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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 
Bachelor  of  Arts  (Thai) 

ศศ.บ. (ภาษาไทย)  B.A. ( Thai ) 
หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช  2561 

ปรัชญาของหลักสูตร  
  ผลิตบัณฑิตที่รอบรู้  และเชี่ยวชาญภาษาไทย  มีความภาคภูมิใจในการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร    เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ  ดังนี้ 
 1.  มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 2.  มีความรอบรู้ทางวิชาภาษาไทยและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีทักษะการสื่อสารในระดับที่ดี 
 3.  ภูมิใจในความเป็นไทย และมีเจตคติที่ดีต่อประเทศและวัฒนธรรมไทย 
 4.  มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสามารถประยุกต์ใช้ภาษาไทยได้ดี 
 5.  มีบุคลิกภาพ มีโลกทัศน์กว้างไกลสามารถท าร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม 
 6.   สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
จ านวนหน่วยกิต 
      จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร 
        1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  
         1.1) กลุ่มวิชาบังคับ      27 หน่วยกิต 
                   1.1.1) กลุ่มวิชาภาษา      9 หน่วยกิต 
                    1.1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  12 หน่วยกิต 
                  1.1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    3  หน่วยกิต 
                      1.1.4) กลุ่มวิชาสหวิทยาการ        2  หน่วยกิต 
                      1.1.5) กลุ่มวิชาพลานามัย        1  หน่วยกิต 
         1.2) กลุ่มวิชาเลือก       3  หน่วยกิต 
        2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า   94  หน่วยกิต 
         2.1) กลุ่มวิชาแกน       9   หน่วยกิต 
         2.2) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ      9  หน่วยกิต 
      2.3) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน     69  หน่วยกิต 
       2.3.1) กลุ่มวิชาบังคับเรียน    45  หน่วยกิต 
       2.3.2) กลุ่มวิชาเลือกเรียน                                 24  หน่วยกิต 
     2.4) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     7  หน่วยกิต  
         3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า     6  หน่วยกิต 
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รายวิชา 
    1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       ไม่น้อยกว่า                         30   หน่วยกิต 
                  1.1) กลุ่มวิชาบังคับ      27  หน่วยกิต 
    1.1.1) กลุ่มวิชาภาษา      9  หน่วยกิต 

0010101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

Thai for Communication 

3(3-0-6) 

0010201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 

English for Everyday Communication 

3(3-0-6) 

0010202 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียน 

English for Study Skills Development 

3(3-0-6) 

    1.1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  12  หน่วยกิต 

0020101 การพัฒนาตนและอัตลักษณ์คนพระนคร 

Self Development and Phranakhon Identity 

3(3-0-6) 

0020102 คุณค่าแห่งความงาม คุณธรรมและความสุข 

Aesthetic Value, Virtue, and Happiness 

3(3-0-6) 

0020103 วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

Thai Living and Philosophy of Sufficiency Economy 

3(3-0-6) 

0020104 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 

Laws in Everyday Life 
 

3(3-0-6) 

    1.1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3  หน่วยกิต 

0030101 ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 

Smart Thinking with Sciences 
 

3(3-0-6) 

    1.1.4) กลุ่มวิชาสหวิทยาการ        2  หน่วยกิต 

0040101 การตระหนักรู้และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง 

Awareness of Change and Adaptation 
 

2(1-2-3) 

     1.1.5) กลุ่มวิชาพลานามัย 1  หน่วยกิต 

0050101 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 

Exercise for Health 

 

1(0-2-1) 
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          1.2) กลุ่มวิชาเลือก    3  หน่วยกิต 
                   มุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ศาสตร์ต่าง ๆ นอกเหนือจากศาสตร์ของตนเองตามที่ผู้เรียน
สนใจ จ านวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต  

    1.2.1) กลุ่มวิชาภาษา 

0010301 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 
Chinese for Communication 

3(3-0-6) 

0010401 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 
Japanese for Communication 

3(3-0-6) 

0010501 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 
Malay for Communication 

3(3-0-6) 

0010601 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 
Vietnamese for Communication 

3(3-0-6) 

0010701 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร 
Burmese for Communication 
 

3(3-0-6) 

    1.2.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

0020105 ธรรมาภิบาลกับการป้องกันการคอร์รัปชัน 
Good Governance and Corruption Prevention 

3(3-0-6) 

0020106 โลกร่วมสมัย 
Contemporary World 

3(3-0-6) 

0020107 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 
Information for Learning 

3(3-0-6) 

0020108 สมาธิเพ่ือพัฒนาชีวิต 
Meditation for Life Development 

3(3-0-6) 

0020109 โลก สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง 
Earth, Environment and Change 

3(3-0-6) 

    1.2.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

0030102 เกษตรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
Agriculture for Quality of Life Development 

3(3-0-6) 

0030103 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
Mathematics for Everyday Life  

3(3-0-6) 

0030104 เทคโนโลยีกับการสร้างสรรค์ 
Technology and Creativity 
 
 

3(3-0-6) 
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                      1.2.4) กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ 

0060101 การประกอบการสมัยใหม่ 
Modern Entrepreneurship 

3(3-0-6) 

0060102 องค์กรแห่งความสุข 
Happy Werkplace 
 

3(3-0-6) 

        2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน   ไม่น้อยกว่า   94  หน่วยกิต 
      2.1) กลุ่มวิชาแกน       9  หน่วยกิต  

1542001 ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาวิชาภาษาไทย 1  
English for Thai Studies 1 

3(3-0-6) 

1542002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาวิชาภาษาไทย 2  
English for Thai Studies 2 

3(3-0-6) 

1551140 การอ่านเบื้องต้น 

Basic Reading 

3(2-1-6) 

 

                  2.2)  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ      9   หน่วยกิต  
1051105 จิตวิทยาพัฒนาการ 

Developmental  Psychology 
3(3-0-6) 

1541601 กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน 
Laws  and  Ethics for Mass Media 

3(3-0-6) 

3562408  การจัดการส าหรับการเป็นผู้ประกอบการ 
 Management for Entrepreneurship 
 

3(3-0-6) 

                 2.3) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน                                     69 หน่วยกิต 
                             2.3.1)  กลุ่มวิชาบังคับเรียน   45     หน่วยกิต 
1531107         ภาษาศาสตร์เบื้องต้นส าหรับภาษาไทย             3(3-0-6) 
 Introduction to Linguistics for Thai Language  
1541107 ลักษณะภาษาไทย               3(3-0-6) 
 Characteristics of Thai Language 

