณ์ การพู ด โต้ ต อบทางโทรศัพ ท์ การนํ า เสนองาน การอ่ า นเอกสาร
การเขี ย นจดหมายสมั ค รงาน การเขี ย นบั น ทึ ก สื่ อ สารระหว่ า งหน่ ว ยงาน การสื่ อ สารทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์
Skills in listening, speaking, reading and writing at work, self and
organization introducing, interviewing, telephoning, presenting, documents reading, job
application form writing, interoffice memo writing and e-mail communicating
1500136
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
Chinese for Communication
ทั ก ษะการใช้ ภ าษาจี น เพื่ อ การสื่ อ สารในชี วิ ต ประจํ า วั น การทั ก ทายและการลา
การแนะนําตนเอง และผู้อื่น การกล่าวคําขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหารและเครื่องดื่มและการซื้อ
สินค้า
Chinese skills for communication in daily life, greeting and farewell,
introducing oneself and others, expressing gratitude and apologizing, food and drink
ordering and shopping
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รหัสวิชา
1500137

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น (ท-ป-ค)
การสนทนาภาษาจีนเพื่อการทํางาน
3 (3-0-6)
Chinese Conversation at Work
ทักษะการฟังและพูดภาษาจีนในการทํางาน การขอข้อมูล การสนทนาทางโทรศัพท์
การนัดหมาย การสัมภาษณ์ การรับฝากข้อความและการเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติย่อ
Chinese listening and speaking at work, asking for information,
telephoning, making appointments, interviewing, leaving messages and job application
form and resume writing
1500138
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1
3 (3-0-6)
Japanese for Communication 1
อักษรและระบบเสียงในภาษาญี่ปุ่น คําศัพท์และอักษรคันจิพื้นฐาน โครงสร้างประโยค
ขั้นพื้นฐาน คําทักทายในชีวิตประจําวันและการสื่อสารด้วยภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
Japanese characters and sound system, vocabularies, basic Kanji letters,
basic sentence structure, daily conversations and basic Japanese communication
1500139
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 2
3 (3-0-6)
Japanese for Communication 2
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 1500138 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1
Pre-requisite: 1500138 Japanese for Communication 1
ทักษะการฟั ง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาญี่ปุ่นและการใช้ ภาษาญี่ปุ่น ใน
การสื่อสารในชีวิตประจําวัน
Skills in Japanese listening, speaking, reading and writing and Japanese in
daily life communication
1500140
ภาษาตากาล็อกเบื้องต้น
3 (3-0-6)
Basic Tagalog
ภาษาตากาล็อกเบื้องต้น ตัวอักษร พยัญชนะและสระ การเน้นเสียงและพยางค์ รูป
ประโยคพื้นฐาน การทักทายและการสนทนาในชีวิตประจําวัน การพูดเกี่ยวกับตัวเอง เพื่อน ครอบครัว
กิจกรรมในชีวิตประจําวัน การบอกเวลา คําศัพท์ในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผ้าและอุปกรณ์ต่าง ๆ
Introduction to Tagalog language, alphabets, consonants and vowels,
stress and syllables, basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking
about oneself, friends, family, daily activities, telling time, vocabularies in contexts,
occupation, color, cardinal numbers, clothes and accessories
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รหัสวิชา
1500141

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น (ท-ป-ค)
สนทนาภาษาตากาล็อก
3 (3-0-6)
Conversation in Tagalog
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 1500140 ภาษาตากาล็อกเบื้องต้น
Pre-requisite: 1500140 Basic Tagalog
ทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจและการพูดที่มีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องทั่วไป งาน
อดิเรก และกิจกรรมในชีวิตประจําวัน การรับประทานอาหารนอกบ้าน การท่องเที่ยว การเดินทาง
การซื้อของ การสนทนาของนักท่องเที่ยว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การใช้ภาษาตากาล็อกใน
สถานการณ์ต่าง ๆ วัฒนธรรมในประเทศฟิลิปปินส์และกลยุทธ์การสื่อสาร
Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies
and daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist
conversations, sports, transferring and exchanging of ideas, using the Tagalog language
in different situations and contexts, Filipino cultures and communication strategies
1500142
ภาษามาเลย์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
Basic Malay
ภาษามาเลย์ เ บื้ อ งต้ น ตั ว อั ก ษร พยั ญ ชนะและสระ การเน้ น เสี ย งและพยางค์ รู ป
ประโยคพื้นฐาน การทักทายและการสนทนาในชีวิตประจําวัน การพูดเกี่ยวกับตัวเอง เพื่อน ครอบครัว
กิจกรรมในชีวิตประจําวัน การบอกเวลา คําศัพท์ในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผ้าและอุปกรณ์ต่างๆ
Introduction to Malay language, alphabets, consonants and vowels,
stress and syllables, basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking
about oneself, friends, family, daily activities, telling time, vocabularies in contexts,
occupation, color, cardinal numbers, clothes and accessories
1500143
สนทนาภาษามาเลย์
3 (3-0-6)
Conversation in Malay
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 1500142 ภาษามาเลย์เบื้องต้น
Pre-requisite: 1500142 Basic Malay
ทั ก ษะการฟั ง เพื่ อ ความเข้ า ใจและการพู ด ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การพู ด คุ ย เรื่ อ งทั่ ว ไป
งานอดิเรกและกิจกรรมในชีวิตประจําวัน การรับประทานอาหารนอกบ้าน การท่องเที่ยว การเดินทาง
การซื้อของ การสนทนาของนักท่องเที่ยว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การใช้ภาษามาเลย์ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ วัฒนธรรมในประเทศมาเลเซีย/อินโดนีเซียและกลยุทธ์การสื่อสาร
Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies
and daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist
conversations, sports, transferring and exchanging of ideas, using the Malay language in
different situations and contexts, Malaysian/Indonesian cultures and communication
strategies
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รหัสวิชา
1500144