1541212            การอ่านและการเขียนให้เกิดผลสัมฤทธิ์            3(2-2-5) 
 Reading and Writing for Achievement   
1541213         วรรณกรรมเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม                        3(3-0-6) 
                     Socio-Cultural Literary  Works 
1541214         การอ่านและการเขียนร้อยกรองไทย                                                 3(2-2-5) 
                    Thai Verse Reading and Writing 
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1541215 การเขียนและการพูดเพ่ือสื่อสารมวลชน              3(2-2-5) 
Writing and Speaking  for Mass Communication  

1541401 วรรณกรรมศึกษา                 3(3-0-6) 
Literary  Works Studies  

1542214 การเขียนเชิงวิชาการ                3(2-2-5) 
Academic  Writing  

1542215 การเขียนสารคดีและบันเทิงคดี 
Non Fiction and Fiction Writing 

  3(2-2-5) 

1543204 การพูดและการฟังให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
Speaking  and  Listening  for  Achievement 

  3(2-2-5) 

1543408 คติชนในภาษาและวรรณกรรมไทย 
Folklores in Thai Language and Literary Works 

  3(2-2-5) 

1543434 วรรณคดีเอกของไทย 
Thai Literature  Masterpieces  

  3(3-0-6) 

1544103 ภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ 
Thai Language for Foreigners 

  3(3-0-6) 
 

1544210 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 
Foreign  Languages in Thai  Language 

  3(3-0-6) 

1544910 การศึกษาอิสระ 
Research Method in Thai  
 

  3(2-2-5) 

                          2.3.2) กลุ่มวิชาเลือกเรียน    ไม่น้อยกว่า     24  หน่วยกิต 
                                  นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้จ านวน 
ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
  1) กลุ่มวิชาหลักภาษาไทยและภาษาศาสตร์   

1534106 
 

อรรถศาสตร์ 
Semantics 

3(3-0-6) 

1534107 วาทกรรม 
Discourse 

3(3-0-6) 

1541103 ภาษาเขมรในภาษาไทย 
Khmer  Language  in Thai Language    

3(3-0-6) 

1541108 ภาษาศาสตร์สังคม 
Socio - linguistics 

3(3-0-6) 

1541110 
 

การแปลเบื้องต้น 
Introduction  to Translation 
 

3(2-2-5) 
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1541111 การศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
Thai and English Structure  Comparative  Study 

3(2-2-5) 

1542107 การใช้ภาษาไทย 
Thai Language  Usage 

3(2-2-5) 

1543103 ภาษาถ่ินไทย 
Thai  Dialects  

3(3-0-6) 

1543107 ภาษาถ่ินตระกูลไทในกลุ่มประเทศอาเซียน 
Tai Dialect Languages In ASEAN 

3(3-0-6) 

1543201 ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย 
Pali and Sanskrit Languages in Thai  Language 

3(3-0-6) 

 

                       2) กลุ่มวิชาการใช้ภาษาไทย    

1531401 นวัตกรรมสื่อการสอนภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ  
Media Innovation of Teaching Thai Language for Foreigners 

3(2-2-5) 
 

1531402 การสร้างบทเรียนภาษาไทย 
Production of Thai Lessons   

3(2-2-5) 

1541112 การแปลข่าวและสารคดี 
News and Documentary Translation 

3(2-2-5) 

1541113 การแปลวรรณกรรม 
Literary Works Translation  

3(2-2-5) 

1541217 ภาษาและวรรณกรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว 
Thai Language and Literary Works for Tourism 

3(2-2-5) 

1541302 การอ่านวรรณกรรมแปล 
Reading in Translated Literary  Works 

3(3-0-6) 

1542306 ภาษาไทยในงานอาชีพภาครัฐและเอกชน 
Thai Language in Government and Private Sectors 

3(2-2-5) 

1543214 บรรณาธิการกิจและการบริหารส านักพิมพ์ 
Editorial Works and Publishing House Management 

3(2-2-5) 

1543223 ความคิดสร้างสรรค์ในภาษาไทยและวัฒนธรรม 
Creative Thinking in Thai  Language and Culture 

3(3-0-6) 

1543507 วิวัฒนาการแบบเรียนภาษาไทย 
Evolution of Thai Textbooks 

3(3-0-6) 

1544211 การเขียนวรรณกรรมสร้างสรรค์ส าหรับเด็ก 
Creative Literary  Works Writing for Children 

3(2-2-5) 

1544502 การเขียนและจัดท าวารสาร  นิตยสาร และจุลสาร   
Writing  and Publishing for Periodical Magazine and Pamphlet 
 

3(2-2-5) 



 

 

7 

1544609 การจัดการสารสนเทศด้านภาษาและวรรณกรรมเพ่ือเผยแพร่ 
Information Management of Language and Literary Works for 
Publication 

3(2-2-5) 

   
 3)   กลุ่มวิชาวรรณคดี     

1541407 พัฒนาการของวรรณคดีไทย 
Thai Literature Development 

3(3-0-6) 

1542401 การวิจารณ์วรรณกรรม 
Literary  Works Criticism 

3(3-0-6) 

1542402 วรรณกรรมนิราศ 
Niras Literary  Works 

3(3-0-6) 

1543407 วรรณกรรมท้องถิ่น 
Thai  Folk  Literary  Works 

3(3-0-6) 

1543413 วรรณกรรมสุนทรภู่ 
Literary  Works of Sunthon Phu 

3(3-0-6) 

1543435 วรรณกรรมไทยร่วมสมัย 
Contemporary  Thai Literary  Works 

3(3-0-6) 

1543436 วรรณคดีรัชกาลที่  5 - 6 
Thai Literatures in Royal  Period of King Rama V- VI  

3(3-0-6) 

1543437 วรรณกรรมรัชกาลที่ 9 
Thai Literary Works in Royal  Period of King Rama IX 

3(3-0-6) 

1543438 วรรณคดีเปรียบเทียบ 
Comparative Literatures 

3(3-0-6) 

1543440 วรรณกรรมรางวัลสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน 
The S.E.A. Write Award Literary Works of ASEAN 

3(3-0-6) 

1544401 วรรณกรรมขนบประเพณีไทยและศาสนา 
Literary Works of Thai Customs  and Religions 
 

3(3-0-6) 
 

  4) กลุ่มวิชาภาษาและวรรณคดีที่สัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรม   

1541218 ภาษาและวัฒนธรรมในบทเพลงไทย 
Language and Culture in Thai Songs 

3(3-0-6) 

1541219 ภาษาไทยกับวัฒนธรรม 
Thai  Language and Culture  

3(3-0-6) 

1541701 ภูมิปัญญาไทยกับวิถีชีวิตไทย 
Thai  Wisdom and Way of  Life 

3(3-0-6) 

1541702 การจัดการโครงการทางภาษาและวัฒนธรรม 
Language and Culture Project Management  

3(2-2-5) 
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1541703 กิจกรรมสร้างสรรค์ด้านภาษาวรรณกรรมและวัฒนธรรม 
Creative Activities  in Thai Language,  Literary Works and Culture 

3(2-2-5) 
 

1541704 เทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างสรรค์ด้านภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการเผยแพร่ 
Creative Technology and Innovation in Language and Culture for  
Publication 

3(2-2-5) 

1543439 วรรณกรรมกับทัศนศิลป์ 
Literary  Works  and other  Arts 

3(3-0-6) 

1543441 วรรณกรรมกับศิลปะการแสดง 
Literary  Works and the Performance Arts 
 

3(3-0-6) 

     2.4) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                            7    หน่วยกิต  

1544801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย   
Preparation for Professional Internship in  Thai Language 

2(90) 

1544802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย   
Professional Internship in  Thai  Language 
 

5(450) 

            3)   หมวดวิชาเลือกเสรี       ไม่น้อยกว่า               6 หน่วยกิต  
        เลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร โดยไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแล้วและต้องเป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา
ของสาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัดและความสนใจ และต้องไม่เป็นรายวิชาใน
สาขาวิชาเอกนั้น 
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ค าอธิบายรายวิชา 

        1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า    30  หน่วยกิต 
            1.1)   กลุ่มวิชาบังคับ              27  หน่วยกิต 

1.1.1) กลุ่มวิชาภาษา     9  หน่วยกิต 
0010101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร      3(3-0-6) 

Thai for Communication  
ภาษากับการสื่อสาร ลักษณะและความส าคัญของภาษาไทย การใช้กระบวนการทักษะ 

สัมพันธ์ทางภาษา ทักษะการสื่อสารและการสืบค้นเพ่ือการเรียนรู้ในชีวิตประจ าวั นและวิชาชีพ             
การเรียบเรียงและการน าเสนอสารสนเทศ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม 
  Language and communication, characteristics and the importance of the 
Thai language; the use of integration process of language skills; skills of communication                   
and information retrieval for daily living and professional life; writing and presenting 
information, citing and making references. 
 
0010201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน   3(3-0-6) 

English for Everyday Communication  
Development of students’ language skills with emphasis on everyday face  

to face conversations; giving and seeking opinions; using expressions; describing 
experiences and events; giving reasons and explanations; and narrating books and films. 
 
0010202 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน    3(3-0-6) 

English for Study Skills Development  
  Enrichment of students’ reading strategies: skimming, scanning and 
guessing meaning from context; reading comprehension: reading for details, deriving 
meaning and reading critically; and study skills : note taking, summarizing and 
paraphrasing for academic readiness.  
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    1.1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   12  หน่วยกิต 
0020101 การพัฒนาตนและอัตลักษณ์คนพระนคร    3(3-0-6) 

Self Development and Phranakhon Identity   
  ประวัติความเป็นมาความภาคภูมิใจ และเกียรติยศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครการ
ปลูกฝังให้ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย การเสริมสร้างทักษะในการพัฒนา
ตนด้านกาย จิต ปัญญา อารมณ์ และสังคม ความเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน  ความรับผิดชอบต่อสังคม การ
ตระหนั กในการใฝ่ รู้ และเรียนรู้ตลอดชี วิต  และการสร้างความภาคภูมิ ใจในความเป็ น  “คน 
พระนคร” 
  History, reputation, and prestige of PhranakhonRajabhat University; 
cultivating the sense of being good persons representing the identity of the university; 
fostering development skills in body, mind, intelligence, and social life; understanding         
of oneself and others; taking responsibility and contributing to society; raising awareness     
of seeking knowledge and lifelong learning, and formulating pride of being “Phranakhon 
Citizen”. 
 
0020102 คุณค่าแห่งความงาม คุณธรรมและความสุข   3(3-0-6) 
  Aesthetic Value, Virtue, and Happiness  
  การรับรู้สุนทรียภาพในความงามของธรรมชาติ การสร้างสรรค์งานศิลปกรรมของมนุษย์ 
ความเชื่อ ศาสนาและสังคม บนพ้ืนฐานแห่งการรับรู้ การมองเห็น การได้ยิน และการ เคลื่อนไหว
ความสามารถในการแสดงออกเชิงสร้างสรรค์งานศิลปกรรม งานดนตรี งานนาฏศิลป์เพ่ือการพัฒนาทาง
อารมณ์สังคมและสติปัญญา และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การน าศิลปะมาประยุกต์ การแสวงหาความรู้
และการสร้างสรรค์ศิลปะที่น าไปสู่การเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อ่ืน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและด าเนินชีวิต
อย่างมีความสุข 
  Aesthetic perception of natural beauty; human creation of artistic works; 
beliefs, religion and societal characteristics on the basis of visual, auditory and motion 
perception; ability to express oneself creatively in arts, music, and dances for developing 
emotional, social and intellectual and promoting morals and ethics; application of arts, 
knowledge acquisition and creation of arts leading to understanding of one’s self and 
others; awareness of changes, and living one’s life happily. 
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0020103 วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    3(3-0-6) 
Thai Living and Philosophy of Sufficiency Economy  

  ลักษณะของวิถีชีวิตไทย วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น หลักคุณธรรมจริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย จิตส านึกความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย ปรั ชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ การศึกษาตามแนวพระราชด าริและการประยุกต์ใช้ 
  Characteristics of Thai living, culture, tradition, local wisdom, morals, 
ethics and good governance in Thai society; consciousness of being Thai; citizenship in               
a democratic society; the philosophy of sufficiency economy; the new theory and royal 
initiative study and their applications.  
 
0020104 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6) 

Laws in Everyday Life  
  กฎหมายในชีวิตประจ าวันที่เกี่ยวข้องกับ การเกิด ครอบครัว ผู้เยาว์  การรับราชการ
ทหาร การหมั้น การสมรส การเลี้ยงดูบุตร ผู้สูงอายุ การตาย มรดกและพินัยกรรม 
  Laws in everyday life concerning birth, family, youth, military conscription, 
engagement, marriage, parenting, senior citizenship, death, legacies and testament. 
 
    1.1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  3  หน่วยกิต 
0030101 ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์     3(3-0-6) 

Smart Thinking with Sciences   
  กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์และการประยุกต์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สอดคล้อง
กับความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์ทักษะในการตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม             
ในการด ารงชีวิต 
  Scientific thinking processes and applications to improve the quality of life 
that meet basic human needs; skills in deciding on the proper course of action to living. 
 