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น (ท-ป-ค)
ภาษาลาวเบื้องต้น
3 (3-0-6)
Basic Lao
ภาษาลาวเบื้ อ งต้ น ตั ว อั ก ษร พยั ญ ชนะ สระ และวรรณยุ ก ต์ รู ป ประโยคพื้ น ฐาน
การทักทายและการสนทนาในชี วิตประจําวัน การพูดเกี่ยวกับตัวเอง เพื่อน ครอบครัว กิจกรรมใน
ชีวิตประจําวัน การบอกเวลา คําศัพท์ในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผ้าและอุปกรณ์ต่าง ๆ
Introduction to Lao language, alphabets, consonants, vowels and tones,
basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking about oneself, friends,
family, daily activities, telling time, vocabularies in contexts, occupation, color, cardinal
numbers, clothes and accessories
1500145
สนทนาภาษาลาว
3 (3-0-6)
Conversation in Lao
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 1500144 ภาษาลาวเบื้องต้น
Pre-requisite: 1500144 Basic Lao
ทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจและการพูดที่มีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องทั่วไปงาน
อดิเรกและกิจกรรมในชีวิตประจําวัน การรับประทานอาหารนอกบ้าน การท่องเที่ยว การเดินทาง
การซื้อของ การสนทนาของนั กท่องเที่ ยว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็ น การใช้ ภาษาลาวใน
สถานการณ์ต่าง ๆ วัฒนธรรมลาวและกลยุทธ์การสื่อสาร
Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies
and daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist
conversations, sports, transferring and exchanging of ideas, using the Lao language in
different situations and contexts, Lao cultures and communication strategies
1500146
ภาษาพม่าเบื้องต้น
3 (3-0-6)
Basic Burmese
ภาษาพม่ า เบื้ อ งต้ น ตั ว อั ก ษร พยั ญ ชนะ สระ และวรรณยุ ก ต์ รู ป ประโยคพื้ น ฐาน
การทักทายและการสนทนาในชี วิตประจําวัน การพูดเกี่ยวกับตัวเอง เพื่อน ครอบครัว กิจกรรมใน
ชีวิตประจําวัน การบอกเวลา คําศัพท์ในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผ้าและอุปกรณ์ต่าง ๆ
Introduction to Burmese language, alphabets, consonants, vowels and
tones, basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking about oneself,
friends, family, daily activities, telling time, vocabularies in contexts, occupation, color,
cardinal numbers, clothes and accessories
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รหัสวิชา
1500147

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น (ท-ป-ค)
สนทนาภาษาพม่า
3 (3-0-6)
Conversation in Burmese
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 1500146 ภาษาพม่าเบื้องต้น
Pre-requisite: 1500146 Basic Burmese
ทั ก ษะการฟั ง เพื่ อ ความเข้ า ใจและการพู ด ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การพู ด คุ ย เรื่ อ งทั่ ว ไป
งานอดิเรกและกิจกรรมในชีวิตประจําวัน การรับประทานอาหารนอกบ้าน การท่องเที่ยว การเดินทาง
การซื้อ ของ การสนทนาของนั กท่ องเที่ ยว กี ฬา การแลกเปลี่ย นความคิ ด เห็ น การใช้ ภ าษาพม่ าใน
สถานการณ์ต่าง ๆ วัฒนธรรมพม่าและกลยุทธ์การสื่อสาร
Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies
and daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist
conversations, sports, transferring and exchanging of ideas, using the Burmese language
in different situations and contexts, Burmese cultures and communication strategies
1500148
ภาษาเวียดนามเบื้องต้น
3 (3-0-6)
Basic Vietnamese
ภาษาเวียดนามเบื้องต้น ตัวอักษร พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ รูปประโยคพื้นฐาน
การทักทายและการสนทนาในชี วิตประจําวัน การพูดเกี่ยวกับตัวเอง เพื่อน ครอบครัว กิจกรรมใน
ชีวิตประจําวัน การบอกเวลา คําศัพท์ในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผ้าและอุปกรณ์ต่าง ๆ
Introduction to Vietnamese language, alphabets, consonants, vowels
and tones, basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking about
oneself, friends, family, daily activities, telling time, vocabularies in contexts,
occupation, color, cardinal numbers, clothes and accessories
1500149
สนทนาภาษาเวียดนาม
3 (3-0-6)
Conversation in Vietnamese
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 1500148 ภาษาเวียดนามเบื้องต้น
Pre-requisite: 1500148 Basic Vietnamese
ทั ก ษะการฟั ง เพื่ อ ความเข้ า ใจและการพู ด ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การพู ด คุ ย เรื่ อ งทั่ ว ไป
งานอดิเรกและกิจกรรมในชีวิตประจําวัน การรับประทานอาหารนอกบ้าน การท่องเที่ยว การเดินทาง
การซื้อของ การสนทนาของนักท่องเที่ยว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การใช้ภาษาเวียดนามใน
สถานการณ์ต่าง ๆ วัฒนธรรมเวียดนามและกลยุทธ์การสื่อสาร
Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies
and daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist
conversations, sports, transferring and exchanging of ideas, using the Vietnamese
language in different situations and contexts, Vietnamese cultures and communication
strategies
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(2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น (ท-ป-ค)
2000112
การเมืองการปกครองไทย
3 (3-0-6)
Thai Government and Politics
ความรู้ พื้ น ฐานทางการเมื อ งและการปกครอง การวิ เ คราะห์ การแสดงทั ศ นะต่ อ
การเมื อ งและการปกครองของไทย เหตุก ารณ์ ท างประวั ติศ าสตร์ การเปลี่ ย นแปลงทางการเมื อ ง
การปกครองของไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบันโดยเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
รวมทั้งอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์
Basic knowledge of Thai government and politics, analyzing and
expressing idea on Thai government and politics, crucial events of Thai history,
changing of Thai government and politics from Sukhothai era to present in relation to
economic, social, cultural and influence of globalization
2000113
อาเซียนศึกษา
3 (3-0-6)
ASEAN Studies
การรวมตั ว ของกลุ่ ม ประเทศตามแนวคิ ด ภู มิ ภ าคนิ ย ม พั ฒ นาการของสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน กฎบัตรอาเซียน ประชาคมการเมืองและมั่นคง
อาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ข้อมูลพื้นฐานและบทบาท
ของประเทศสมาชิกอาเซียน ประวัติศาสตร์ประเทศสมาชิกอาเซียนโดยสังเขป ประเทศและองค์กรคู่
เจรจาอาเซียน และความเป็นพลเมืองอาเซียน
Integration of ASEAN countries based on regionalism, evolution of
Association of South East Asian Nations, the ASEAN charter, ASEAN Political Security
Community (APSC), ASEAN Economic Community (AEC), ASEAN Socio-Cultural
Community (ASCC), fundamental information and roles of ASEAN countries members,
ASEAN historical background, ASEAN dialogue partnership and ASEAN citizenship
2000114
สังคมไทยในบริบทโลก
3 (3-0-6)
Thai Society in Global Context
วิวัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมไทย ความสัมพันธ์ระหว่าง
ไทยกับสังคมโลกในช่วงเวลาต่างๆ ตั้งแต่ก่อนสมัยใหม่จนถึงปัจจุบัน บทบาทของไทยในบริบทระดับ
สากล การปรับตัวและความร่วมมือของไทยในประชาคมโลก
Evolution of Thai politics, economy, society, and culture, relation
between Thai and other countries in different periods from pre-modernism to postmodernism, roles of Thailand in international context, adaptation and cooperation of
Thailand and global community
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รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น (ท-ป-ค)
2000115
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
Human and Environment
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพและ
ความมั่นคงทางอาหาร ภัยธรรมชาติและวิกฤตการณ์ทางสิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการพัฒนามนุษย์เพื่อ
การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
Natural resources and environments, ecosystems, biodiversity, food
security, natural disaster, environmental crisis, human development process for
resources and environmental management for sustainable locality development
2000116
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3 (3-0-6)
Laws in Daily Life
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจําวัน หลักสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ หลักกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา การดําเนินกระบวนการยุติธรรม การประยุกต์และบูรณาการการใช้
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Basic knowledge of laws used in daily life, fundamental rights and
freedom based on constitutional law, rules of public and private laws, introduction to
civil and commercial laws, criminal laws, administration of justice, application and
integration of laws used in daily life
(3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น (ท-ป-ค)
2500114
จริยธรรมและทักษะชีวิต
3 (3-0-6)
Ethics and Life Skills
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ชี วิ ต และจริ ย ธรรม ปั ญ หาทางจริ ย ธรรมในสั ง คมปั จ จุ บั น
หลักจริยธรรมเพื่อการดําเนินชีวิตอย่างมีความสุข ทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ทักษะชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ
Concepts of life and ethics, ethical problems in the current society,
ethical principles for life happiness, life skills in 21st century, life skills based on the
philosophy of sufficiency economy, lifelong learning skills and volunteer mindedness
and public consciousness
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รหัสวิชา
2500115

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น (ท-ป-ค)
จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น
3 (3-0-6)
Volunteer Mindedness for Local Development
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด อุดมการณ์ หลักการ วิธีการเกี่ยวกับจิตอาสาเพื่อ
การพัฒนาตนเอง ชุมชน ท้องถิ่น รูปแบบ แนวทาง กระบวนการ สร้างงานจิตอาสาเพื่อพัฒนาตนเอง
ชุมชน ท้องถิ่น กรณีศึกษาบทบาท หน้าที่ของบุคคล กลุ่ม องค์กร หน่วยงานที่ทํางานด้านจิตอาสา การ
บําเพ็ญประโยชน์ หรือ เป็นอาสาสมัคร
Definitions, importance, notions, ideologies, principles and methods of
public consciousness for individual, communal, and local development, roles of individual
and non-benefit organizations, case studies and voluntary processes devoting to community
รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น (ท-ป-ค)
2500116
สุนทรียภาพของชีวิต
3 (3-0-6)
Aesthetic Appreciation
ความหมายและคุณค่าของสุนทรียภาพด้านทัศนศิลป์ ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์และ
การแสดง การเสริมสร้างการรับรู้และความซาบซึ้งทางด้านสุนทรียภาพ
Definitions and value of aesthetics, visual art, musical art, Thai classical
drama, performance art, aesthetic perceptions and appreciation
2500117
จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน
3 (3-0-6)
Psychology in Daily Life
ความสําคัญของจิตวิทยาต่อการดําเนินชีวิต องค์ประกอบและปัจจัยของพฤติกรรม
มนุษย์ ธรรมชาติพัฒนาการของมนุษย์ การรู้จักตนเองและผู้อื่น การปรับตัวที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนา
ตน มนุษยสัมพันธ์ และการทํางานเป็นทีม การประยุกต์จิตวิทยาเพื่อการดําเนินชีวิตอย่างมีความสุข
Importance of psychology for life, components and factors of human
behaviors, nature of human development, understanding self and others, effective
adjustment, self–development, human relations, teamwork and application of
psychology for happiness in life
2500118
สารสนเทศเพือ่ การศึกษาค้นคว้า
3 (3-0-6)
Information for Study Skills
ความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศและการรู้สารสนเทศ แหล่งสารสนเทศและ
การให้บริการ การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ กลยุทธ์และทักษะการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ
แบบออนไลน์ (OPAC) และการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ การเขียนรายงานทางวิชาการ การเขียน
อ้างอิงและบรรณานุกรม กฎหมายและจริยธรรมในการใช้สารสนเทศ
Definitions and importance of information technology and information
literacy, information resources and services, classification of information resources,
strategies and skills in Online Public Access Catalog (OPAC), online databases searching,
academic report writing, reference citation and laws and ethics for information use
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รหัสวิชา
2500119

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น (ท-ป-ค)
ทวารวดีศึกษา
3 (3-0-6)
Dvaravati Studies
ประวัติความเป็นมาของอาณาจักรทวารวดี ลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
การปกครอง ความเจริญรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรม ร่องรอยของทวารวดีในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ
ไทย ตลอดจนความสําคัญของวัฒนธรรมทวารวดีที่มีต่อจังหวัดนครปฐม
History of Dvaravati kingdom, characteristics of society, economy, politics
and government, art and cultural growth, historical traces of Dvaravati found in
different regions of Thailand and importance of Dvaravati culture on Nakhon Pathom
province
(4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กบั คณิตศาสตร์
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น (ท-ป-ค)
4000124
การคิดและการตัดสินใจ
3 (3-0-6)
Thinking and Decision Making
หลั กการและกระบวนการคิดของมนุษ ย์ การพัฒนาลักษณะการคิดและกระบวน
การคิด ความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงระบบ การแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ตรรกศาสตร์และ
การใช้เหตุผล การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร กระบวนการตัดสินใจ และการประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา
ในชีวิตประจําวัน
Principles and process of human thinking, development of cognitive
attributes and process, creative and systematic thinking, pursuit of scientific knowledge
and methodology, logic, data analysis, decision making process and application of the
knowledge in daily life
4000125
วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ
3 (3-0-6)
Sport Science for Health
ความหมาย และจุ ด มุ่ ง หมายของวิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ า หลั ก การ ประเภทและ
ประโยชน์ของการออกกําลังกาย การออกกําลังกายด้วยกิจกรรมทางกาย การเล่นกีฬา มารยาทของ
การเป็นผู้เล่นและผู้ดูกีฬาที่ดี การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและการสร้างเสริมสุขนิสัย การปฐม
พยาบาลการบาดเจ็บที่เกิดจากการออกกําลังกาย
Definitions and objectives of sport science, principles, categories and
advantages of exercises, physical activities exercises, sporting, manners of good players
and watchers, physical efficiency supplement, sport habits and first aid for exercising
injuries
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รหัสวิชา
4000126

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น (ท-ป-ค)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3 (3-0-6)
Information and Communication Technology
ความหมายและองค์ ป ระกอบของระบบคอมพิ ว เตอร์ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับการสืบค้นข้อมูล โปรแกรมประยุกต์ด้าน
การประมวลผลคํา ด้านตารางคํานวณ ด้านการนําเสนอ ด้านการสื่อสารผ่านเครือข่าย ระบบความ
ปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอร์
รวมถึงสุขภาวะของการใช้คอมพิวเตอร์
Definitions and components of the computer system and information
and communication technology; use of information and communication technology for
data retrieval, software application, word processing, spreadsheet, presentation,
network communication, network security system, computer ethics and cyber laws,
and computer ergonomics
รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น (ท-ป-ค)
4000127
โลกกับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
Science and Technology Development in the Changing World
ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน
ด้ า นการพั ฒ นาชุ ม ชนและประเทศชาติ ด้ า นพลั ง งาน ภาวะโลกร้ อ น ด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
Effects of science and technology on global changes, development of community and
country, energy and global warming, natural resources, environment, disaster,
agriculture, and agricultural industry
4000128