    1.1.4) กลุ่มวิชาสหวิทยาการ    2  หน่วยกิต 
0040101 การตระหนักรู้และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง   2(1-2-3) 

Awareness of Change and Adaptation   
  การตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบันในมิติด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม     
และเทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การปรับตัวและแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตอย่างรู้เท่าทัน         
ต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมได้อย่างเหมาะสม 
  Awareness of current social changes in terms of economics, environment, 
and technology; using of information technology; adapting to changes and solving 
problems in one’s life appropriately.   
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    1.1.5) กลุ่มวิชาพลานามัย  1  หน่วยกิต 
0050101 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ     1(0-2-1) 
  Exercise for Health  
  ความหมาย ขอบข่าย วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
หลักการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ การทดสอบความสมบูรณ์ของร่างกาย และกิจกรรมการออกก าลังกาย 
  Definitions, scope, objectives and importance of exercise for health; 
principles of exercise; physical fitness tests and exercise activities. 
 
   1.2) กลุ่มวิชาเลือก    3 หน่วยกิต 
      มุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ศาสตร์ต่าง ๆ นอกเหนือจากศาสตร์ของตนเองตามที่ผู้เรียนสนใจ จ านวนไม่น้อย
กว่า 3 หน่วยกิต  

1.2.1) กลุ่มวิชาภาษา 
0010301 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร      3(3-0-6) 

Chinese for Communication   
  ทักษะการฟังและพูดภาษาจีนในสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันการบอก
วัฒนธรรมประเพณีไทยและวัฒนธรรมจีน 
  Chinese speaking and listening skills in everyday situations; explaining Thai 
and Chinese cultures. 
0010401 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร     3(3-0-6) 
  Japanese for Communication  
  ทักษะการฟังและพูดภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน  การบอก
วัฒนธรรมประเพณีไทยและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 
  Japanese speaking and listening skills in everyday situations; explaining 
Thai and Japanese cultures. 
0010501 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร     3(3-0-6) 
  Malay for Communication   
  ทักษะการฟังและพูดภาษามลายูในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน การบอก
วัฒนธรรมประเพณีไทยและวัฒนธรรมมลายู 
  Malay speaking and listening skills in everyday situations; explaining Thai 
and Malay cultures. 
0010601 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร     3(3-0-6) 
  Vietnamese for Communication  
  ทักษะการฟังและพูดภาษาเวียดนามในสถานการณ์ที่ เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน            
การบอกวัฒนธรรมประเพณีไทยและวัฒนธรรมเวียดนาม 
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  Vietnamese speaking and listening skills in everyday situation; explaining 
Thai and Vietnamese cultures. 
0010701 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร     3(3-0-6) 
  Burmese for Communication  
  ทักษะการฟังและพูดภาษาพม่าในสถานการณ์ที่ เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน  การบอก
วัฒนธรรมประเพณีไทยและวัฒนธรรมพม่า 
  Burmese speaking and listening skills in everyday situations; explaining 
Thai and Burmese culture. 
 

   1.2.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
0020105 ธรรมาภิบาลกับการป้องกันการคอร์รัปชัน    3(3-0-6) 
  Good Governance and Corruption Prevention   
  ความหมาย รูปแบบ ลักษณะ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับธรรมาภิบาลการป้องกัน            
การคอร์รัปชัน บทบาทหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จิตส านึกความเป็นพลเมือง การปกครองแบบ
ประชาธิปไตย ระบบอุปถัมภ์ และสิทธิมนุษยชน 
  Definitions, types, characteristics, approaches, and theories of good 
governance;corruption prevention; roles of government and private sectors; awareness of 
citizenship; democratic government; patronage systems; and human rights. 
 

0020106 โลกร่วมสมัย       3(3-0-6) 
Contemporary World  

  พัฒนาการของอารยธรรมทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาของโลกตะวันตกและตะวันออก ปัญหาและความขัดแย้งในสังคมโลก แนวทางในการแสวงหา
สันติภาพ พัฒนาการความร่วมมือระหว่างประเทศ ระเบียบปฏิบัติ กฎหมาย สถาบัน การรวมกลุ่มและ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในมิติด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วิเคราะห์ปัญหาสถานการณ์โลก
ปัจจุบัน 
  Development of civilization in terms of politics, economics, society, arts, 
and cultures; Eastern and Western wisdom; problems and conflicts of world societies, 
solutions for peace, the development of international cooperation; rules, laws, 
institutions; international integrations and relations in politics, economics and society; 
analysis of current world situations.  
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0020107 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้     3(3-0-6) 
Information for Learning  

  ความหมาย ความส าคัญของสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ และทรัพยากรสารสนเทศ
ระบบการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ การเข้าถึงข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ทักษะการรู้สารสนเทศ 
ทักษะการน าเสนอรายงานเชิงวิชาการ และจริยธรรมทางสารสนเทศ 
  Definition, importance of information, information sources, and 
information resources; information storage and retrieval system; access of information on 
the internet; information literacy skills, practical skills in academic presentation; and 
information ethics. 
0020108 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต      3(3-0-6) 

Meditation for Life Development   
  ความหมายของการท าสมาธิ จุดประสงค์ วิธีการ ขั้นตอน และจุดเริ่มต้นของการท าสมาธิ  
ลักษณะของการบริกรรมและการท าสมาธิ ประโยชน์ของสมาธิ ลักษณะอาการต่อต้านสมาธิ และการน า
สมาธิไปใช้ในชีวิตประจ าวัน สมาธิกับการเรียนและการงาน ลักษณะ ขั้นตอน คุณสมบัติ ประโยชน์ของ
ฌานและญาณ สิ่งที่ควรรู้เรื่องวิปัสสนาความแตกต่างระหว่างสมถะกับวิปัสสนา แผนผังสมถะกับวิปัสสนา 
ชาวโลกกับวิปัสสนา 
  Definitions, objectives, methods, and the beginning of meditation; the 
nature of reciting and meditation, benefits of meditation, appearance of anti-meditation; 
applying meditation to daily life, meditation as related to education and working 

purposes; the nature, process, properties, and benefits of absorption (Jhāna) and insight 

(Ñyāna); fundamental knowledge about introspection (Vipassanā); differences between 
tranquility (Samatha) and introspection, layout of tranquility and introspection; world 
community and introspection. 
0020109 โลก สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง    3(3-0-6) 