การสร้างเสริมสุขภาวะ
3 (3-0-6)
Well-being Promotion
ความสําคัญของสุขภาพ ด้านร่างกายและอารมณ์ อาหาร ยาและสมุนไพร อนามัยส่วน
บุคคล และสิ่งแวดล้อมในชุมชน โรคและวิธีการป้องกันโรค การสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ทักษะส่วน
บุคคล และทักษะการเชื่อมโยงระหว่างตนเองและผู้อื่นให้ดํารงชีวิตอยู่อย่างเป็นสุข หลักการส่งเสริม
สุขภาพแบบองค์รวม หลักการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ ตระหนักและเห็นคุณค่าของการออกกําลัง
กาย สมรรถภาพทางกายและการตรวจสอบสุขภาพ หลักประกันสุขภาพในประเทศไทย
Importance of physical and emotional health, food, medicines and
herbs, personal hygiene, community environment, diseases prevention, life quality
development, personal skills, interpersonal skills, principles of holistic health
promotion, health fitness, awareness and appreciation of benefits of exercise, physical
fitness, health checkup and health insurance system in Thailand
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รหัสวิชา
4000129

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น (ท-ป-ค)
นันทนาการเพื่อสุขภาพ
3 (3-0-6)
Recreation for Health
ความหมาย ความสําคัญและประโยชน์ของกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมนันทนาการ
ในชีวิตประจําวัน ผู้นํานันทนาการ กิจกรรมนันทนาการสําหรับตนเองและครอบครัว
Definitions, importance and advantages of recreation activities,
recreation activities in daily life, leaders of recreation activities and recreation activities
for oneself and family
4000130
ระบบหลักประกันสุขภาพไทย
3 (3-0-6)
Health Insurance System in Thailand
ปรั ช ญา แนวคิ ด หลั ก การและพั ฒ นาการของระบบหลั ก ประกั น สุ ข ภาพไทยและ
ต่างประเทศ การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการกองทุนและสิทธิของประชาชนตามระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
Philosophy, concepts, principles and health insurance system,
development of health insurance system of Thailand and other countries, fund
management and citizen rights under the National Health Insurance System
4000131

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
3 (3-0-6)
Mathematics in Daily Life
คณิตศาสตร์พื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจําวัน สัดส่วน ร้อยละ การคํานวณอัตราก้าวหน้า
ที่ใช้ในการชําระค่าไฟฟ้าและน้ําประปา การคิดดอกเบี้ย ระบบการผ่อนชําระ และคณิตศาสตร์
ประกันภัย
Basic mathematics in daily life, proportion, percentage, calculation of
progressive rate for electricity and water, electricity and water, interest, installment
systems and actuarial science

37

ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(1) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ
(ก) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น (ท-ป-ค)
1500151
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3 (3-0-6)
Academic English
ภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการ ทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน และทักษะการคิด การอ่าน
บทความเชิงวิชาการ การสรุปสาระสําคัญการแสดงความคิดเห็น การเขียนอนุเฉท การใช้ข้อมูลอ้างอิง
การฟังบรรยาย การนําเสนองาน การตอบข้อซักถามและการพูดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
English for academic purposes, listening, speaking, reading, writing and
thinking skills, reading academic texts, summarizing main ideas, expressions opinions,
writing paragraphs, use of references and citations, listening to lectures, giving
presentations, asking and responding to questions, and exchanging of ideas
1500152
ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงานและการศึกษาต่อ
3 (3-0-6)
English for Job Application and Further Studies
ความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงานและการศึกษาต่อ การค้นคว้า
ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ การกรอกใบสมัคร การเขียนประวัติย่อ จดหมายสมัครงาน การสมัครและการ
เขียนเรียงความเพื่อการศึกษาต่อ รูปแบบและเนื้อหาและการสัมภาษณ์งาน
English knowledge and skills for job application and further studies,
searching information from various sources, filling in job application forms, writing
resumes, letter of job application, application and essay for further studies, forms and
contents, and job interviews
(ข) กลุ่มวิชาหลักภาษาไทยและภาษาศาสตร์
1541101
ลักษณะภาษาไทย
3 (3-0-6)
Thai Characteristics
ลักษณะของภาษาไทย เสียงและรูปอักษรของภาษาไทย พยางค์ คํา การสร้ างคํา
กลุ่มคําและประโยค หลักการอ่านและเขียนคําไทย การใช้คําสุภาพและราชาศัพท์
Thai characteristics, phones and characters of Thai language, syllables,
words, word formations, phrases and sentences; principles of reading and writing Thai
words; polite words and royal language uses
1542112
ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
Introduction to Linguistics
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาศาสตร์ ระบบเสียง ระบบคํา ระบบประโยคในภาษาไทย
ตามแนวภาษาศาสตร์ การวิเคราะห์ภาษา และความสัมพันธ์ระหว่างภาษาศาสตร์กับศาสตร์อื่น
Introduction to linguistics, Thai phonology, morphology and syntax
according to linguistics approach, language analysis, and relationship between
linguistics and other sciences
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รหัสวิชา
1541102

(ค) กลุ่มวิชาการใช้ภาษาไทย
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น (ท-ป-ค)
ศิลปะการอ่าน
3 (2-2-5)
Arts of Reading
หลักการอ่าน เทคนิคและวิธีการอ่านในใจ การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว และฝึกปฏิบัติ

การอ่านร้อยแก้ว
Principles of reading, techniques and methods of silent reading, reading
aloud for prose, and practice in prose reading
1541104
การเขียน
3 (2-2-5)
Writing
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียน การวางโครงเรื่อง การเขียนย่อหน้า การเขียนย่อ
ความ สรุปความ การใช้ภาษาทางการและไม่เป็นทางการ การใช้ถ้ อยคําให้ถูกต้ อง และฝึ กปฏิบัติ
การเขียนเบื้องต้น
Basic knowledge of writing, plotting, paragraph writing, summary and
conclusion writing, formal and informal language uses, accurate word uses, and
practice in basic writing
1541105
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับภาษาไทย
3 (3-0-6)
Information Technology for Thai
การสืบค้นผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทยจากแหล่งข้อมูลที่ทันสมัยโดยใช้
สื่อสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การสร้างและนําเสนอผลงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Searching for Thai academic works from modern sources by using
information and electronics media, creation and presentation of academic works by
computer programs
1542106
ภาษาไทยสําหรับการสื่อสารในองค์กร
3 (3-0-6)
Thai for Organizational Communication
หลั ก การและกระบวนการสื่ อ สารในองค์ ก ร การใช้ ภ าษาไทยเพื่ อ การสื่ อ สารที่ มี
ประสิทธิภาพในองค์กร การประเมินและแก้ไขสถานการณ์การสื่อสารในองค์กร
Principles and process of organizational communication, Thai usage for
efficient communication in organization, evaluation and solution for organizational
communication
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รหัสวิชา
1542109

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น (ท-ป-ค)
การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ
3 (3-0-6)
Academic Reading and Writing
หลักการอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ รูปแบบและลักษณะงานเขียนเชิงวิชาการ
การอ่านและวิเคราะห์งานเขียนเชิงวิชาการ การเขียนและนําเสนอเป็นเอกสารและสื่อประสม
Principles of academic reading and writing, styles and characteristics of
academic works, reading and analyzing academic works, academic writing and
presenting in paper and multimedia format
1542110
การเขียนเชิงสร้างสรรค์
3 (3-0-6)
Creative Writing
หลักการเขียน แนวคิดและกลวิธีการสร้างสรรค์งานเขียน การเขียนโดยใช้ความคิดและ
จินตนาการตามความถนัดและความคิดสร้างสรรค์เฉพาะตน
Principles of writing, concept and strategy for creative writing, writing
based on thought and imagination of individual aptitude and creativity
1542111
ภาษาไทยในธุรกิจ
3 (3-0-6)
Thai in Business
ลักษณะของภาษาไทยทางธุรกิจ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนใน
การสื่อสารทางธุรกิจ การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจ
Characteristics of Thai language in business; listening speaking, reading
and writing skills in business communication, business negotiation, advertising and
public relations in business
1542113
ภาษาไทยสําหรับการสัมภาษณ์
3 (2-2-5)
Thai for Interview
หลักการ องค์ประกอบ และการจัดสัมภาษณ์ การบันทึกและจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ การนําเสนอข้อมูลจากการสัมภาษณ์และการนําข้อมูลไปใช้ และการฝึกปฏิบัติการสัมภาษณ์
Principles, composition and organization of interview, systematic
recording and data collecting, presentation and application of interview data, and
interview practice
1542114
ความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาไทย
3 (3-0-6)
Creative Thinking in Thai
ความหมาย แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความคิดสร้างสรรค์กับการประยุกต์ใช้ในวิชาภาษาไทย การสร้างสรรค์ผลงานทางภาษาไทย การนําเสนอ
ผลงานอย่างสร้างสรรค์ผ่านการพูดและการเขียน
Definition, concept, and theory of creative thinking, relationship between
creative thinking and adaptation in Thai, work creation in Thai language, creative
presentation through speaking and writing
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รหัสวิชา
1543110

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น (ท-ป-ค)
การอ่านและการเขียนสารคดี
3 (3-0-6)
Non-Fiction Reading and Writing
รูปแบบและกลวิธีการเขียนสารคดี การอ่านและวิเคราะห์สารคดี การเขียนสารคดีใน
หนังสือพิมพ์ บทวิจารณ์ สารคดีท่องเที่ยว ชีวประวัติและอัตชีวประวัติ
Style and strategy for non-fiction writing, non-fiction reading and
analysis, non-fiction writings in newspaper, critique, travel documentaries, biography
and autobiography
1543111
การแปลและตีความ
3 (3-0-6)
Translation and Interpretation
หลั ก การแปลและการตี ค วามจากภาษาไทยเป็ น ภาษาต่ า งประเทศและจาก
ภาษาต่ า งประเทศเป็ น ภาษาไทย การวิ เ คราะห์ โ ครงสร้ า งของภาษาไทย ลั ก ษณะทางสั ง คมและ
วัฒนธรรมที่ส่งอิทธิพลต่อการแปล การแปลงานเขียน การตีความในบริบททางสังคมและธุรกิจ
Principles of translation and interpretation from Thai to foreign
languages and vice versa, Thai sentence structure analysis, social and cultural contexts
affecting translation, document translation, and interpretation from social and business
contexts
1543112
ภาษาไทยในสื่อร่วมสมัย
3 (3-0-6)
Thai in Contemporary Media
ความหมาย องค์ประกอบ และรูปแบบการใช้ภาษาไทยในสื่อร่วมสมัย การฟังและ
การอ่านเพื่อวิเคราะห์ภาษาไทยในสื่อ และการนําเสนอผ่านสื่อร่วมสมัย
Definition, composition, and style of Thai usage in contemporary media,
listening and reading for language analysis in media, and presentation through
contemporary media
1543114
การวิจัยเบื้องต้นทางภาษาไทย
3 (2-2-5)
Introduction to Research in Thai
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาไทย แนวคิดและทฤษฎีใน
การวิจัยทางภาษาไทย กระบวนการทําวิจัยทางภาษาไทย และฝึกปฏิบัติการวิจัยทางภาษาไทย
Basic knowledge of research, research methodology in Thai, concept and
theory for research in Thai, research process in Thai, and practice in research in Thai
1544123
ศิลปะการพูดเพื่ออาชีพ
3 (2-2-5)
Arts of Speaking for Career
ศิ ล ปะการพู ด การเลื อ กใช้ ถ้ อ ยคํ า การวิ เ คราะห์ ผู้ ฟั ง การใช้ โ สตทั ศ นู ป กรณ์
ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะการพูดกับการประกอบอาชีพ และฝึกปฏิบัติการพูดเพื่อใช้ประกอบอาชีพ
Arts of speaking, word choices, audience analysis, audio-visual
equipment usage, relationship between arts of speaking and careers, and practice in
speaking for careers
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รหัสวิชา
1544124

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น (ท-ป-ค)
สัมมนาการใช้ภาษาไทยในการประกอบอาชีพ
3 (2-2-5)
Seminar on Thai Usage for Career
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการสัมมนา การค้นคว้าข้อมูลและอภิปรายการใช้
ภาษาไทยในแต่ละอาชีพ และการฝึกปฏิบัติ
Basic knowledge of seminar process, review and discussion on Thai
language in career, and practice
(ง) กลุ่มวิชาวรรณคดีไทย
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น (ท-ป-ค)
1541103
วรรณกรรมไทยศึกษา
3 (3-0-6)
Thai Literature Studies
ความเป็นมาและวิวัฒนาการของวรรณกรรมไทย การพิจารณาคุณค่าของวรรณกรรม
ไทยในด้านรูปแบบ เนื้อหา วรรณศิลป์ และแนวคิด วรรณกรรมเด่นในแต่ละยุค และวรรณกรรมสําคัญ
ในท้องถิ่น
History and evolution of Thai literature; consideration for value of Thai
literature in aspects of style, content, art created language, and concept; outstanding
literature from each period and important local literature
1542115
วรรณกรรมเอกของไทย
3 (3-0-6)
Thai Masterpiece Literature
ลั ก ษณะวรรณกรรมเอกของไทยตั้ ง แต่ส มั ยสุ โ ขทั ย ถึง รั ต นโกสิน ทร์ ใ นด้ า นรูป แบบ
เนื้อหา แนวคิด กลวิธีการประพันธ์ และคุณค่าของวรรณกรรมเอกของไทย
Characteristics of Thai masterpiece literature from Sukhothai period to
Rattanakosin period in form, content, concept, writing strategy and value of Thai
masterpiece literature
1542116
วรรณกรรมไทยร่วมสมัย
3 (3-0-6)
Thai Contemporary Literature
ประวัติความเป็นมา รูปแบบ เนื้อหา แนวคิด กลวิธีการประพันธ์ และการวิเคราะห์
วรรณกรรมไทยร่วมสมัยที่โดดเด่น
History, style, content, concept, writing strategy and analysis of
outstanding Thai contemporary literature
1543115
วรรณกรรมไทยกับสังคม
3 (3-0-6)
Thai Literature and Society
ความหมาย องค์ ป ระกอบและความสั ม พั น ธ์ ข องวรรณกรรมไทยกั บ สั ง คมในด้ า น
เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ความเชื่อและค่านิยม ศาสนา เพศภาวะและเพศวิถี
Definition, composition and relationship of Thai literature and society in
aspects of economics, politics and government, belief and value, religion, gender and
sexuality
42