Earth, Environment and Change   
  โลก โครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงของโลก ภัยพิบัติธรรมชาติ การอนุรักษ์และ       
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน การประยุกต์ภูมิสารสนเทศในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  Earth, its structures and changes; natural disasters; conservation and 
management of natural resources; environment and energy; application of 
geoinformatics in management of natural resources and environment. 
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    1.2.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
0030102 เกษตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต    3(3-0-6) 
  Agriculture for Quality of Life Development  
  ความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ของการเกษตร เกณฑ์มาตรฐาน ความปลอดภัย
ของสินค้าเกษตร การประยุกต์ใช้เกษตรอินทรีย์และนวัตกรรมทางการเกษตรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  Definitions, importance and advantages of agriculture; safety standards for 
agricultural products; application of organic agriculture and agricultural innovation in 
quality of life improvement. 
0030103 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6) 

Mathematics for Everyday Life  
ความหมาย ความส าคัญ ธรรมชาติ และโครงสร้างของคณิตศาสตร์ หลักการเรียนรู้ 

คณิตศาสตร์   การพัฒนาการคิดทางคณิตศาสตร์ การให้เหตุผลและการอ้างเหตุผลทางคณิตศาสตร์  การ
แก้ปัญหาและการประยุกต์ใช้กระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์เพ่ือใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
  Definitions, importance, nature and structures of mathematics; principles 
of learning mathematics; development of mathematical thinking; mathematical reasoning 
and argument; application of mathematical thinking to problem solving in everyday life. 
0030104 เทคโนโลยีกับการสร้างสรรค์     3(3-0-6) 
  Technologyand Creativity  
  ความหมาย ความส าคัญของการสร้างสรรค์ การเลือกใช้เทคโนโลยีและกระบวนการ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือน าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม 
  Definitions and importance of creativity, selection of appropriate 
technology and technological procedure leading to innovation creation. 
 
    1.2.4) กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ 
0060101 การประกอบการสมัยใหม่     3(3-0-6) 

Modern Entrepreneurship  
  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจ สิ่งแวดล้อมทางธุรกิจ การจัดการธุรกิจสมัยใหม่  กลยุทธ์
การด าเนนิธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการ การจัดตั้งธุรกิจ แผนธุรกิจ กรณีศึกษาการประกอบธุรกิจที่
ประสบความส าเร็จ 
  Introduction to business, business environment, modern business 
management, business strategies, entrepreneurship, business establishment, business 
plans, and case studies of successful businesses. 
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0060102 องค์กรแห่งความสุข      3(3-0-6) 
Happy  Workplace  

  ความหมายและประเภทขององค์กร การจัดสภาพแวดล้อมองค์กร วัฒนธรรมขององค์กร
บนความหลากหลาย ความหมายและความส าคัญขององค์กรแห่งความสุข การท างานอย่างมีความสุขและ
มีส่วนร่วมในการสร้างองค์กรแห่งความสุข 
  Definitions and types of organization, organizational environment, cross 
cultural diversity in organization, definitions and importance of happy workplace, happy 
work life, and participation in creating a happy workplace. 
 
     2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน       ไม่น้อยกว่า                    94  หน่วยกิต 
   2.1) กลุ่มวิชาแกน    9  หน่วยกิต  
1542001 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาวิชาภาษาไทย 1    3(3-0-6) 

English for Thai Studies 1  
                   English through specific fields, such as science, technology and commerce 
to improve students’ knowledge in particular fields as well as their ability to learn 
English through their own motivation to use the language. Discussions of ideas from texts 
and highlights of presentation techniques included. 
1542002 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาวิชาภาษาไทย 2    3(3-0-6) 

English for Thai Studies 2  
                   Reading and writing skills to cope with future career demands. Including 
practices in different reading strategies: scanning, skimming, identifying main ideas and 
specific information. Reading sources from newspapers, brochures, advertisements, 
itineraries and the internet. Practicing writing job application letters and resumes, note-
taking and summarizing chosen texts. 
 1551140 การอ่านเบื้องต้น       3(2-1-6) 
 Basic Reading 
 Techniques in reading English texts; word skills; and reading complex 
sentences and finding topics, main ideas, specific information, and supporting details as 
well as recognizing paragraph patterns.   
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                      2.2)  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ               9   หน่วยกิต  

1051105 จิตวิทยาพัฒนาการ      3(3-0-6) 
Developmental  Psychology    

                   ความหมายและความส าคัญของพัฒนาการของเด็กและวัยรุ่น เกี่ยวกับสภาพทางสรีระ 
การเคลื่อนไหว ภาษา สติปัญญา อารมณ์และสังคม รวมทั้งบุคลิกภาพอิทธิพลและองค์ประกอบของ
พฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ  ที่มีบทบาทต่อพฤติกรรมของเด็กและวัยรุ่น 
1541601 กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน    3(3-0-6) 

Laws  and  Ethics for Mass Media   
                   กฎหมายที่เกี่ยวกับสื่อสารมวลชนและจริยธรรมการควบคุมสื่อมวลชน รวมทั้งกฎหมาย
เกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ในประเทศไทย กฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ ปัญหาการสื่อสารมวลชนในประเทศ 
3562408 การจัดการส าหรับการเป็นผู้ประกอบการ   3(3-0-6) 

Management fot  Entrepreneurship  
                   คุณสมบัติของผู้ประกอบการและกระบวนการพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการที่ดี  มี
ความคิดสร้างสรรค์  สามารถจัดท าแผนธุรกิจ  การจัดตั้งธุรกิจรูปแบบต่าง ๆ หลักในการบริหารงาน
คุณภาพและการเพ่ิมผลผลิตด้วยนวัตกรรม   เข้าใจในกฎหมายเบื้องต้นและมีจริยธรรมในการประกอบ
ธุรกิจ  รวมทั้งน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตืใช้ในการประกอบการ 
 
                 2.3) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    69 หน่วยกิต 
                              2.3.1) กลุ่มวิชาบังคับเรียน    45 หน่วยกิต 
1531107 ภาษาศาสตร์เบื้องต้นส าหรับภาษาไทย    3(3-0-6) 

Introduction to Linguistics for Thai Language  
                   ความหมายของวิชาภาษาศาสตร์  ภาษาศาสตร์สาขาต่าง ๆ ลักษณะของภาษา  
สัญลักษณ์ของเสียงตามระบบสากล ระบบเสียง ระบบค าและระบบกลุ่มค า การวิเคราะห์ภาษาตามวิธีการ
ทางภาษาศาสตร์  การประยุกต์ใช้ความรู้และวิธีการทางภาษาศาสตร์ในการเรียนการสอนภาษาไทย 
1541107 ลักษณะภาษาไทย      3(3-0-6) 