(จ) กลุ่มวิชาภาษาและวรรณกรรมที่สัมพันธ์กับสังคม
และวัฒนธรรม
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น (ท-ป-ค)
1542107
ภาษาไทยเชิงสังคมวิทยา
3 (3-0-6)
Sociological Aspects of Thai
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสังคมไทย ปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อการใช้ภาษาไทย
การศึกษาภาษาที่ใช้แตกต่างกันในบริบทหรือปัจจัยทางสังคม พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของภาษา
ในสังคมไทย บทบาทและอํานาจของภาษาต่อสังคม
Relationship between language and Thai society, social factors affecting
Thai usage, study of language used in various contexts or social factors, development
and change of language in Thai society, role and power of language in society
1542108
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
Relationship of Thai and Culture
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาไทยกับวัฒนธรรม การสื่อสารที่เหมาะสมกับกาลเทศะ
บุคคล สถานการณ์ สุนทรียภาพและภูมิปัญญาในการใช้ภาษาไทย ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาไทยกับ
วัฒนธรรมในทุกสาขา ทั้งวัฒนธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น และการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและ
การแสดงออกทางวัฒนธรรม
Relationship of Thai language and culture, Thai communication
appropriate to time and space, person, situation, aesthetics and wisdom in Thai usage,
relationship of Thai language and aspects of national and local cultures, and Thai
usage for communication and cultural expression
1544122
ไทยศึกษา
3 (3-0-6)
Thai Studies
พั ฒ นาการของอั ต ลั ก ษณ์ ไ ทยในด้ า นประวั ติ ศ าสตร์ การเมื อ งและการปกครอง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม และพลวัตของ
อัตลักษณ์ไทยในสังคมพหุวัฒนธรรม
Development of Thai identity in history, politics and government,
international relations, economics, society, local wisdoms, and cultures, and dynamic
of Thai identity in multicultural society
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(2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก
(ก) กลุ่มวิชาหลักภาษาไทยและภาษาศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น (ท-ป-ค)
1542212
ระบบเสียงภาษาไทย
3 (3-0-6)
Thai Phonology
การเปล่งเสียงพูดภาษาไทย สัทวิทยาภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของเสียง การแปรใน
การออกเสียง เสียงที่เป็นปัญหาของผู้ใช้ภาษาไทยและการวิเคราะห์ตามแนวภาษาศาสตร์
Production of Thai speech sounds, Thai phonology, sound change,
variations in pronunciation, and sound problems of Thai users through linguistic
analysis
1542215
ภาษาไทยถิ่น
3 (3-0-6)
Thai Dialects
ความรู้เกี่ยวกับภาษาถิ่น ความแตกต่างของภาษาถิ่นในประเทศไทยในด้านเสียง คํา
ประโยค การเปรียบเทียบภาษาไทยถิ่นกับภาษาไทยมาตรฐาน การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
ภาษาไทยถิ่น
Principles of regional dialects, difference of regional dialects in Thailand
in phone, word, sentence, comparing regional dialects to standard dialects, practicing in
collecting and analyzing regional dialects data
1542216
พัฒนาการของแบบเรียนไทย
3 (3-0-6)
Thai Textbook Development
พัฒนาการของแบบเรียนภาษาไทย หลักการสร้างแบบเรียนภาษาไทย การวิเคราะห์
แบบเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา การจัดทําแบบเรียนอิเล็กทรอนิกส์
Thai textbook development, principle of Thai textbook creation, analysis
of primary and secondary education’s textbook, electronic textbook creation
(ข) กลุ่มวิชาการใช้ภาษา
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น (ท-ป-ค)
1542213
ศิลปะการอ่านร้อยกรอง
3 (2-2-5)
Arts of Poem Reading
ความรู้เบื้องต้น ทักษะการอ่าน สุนทรียภาพ และการฝึกปฏิบัติการอ่านร้อยกรอง
Basic knowledge, reading skill, aesthetics and practice in poem reading
1543213
ภาษาไทยสําหรับการประกอบธุรกิจ
3 (3-0-6)
Thai for Business Operation
องค์ประกอบและการใช้ภาษาไทยในการประกอบธุรกิจ การจัดการ การบัญชี การเงิน
การตลาด การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารสํานักงาน และเอกสารทางธุรกิจ
Composition and usage of Thai language in business operation,
management, accounting, finance, marketing, human resource management, office
management, and business documents
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รหัสวิชา
1543215

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น (ท-ป-ค)
การพูดเพื่อสาระบันเทิง
3 (3-0-6)
Edutainment Speech
หลักการ ประเภท การเขียนบทพูดและเทคนิคการพูดเพื่อสาระบันเทิง
Principles, types, script writing and techniques for edutainment speech
1543216
ภาษาไทยสําหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
Thai for Human Resource Management
การใช้ ภาษาไทยในการบริหารทรัพยากรมนุ ษ ย์ การวางแผนกําลังคน การสรรหา
การคัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนา การประเมินผล การพ้นสภาพ การเขียนใบสมัครและใบแนะนํา
ตนเอง
Thai usage in human resource management, manpower planning,
recruitment, screening, training and development, performance appraisal, employment
termination, writing job application and resume
1543217
ภาษาไทยสําหรับการบัญชีธุรกิจ
3 (3-0-6)
Thai for Business Accounting
การใช้ ภ าษาไทยในบั ญ ชี ธุ ร กิ จ หลั ก การ การจั ด ทํ า และการนํ า เสนองบการเงิ น
การวิ เ คราะห์ ร ายการค้ า การบั น ทึ ก รายการขั้ น ต้ น และขั้ น ปลาย การปรั บ ปรุ ง รายการบั ญ ชี และ
จริยธรรมของผู้ทําบัญชี
Thai usage in business accounting; principles, preparation and
presentation of financial statement; business transaction analysis, recording in books of
original and terminal entries, entry adjustment, and ethics of accountant
1543218
การจัดการธุรกิจด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
Business Management with Computer Program
การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการงานสํานักงาน งานบุคคลและงานธุรกิจ โปรแกรม
ประยุกต์สําหรับงานธุรกิจ และการนําเสนอข้อมูลทางธุรกิจด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Use of computer in management of office work, human resource and
business work; application software for business, and presenting of business data with
computer program
1543219
ภาษาไทยในงานสารบรรณ
3 (3-0-6)
Thai in Documentary Works
ลักษณะภาษาไทยที่ใช้ในงานสารบรรณ การใช้ภาษาไทยในการประสานงานภายใน
หน่วยงาน ระบบเอกสารภายในและภายนอกหน่วยงาน การจัดเอกสารและการจดรายงานการประชุม
Thai characteristics in documentary works, Thai usage for organizational
coordination, internal and external documentary system, document preparation and
taking minutes
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รหัสวิชา
1543220

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น (ท-ป-ค)
ภาษาไทยสําหรับธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
Thai for International Business
การใช้ภาษาไทยในการดํ าเนินธุรกิจระหว่างประเทศ การออกแบบโครงสร้างของ
องค์กร การควบคุมการดําเนินงาน การจัดการความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม การเขียนแผนธุรกิจและ
จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจระหว่างประเทศ
Thai usage in international business, organization structure design,
business operation control, cultural difference management, writing business plan and
ethics in international business
1543223
วาทการ
3 (2-2-5)
Speech
หลักการและกลวิธีการพูด การใช้ภาษา เทคนิคการพูดแบบเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ และฝึกปฏิบัติ
Principles and strategies of speech, language usage, techniques for
formal and informal speech, and practice
1543224
ภาษาไทยสําหรับการจัดการโรงแรม
3 (3-0-6)
Thai for Hotel Management
ความรู้ พื้ น ฐานสํ า หรั บ การจั ด การโรงแรม ลั ก ษณะของงานโรงแรม ทั ก ษะทาง
ภาษาไทยในงานบริ ห าร การประชาสั ม พั น ธ์ มารยาทของพนั ก งาน ปั ญ หาและแนวทางแก้ ไ ขใน
การจัดการโรงแรม
Basic knowledge for hotel management, characteristics of hotel work,
Thai language skills in administration, public relations, staff etiquette, problems and
solutions in hotel management
1543225
ภาษาไทยสําหรับธุรกิจท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
Thai for Tourism Business
ทั ก ษะการฟั ง การพู ด การอ่ า น และการเขี ย นภาษาไทยสํ า หรั บ ธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย ว
ความสําคัญ ประโยชน์ องค์ประกอบ และทรัพยากรการท่องเที่ยว
Skills in Thai listening, speaking, reading and writing for tourism business;
importance, benefits, composition and tourism resource
1544202
การสัมมนานักพูดไทย
3 (2-2-5)
Seminar on Thai Orators
รูปแบบและเนื้อหาการพูดของนักพูดไทยในอดีตและปัจจุบัน การวิเคราะห์เนื้อหา
แนวคิด รูปแบบและวิธีการพูดของนักพูดไทย และสัมมนาเกี่ยวกับนักพูดไทย
Style and content of Thai orators’ speech from past to present; analysis
of speech content, concept, style and speaking strategy of Thai orators; and seminar on
Thai orators
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รหัสวิชา
1544203

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น (ท-ป-ค)
การจัดการประชุมและสัมมนา
3 (3-0-6)
Conference and Seminar Arrangement
การใช้ภาษาไทยสําหรับการจัดการประชุมและสัมมนา การนัดหมายการประชุม และ
การเตรียมห้องประชุม
Thai usage for conference and seminar arrangement, conference
appointment and convention hall preparation
1544204
ภาษาไทยสําหรับการจัดรายการวิทยุ
3 (3-0-6)
Thai for Radio Broadcasting
ประเภทรายการวิทยุ หน้าที่ของนักจัดรายการวิทยุ การใช้ภาษาไทยในการเขียนบทพูด
รายการวิทยุ เทคนิคการใช้ภาษาไทยและการจัดรายการวิทยุ
Types of radio broadcasts, duties of radio broadcasters, Thai usage in
writing script for radio broadcasts, techniques of Thai usage for radio broadcast and
radio broadcasting
1544205
ภาษาไทยสําหรับการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
3 (3-0-6)
Thai for Advertising and Public Relations
ความรู้เบื้องต้นและแนวคิดในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ การใช้ภาษาไทยเพื่อ
การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ บทบาทและจรรยาบรรณของนักโฆษณาและประชาสัมพันธ์
Basic knowledge and concept in advertising and public relations, Thai
usage for advertising and public relations, roles and ethics of advertisers and public
relations officers
1544206
ภาษาไทยสําหรับการรายงานข่าว
3 (2-2-5)
Thai for News Reporting
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น ทางวารสารศาสตร์ ระบบข่ า วสารกั บ การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คม
เศรษฐกิ จ การเมื อ ง และวั ฒ นธรรม ประเภทของข่ า ว การใช้ ภ าษาไทยในการเขี ย นข่ า วและ
การสัมภาษณ์ และฝึกปฏิบัติ
Basic knowledge of journalism; system of news and social, economic,
politic and cultural changes; types of news, Thai usage in news writing and interviewing,
and practice
1544209
ภาษาไทยสําหรับบรรณาธิการกิจ
3 (3-0-6)
Thai for Editorial Work
ความหมาย ความสําคัญ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของบรรณาธิการ สื่อ
สิ่งพิมพ์ การจัดการต้นฉบับสื่อสิ่งพิมพ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ และการใช้ภาษาไทยในงาน
บรรณาธิการ
Definition, importance, roles, duties and responsibilities of editors,
printed media, manuscript management, related press laws, and Thai usage in editorial
work
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รหัสวิชา
1544210

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น (ท-ป-ค)
ภาษาไทยสําหรับงานเลขานุการ
3 (3-0-6)
Thai for Secretarial Works
ลักษณะภาษาไทยที่ใช้ในงานเลขานุการ การจดบันทึกข้อความจากโทรศัพท์ การติดต่อ
นัดหมาย และการประสานงานระหว่างหน่วยงาน
Thai characteristics in secretarial works, taking messages from telephone
conversations, making appointments, and coordinating between organizations
1544211
ภาษาไทยสําหรับกฎหมายธุรกิจ
3 (3-0-6)
Thai for Business Laws
ภาษาไทยที่ ใ ช้ ใ นกฎหมายธุ ร กิ จ ภาษากฎหมายเกี่ ย วกั บ การส่ ง เสริ ม การลงทุ น
การคุ้มครองผู้บริโภค การป้องกันการค้าที่ไม่เป็นธรรม และแรงงานสัมพันธ์
Thai usage in business laws, legal language in laws relating to investment
promotion, consumer protection, prevention of unfair trade, and labor relations
(ค) กลุ่มวิชาวรรณคดีไทย
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น (ท-ป-ค)
1542203
วรรณกรรมเด็กและเยาวชน
3 (2-2-5)
Children and Juvenile Literature
ความรู้เบื้องต้ น ประเภท รูปแบบ เนื้อ หา แนวคิด คุ ณค่า บทบาทและหน้ าที่ ข อง
วรรณกรรมเด็กและเยาวชน และฝึกปฏิบัติการเขียนวรรณกรรมเด็กและเยาวชนอย่างง่าย
Basic knowledge, genre, style, content, concept, value, role and function
of children and juvenile literature, and basic practice in writing children and juvenile
literature
1542204
บันเทิงคดีไทยร่วมสมัย
3 (3-0-6)
Thai Contemporary Fiction
รูปแบบ กลวิธกี ารประพันธ์ เนื้อหา แนวคิด และการวิเคราะห์บันเทิงคดีไทยร่วมสมัย
Style, writing strategy, content, concept and analysis of Thai
contemporary fiction
1542206
สารคดีไทยร่วมสมัย
3 (3-0-6)
Thai Contemporary Non-fiction
รูปแบบ กลวิธีการประพันธ์ เนื้อหา แนวคิด และการวิเคราะห์สารคดีไทยร่วมสมัย
Style, writing strategy, content, concept and analysis of Thai
contemporary non-fiction
1542207
วรรณกรรมแปลร่วมสมัย
3 (3-0-6)
Contemporary Translated Literature
รูปแบบ กลวิธีการประพันธ์ เนื้อหา แนวคิด และการวิเคราะห์วรรณกรรมแปลร่วมสมัย
Style, writing strategy, content, concept and analysis of contemporary
translated literature
48