Characteristics of Thai Language  
                   วิวัฒนาการภาษาไทย ลักษณะส าคัญของภาษาไทย เสียง ค าและการสร้างค า            
การจ าแนกหมวดค า วลีและประโยค รวมทั้งศึกษาการเปลี่ยนแปลงของภาษาไทย 
1541212 การอ่านและการเขียนให้เกิดผลสัมฤทธิ์    3(2-2-5) 

Reading and Writing for Achievement    
          ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการอ่านและการเขียน ฝึกการอ่านและการเขียนค าไทยที่ถูกต้อง 
การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว ร้อยกรอง การอ่านในใจเพ่ือรับสารระดับความเข้าใจและระดับการใช้
วิจารณญาณ รวมทั้งฝึกการเขียนเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ และการประเมินผลผลสัมฤทธิ์ 
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1541213 วรรณกรรมเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม    3(3-0-6) 
Socio-Cultural Literary  Works  

                   ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม โดยศึกษาครอบคลุมด้าน
อิทธิพลของสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อวรรณกรรม รวมทั้งอิทธิพลของวรรณกรรมที่มีต่อสังคมและ
วัฒนธรรม ภาษาในวรรณกรรมที่สัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรม 

1541214 การอ่านและการเขียนร้อยกรองไทย    3(2-2-5) 
Thai Verse Reading and Writing  

                   ที่มา  ประเภท รูปแบบ ฉันทลักษณ์ของร้อยกรองไทย  ศึกษาวิเคราะห์ตัวอย่าง         
ร้อยกรองที่มีคุณค่าหรือได้รับรางวัล ฝึกอ่านท านองเสนาะและแต่งค าประพันธ์ร้อยกรอง 

1541215 การเขียนและการพูดเพื่อสื่อสารมวลชน    3(2-2-5) 
Writing and Speaking  for Mass Communication  

                   ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารมวลชน ฝึกปฏิบัติการเขียนและการพูดในงานสื่อสารมวลชน 
ได้แก่ หนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
1541401 วรรณกรรมศึกษา      3(3-0-6) 

Literary  Works Study  
                   หลักการอ่านวรรณกรรมเบื้องต้น การวิเคราะห์องค์ประกอบ ของวรรณกรรม วิเคราะห์
คุณค่าของวรรณกรรมประเภทต่าง ๆ ในด้านวรรณศิลป์ ด้านอารมณ์ และด้านสังคมและฝึกอ่าน
วรรณกรรม เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาวรรณกรรมและหรือวรรณคดีท่ีลึกซึ้งต่อไป 
1542214 การเขียนเชิงวิชาการ      3(2-2-5) 

Academic  Writing  
                   ความรู้เกี่ยวกับการเขียนภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ โครงการ รายงานการวิจัย บทความ   
การฝึกเขียนและน าเสนอผลงาน ประเมินผลงาน                  
1542215 การเขียนสารคดีและบันเทิงคดี     3(2-2-5) 

Non Fiction and Fiction Writing  
                   ลักษณะ รูปแบบและกลวิธีการเขียนสารคดีและบันเทิงคดี ฝึกเขียนสารคดีและบันเทิงคดี
รูปแบบต่าง ๆ   
1543204 การพูดและการฟังให้เกิดผลสัมฤทธิ์    3(2-2-5) 

Speaking  and  Listening  for  Achievement  
ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการพูดและการฟัง ทักษะการพูดและการฟังเพ่ือประสิทธิภาพ ฝึกการ 

ฟังและการพูดเพ่ือวัตถุประสงค์ต่างๆ ฝึกการพูดในโอกาสพิเศษ การเตรียมเรื่องพูด การเตรียมตัวผู้ พูด         
การประเมินผล ทักษะการพูดและการฟังเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาให้สามารถพูดและฟังเพ่ือสื่อสารให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ 
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1543408 คติชนในภาษาและวรรณกรรมไทย    3(2-2-5) 
Folklore in Thai Language and Literary Works    

 ความสัมพันธ์ระหว่างคติชนกับภาษาและวรรณกรรมไทย  การใช้ระเบียบวิธีทางคติชนวิทยา          
เพ่ือศึกษาภาษาและวรรณกรรมไทย 
1543434 วรรณคดีเอกของไทย      3(3-0-6) 

Thai Literature  Masterpieces  
          วรรณคดีที่แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาของสังคมไทยทั้งในด้านรูปแบบ เนื้อหา แนวคิด 
ศิลปะการประพันธ์และคุณค่า  
1544210 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย     3(3-0-6) 

Foreign  Words  in Thai  Language  
    ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาไทยกับภาษาต่างประเทศ  ลักษณะของภาษาต่างประเทศอยู่
ในภาษาไทยหลักการยืมค าสร้างค า  การเปลี่ยนแปลงค ายืมในด้านเสียงและความหมายการน าค ายืมมาใช้
ในชีวิตประจ าวันการประมวลค าภาษาต่างประเทศในภาษาไทยและหลักการสังเกตค าภาษาต่างประเทศ
ในภาษาไทย 
1544103 ภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ     3(3-0-6) 

Thai Language for Foreigners  
                   หลักการทางภาษาศาสตร์ประยุกต์เพ่ือความเข้าใจภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติใน
ระดับพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและการปฏิบัติของภาษาไทยในด้าน
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนรวมทั้งการถ่ายทอดวัฒนธรรมประเพณีไทย 
1544910 การศึกษาอิสระ       3(2-2-5) 

Independent Study          
                   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย  น าเสนอหัวข้อวิจัยทางภาษาไทยโดยใช้กระบวนการ
ศึกษาค้นคว้าระเบียบวิธีวิจัย การเลือกหัวข้อ การเขียนเค้าโครงวิจัย การก าหนดวัตถุประสงค์และกรอบ
ความคิด วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การอภิปรายผล     การเขียนรายงานการวิจัย 
การน าเสนอผลงานบทความวิจัยด้วยกระบวนการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ 
 
                     2.3.2)  กลุ่มวิชาเลือกเรียน  ไม่น้อยกว่า            24  หน่วยกิต 
              นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาต่าง ๆ จากกลุ่ม ดังต่อไปนี้รวม
แล้วไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
          1) กลุ่มวิชาหลักภาษาไทยและภาษาศาสตร์  
1534106 อรรถศาสตร์       3(3-0-6) 

Semantics   
                    ความหมายของอรรถศาสตร์ องค์ประกอบ  ประเภท ความหมายของรูปภาษาไทย      
ในระดับเสียง ระดับค า ระดับประโยคและข้อความต่อเนื่องของอรรถศาสตร์ 
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1534107 วาทกรรม       3(3-0-6) 
Discourse   

                   ทฤษฎีและหลักการของวาทกรรมวิเคราะห์ องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติ        
เชิงสังคม ความสัมพันธ์เชิงสังคม  อัตลักษณ์ ค่านิยมเชิงวัฒนธรรม ศึกษาความสัมพันธ์ของลักษณะภาษา
ในวาทกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติเชิงสังคม ฝึกวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ในบริบทต่าง ๆ 
1541103 ภาษาเขมรในภาษาไทย      3(3-0-6) 

Khmer  Language  in Thai Language     
                   ประวัติของภาษาเขมร อักขรวิธีและการประกอบศัพท์ เปรียบเทียบหน่วยเสียง หน่วยค า 
และประโยคของภาษาเขมรกับภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงรูปค า เสียงและความหมายของภาษาเขมร       
ที่ปรากฏในภาษาและวรรณคดีไทย 
1541108 ภาษาศาสตร์สังคม      3(3-0-6) 

Socio - linguistics  
                   วิวัฒนาการของภาษาศาสตร์เชิงประวัติ  การจ าแนกตระกูลภาษา  หลักเกณฑ์          
การเปรียบเทียบภาษาเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างภาษา ข้อสันนิษฐานลักษณะของค าในภาษาดั้งเดิม 
เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่นในตระกูลเดียวกัน รวมทั้งบทบาทของภาษาศาสตร์สังคมใน
การเรียนการสอนภาษาไทย 
1541110 การแปลเบื้องต้น      3(2-2-5) 

Introduction  to Translation   
                   ความหมาย ความส าคัญ ชนิดของการแปล ทฤษฎีและหลักการแปลเบื้องต้น  สิ่งที่ควร
ค านึงถึงระหว่างแปล จรรยาบรรณนักแปล ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการแปล การใช้สารสนเทศช่วยในการ
แปลและฝึกแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย 
1541111 การศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 

Thai and English Structure  Comparative  Study  
วิชาบังคับก่อน : การแปลเบื้องต้น  

                    การวิเคราะห์ เปรียบเทียบ หน่วยเสียง หน่วยค า ค า วลี ประโยคพ้ืนฐานและไวยากรณ์
ของภาษาอังกฤษและภาษาไทย ฝึกแปล 
1542107 การใช้ภาษาไทย       3(2-2-5) 

Thai Language Usage  
           การใช้ถ้อยค าส านวน ระดับภาษา การฝึกทักษะการรับสารจากการฟังและการอ่านโดย
สรุปสาระส าคัญ วิเคราะห์ และตีความสารประเภทต่าง ๆ ได้ ฝึกทักษะการส่งสารจากการพูดและการ
เขียนโดยใช้ภาษาได้ถูกต้องตรงตามความหมาย เหมาะสมกับบทบาทและบริบทของการสื่อสาร            
ในชีวิตประจ าวัน 
 
 
 



 

 

21 

1543103 ภาษาถิ่นไทย       3(3-0-6) 
Thai  Dialects          

                   ความหมายและหลักเกณฑ์การแบ่งภาษาถิ่น ระบบเสียง ค า ประโยคและความหมาย
ของภาษาถิ่นเหนือ อีสาน กลางและใต้ โดยเทียบกับภาษาไทยมาตรฐาน ทัศนคติของคนไทยที่มีต่อภาษา
ถิ่น และความสัมพันธ์ของภาษาถิ่นกับวิชาการแขนงอ่ืน 
1543107 ภาษาถิ่นตระกูลไทในกลุ่มประเทศอาเซียน    3(3-0-6) 

Tai Dialect Languages In ASEAN  
                   วิวัฒนาการของภาษาถิ่นตระกูลไทของประเทศในอาเซียน  ภาษาถิ่นตระกูลไทที่ยังมีใช้
ในปัจจุบัน  เปรียบเทียบภาษาถิ่นตระกูลไทรวมทั้งการสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านค าและความหมายของ
ภาษาถ่ินตระกูลไทท่ียังมีการใช้อยู่ในปัจจุบัน   
1543201 ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย    3(3-0-6) 

Pali and Sanskrit Languages in Thai  Language  
                   ความเป็นมาของภาษาบาลีและสันสกฤต อักขรวิธีและการประกอบศัพท์ เปรียบเทียบ
หน่วยเสียง หน่วยค า และประโยคของภาษาบาลีและสันสกฤตกับภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงรูปค า เสียง 
และความหมายของภาษาบาลีและสันสกฤตที่ปรากฏในภาษาและวรรณคดีไทย 
 

2) กลุ่มวิชาการใช้ภาษาไทย 
1531401 นวัตกรรมสื่อการสอนภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ   3(2-2-5) 

Media Innovation of Teaching Thai Language for Foreigners  
                    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนวัตกรรมสื่อการสอนภาษาไทย การประยุกต์นวัตกรรม             
สื่อการสอนมาใช้ในการสอนภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศและฝึกปฏิบัติจัดท าสื่อนวัตกรรม          
ทดลองใช้สื่อในการสอนภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ    
1531402 การสร้างบทเรียนภาษาไทย     3(2-2-5) 

Production of Thai Lessons       
                  ความรู้เกี่ยวกับการสร้างบทเรียน  แนวทางการสร้างบทเรียนหลักภาษาไทยภาษาศาสตร์ 
การใช้ภาษาไทย วรรณคดีไทย  ภาษากับวัฒนธรรม ภาษากับภูมิปัญญาไทย  ปฏิบัติการสร้างบทเรียน
ประเภทต่าง ๆ 
1541112 การแปลข่าวและสารคดี      3(2-2-5) 

News and Documentary Translation  
วิชาบังคับก่อน : การแปลเบื้องต้น  
ความเชื่อ แนวคิด วัฒนธรรมของคนไทยและชนชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษ การแปลข่าวและ 

สารคด ีเน้นการแปลข่าวทั่วไป ข่าวการศึกษา  ข่าวการเมือง  และข่าวเศรษฐกิจ 
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1541113 การแปลวรรณกรรม      3(2-2-5) 
Literary Works Translation  
วิชาบังคับก่อน  : การแปลเบื้องต้น  
อิทธิพลของความเชื่อ แนวคิดและวัฒนธรรมที่มีผลต่อการใช้ภาษาในการสื่อสาร         