รหัสวิชา
1542209

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น (ท-ป-ค)
วรรณกรรมไทยในวัฒนธรรมประชานิยม
3 (3-0-6)
Thai Literature in Popular Culture
ความรู้พื้นฐาน การสร้างสรรค์ การดัดแปลง การผลิตซ้ําและการวิเคราะห์วรรณกรรม
ไทยในวัฒนธรรมประชานิยม
Basic knowledge, creation, adaptation, reproduction and analysis of Thai
literature in popular culture
1542210
วรรณกรรมท้องถิ่นของไทย
3 (3-0-6)
Thai Local Literature
รูปแบบ กลวิ ธีการประพันธ์ เนื้อหา แนวคิด และความสัม พันธ์ระหว่างสัง คมและ
วรรณกรรมท้องถิ่นของไทย
Style, writing strategy, content, concept and relationship between
society and Thai local literature
1542214
กวีนิพนธ์ไทยร่วมสมัย
3 (3-0-6)
Thai Contemporary Poetry
รูปแบบ กลวิธีการประพันธ์ เนื้อหา แนวคิด และการวิเคราะห์กวีนิพนธ์ไทยร่วมสมัย
Style, writing strategy, content, concept and analysis of Thai
contemporary poetry
1542217
พัฒนาการของวรรณกรรมไทย
3 (3-0-6)
Development of Thai literature
รูปแบบ เนื้อหา แนวคิด กลวิธีการประพันธ์และพัฒนาการของวรรณกรรมไทยตั้งแต่
สมัยสุโขทัยถึงปัจจุบัน
Form, content, concept, writing strategy and development of Thai
literature from Sukhothai period to present
1542218
วรรณกรรมเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
Comparative Literature
ทฤษฎีวรรณกรรมเปรียบเทียบในช่วงเวลาต่างๆ การบูรณาการทฤษฎีวรรณกรรม
เปรียบเทียบเพื่อศึกษาวรรณกรรมไทย
Comparative literature theory in various times, interdisciplinary of
comparative literature theory for studying Thai literature
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รหัสวิชา
1542208

(ง) กลุ่มวิชาภาษาและวรรณกรรมที่สัมพันธ์กับสังคม
และวัฒนธรรม
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น (ท-ป-ค)
ภาษาไทยต่างสมัย
3 (3-0-6)
Thai in Various Periods
ความหมาย รูปแบบ แนวคิด ความสําคัญ และพัฒนาการภาษาไทยจากข้อมูลของ

ภาษาต่างสมัย
Definition, style, concept, importance and development of Thai
language data in various periods
1542219
คติชนวิทยา
3 (3-0-6)
Folklore
ประวัติความเป็นมา ประเภทของคติชน การเก็บและจัดสรรข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
ทางคติชนประเภทต่างๆ
History, category of folklore, data collection and categorization, analyze
various kind of folklore data
1542220
ภูมิปัญญาไทยในภาษาและวรรณกรรม
3 (3-0-6)
Thai Intellectual in Language and Literature
ความสําคัญและความหมายของภูมิปัญญาไทย การนําเสนอภูมิปัญญาด้านต่างๆ ผ่าน
ภาษาและวรรณกรรม
Significance and definition of Thai intellectual, representation of various
intellectual through language and literature
1542221
วรรณกรรมการแสดงของไทย
3 (3-0-6)
Literature for Thai performance
ความเป็ น มาและวิ วั ฒ นาการของวรรณกรรมการแสดงของไทย รู ป แบบ เนื้ อ หา
แนวคิด กลวิธีการประพันธ์ คุณค่า การสืบทอดและสร้างสรรค์ในบริบทสังคมปัจจุบัน
History and development of literature for Thai performance, style,
content, concept, writing strategy, value, inheritance and creation in present Thai social
context
(3) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
ก. แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น (ท-ป-ค)
1544801
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทยเพื่ออาชีพ
2 (90)
Pre-practicum in Thai for Career
การเตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติที่ดีในการทํางาน
ร่วมกันเป็นทีม และความรู้ความสามารถทางภาษาไทย
Preparation of personality, ethics, positive attitude for teamwork, and
knowledge of Thai
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รหัสวิชา
1544802

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น (ท-ป-ค)
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทยเพื่ออาชีพ
5 (450)
Professional Internship in Thai for Career
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อนคือ 1544801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย

เพื่ออาชีพ
Pre-requisite: 1544801 Pre-practicum in Thai for Career
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบมีส่วนร่วมในสถานประกอบการของรัฐหรือองค์กร
ธุรกิจเอกชน และการนําความรู้ไปประยุกต์ใช้
Internship in government and private business organizations, and application
of knowledge
ข. แผนสหกิจศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น (ท-ป-ค)
1544803
การเตรียมสหกิจศึกษา
1 (45)
Pre-cooperative Education
อบรมเตรียมความพร้อมก่อนสหกิจศึกษา การหาสถานประกอบการ และการเตรียม
การจัดทําโครงงานด้านภาษาไทยเพื่ออาชีพ
Preparation training for co-operative education, corporation searching
and Thai for career project preparation
1544804
สหกิจศึกษา
6 (540)
Cooperative Education
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อนคือ 1544803 การเตรียมสหกิจศึกษา
Pre-requisite: 1544803 Pre-cooperative Education
ปฏิบัติงานด้านภาษาไทยเพื่ออาชีพในสถานประกอบการ การจัดทําโครงงาน รายงาน
และการนําเสนอผลงาน โดยมีสถานประกอบการและอาจารย์นิเทศก์เป็นผู้ควบคุมดูแล
Working in Thai for career areas in corporation, preparation of project
and report, work presentation under supervision of corporation and advisor
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยไม่ซ้ํากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กําหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การสําเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้
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