และการแปล  การแปลวรรณกรรมประเภทและสมัยต่าง  ๆ  ที่น่าสนใจ การวิเคราะห์ลีลาภาษา 
ความหมายและส านวน  เพื่อให้ได้บทแปลที่เที่ยงตรงตามต้นฉบับและได้สุนทรียะอย่างครบถ้วน 
1541217 ภาษาและวรรณกรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว   3(2-2-5) 
   Thai Language and Literary Works for Tourism  
                      ความรู้เกี่ยวกับศัพท์และวรรณกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและประเทศใน 
ประชาคมอาเซียนแสดงการใช้ภาษาไทยทักษะการฟังและการพูดในการติดต่อสื่อสารในธุรกิจท่องเที่ยว
และธุรกิจโรงแรมได้อย่างเหมาะสมกับโอกาส บุคคล  สถานที่และวัฒนธรรมความเป็นไทย  

1541302 การอ่านวรรณกรรมแปล      3(3-0-6) 
Reading in Translated Literary  Works  

                    รปูแบบ  เนื้อหา  แนวคิด  กลวิธีการแปล  ส านวนการใช้ภาษาของวรรณกรรมท่ีแปลจาก
ภาษาต่างประเทศและอิทธิพลของวรรณกรรมแปลที่มีต่อวรรณกรรมและสังคมไทย 

1542306 ภาษาไทยในงานอาชีพภาครัฐและเอกชน    3(2-2-5) 
Thai Language in Government and Private Sectors  

                     ทักษะการพูดและการเขียนเพ่ือการสื่อสารในหน่วยงานภาครัฐเเละเอกชน ได้เเก่ งาน
สารบรรณงานธุรกิจ  งานประชุม  งานจัดท าแผน การจัดท ารายงานการประชุม งานประชาสัมพันธ์เเละ
งานโฆษณา 

1543214 บรรณาธิการกิจและการบริหารส านักพิมพ์    3(2-2-5) 
Editorial Works and Publishing House Management   

                    ความหมาย ความส าคัญ ประเภท  องค์ประกอบของการด าเนินธุรกิจการพิมพ์  
คุณสมบัติและจริยธรรมของผู้ด าเนินงานธุรกิจการพิมพ์ บรรณาธิการ ลักษณะของสิ่งพิมพ์ที่จะด าเนิน
ธุรกิจ  ขั้นตอนการด าเนินงานเกี่ยวกับธุรกิจการพิมพ์  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  กระบวนการขาย  หลักการตลาด  
การโฆษณาประชาสัมพันธ์  กรณีศึกษาปัญหาส านักพิมพ์ 
1543223 ความคิดสร้างสรรค์ในภาษาไทยและวัฒนธรรม   3(3-0-6) 

Creative Thinking in Thai  Language and Culture 
  ความหมาย  กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์  ศิลปะการใช้ถ้อยค า  ส านวนโวหาร  
เรื่องราว  และรูปแบบที่แสดงความคิดสร้างสรรค์ทั้งในการพูดและการเขียน ผลงานและกิจกรรม  ด้าน
ภาษาและวัฒนธรรม ฝึกทักษะและปฏิบัติการการสร้างสรรค์ผลงานสารคดี บันเทิงคดี กวีนิพนธ์ กิจกรรม
บูรณาการภาษาและวัฒนธรรมโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
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1543507 วิวัฒนาการแบบเรียนภาษาไทย     3(3-0-6) 
Evolution of Thai Textbooks  

                    วิวัฒนาการของแบบเรียนภาษาไทยสมัยต่าง ๆ  ความสอดคล้องของแบบเรียนภาษาไทย
กับหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ความสอดคล้องของหนังสือเรียนภาษาไทย  กับสังคม             
และวัฒนธรรม 
1544211 การเขียนวรรณกรรมสร้างสรรค์ส าหรับเด็ก   3(2-2-5) 
  Creative Literary  Works Writing for Children  
                    การเขียนสารคดีและบันเทิงคดีสร้างสรรค์ส าหรับเด็กวัยต่าง ๆ  ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง 
การสร้างเรื่อง การใช้ภาษาสื่อสาร วิธีการน าเสนอ การใช้สี การใช้ภาพประกอบ และการจัดรูปเล่มที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
1544502 การเขียนและจัดท าวารสาร  นิตยสาร และจุลสาร    3(2-2-5) 

Writing  and Publishing for Periodical Magazine and Pamphlet  
ความรู้เกี่ยวกับวารสาร นิตยสาร จุลสาร การฝึกผลิตวารสาร นิตยสาร และจุลสารเพื่อ 

ธุรกิจการตลาด   
1544609 การจัดการสารสนเทศด้านภาษาและวรรณกรรมเพื่อเผยแพร่ 3(2-2-5) 

Information Management of Language and Literary Works for Publication  
                    ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศของไทย  ที่เกี่ยวกับประเทศไทยทั้งที่เป็นสิ่งพิมพ์และสื่อในรูป
อ่ืน ๆ  การสร้างฐานข้อมูลภาษาและวรรณกรรมไทยสารสนเทศที่ได้มาตรฐานคุณภาพวิชาการ 
 

3) กลุ่มวิชาวรรณคดี 
1541407 พัฒนาการของวรรณคดีไทย     3(3-0-6) 

Thai Literature Development  
                  ความเคลื่อนไหวและความคลี่คลายของวรรณคดี ไทยตั้ งแต่สมัยสุ โข ทัยจนถึง           
สมัยต้นรัตนโกสินทร์ ปัจจุบัน ลักษณะเด่นของวรรณคดีไทยแต่ละยุคสมัย รวมทั้งอิทธิพลที่มีต่อกัน 

1542401 การวิจารณ์วรรณกรรม      3(3-0-6) 
Literary  Works Criticism  

                  ทฤษฎีการวิจารณ์วรรณกรรม บทวิจารณ์วรรณกรรม ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ฝึกเขียนบท
วิจารณ์วรรณกรรมทั้งประเภทร้อยแก้วและร้อยกรอง 

1542402 วรรณกรรมนิราศ      3(3-0-6) 
Niras Literary  Works  

                 ลักษณะ  ความหมาย  ประเภทของนิราศ  จุดประสงค์ในการแต่งเนื้อหา ธรรมเนียมและ
ขนบลีลาการเขียน แรงบันดาลใจของกวีในการสร้างสรรค นิราศสมัยต่าง ๆ 
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1543407 วรรณกรรมท้องถิ่น      3(3-0-6) 
Thai  Folk  Literary  Works  

                 ความหมาย ก าเนิด ที่มา ลักษณะ ประเภท รูปแบบ เอกลักษณ์และคุณค่า ในด้านต่าง ๆ 
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมท้องถิ่นกับสังคมและอิทธิพลของวรรณกรรมท้องถิ่นที่มีต่อ
วรรณกรรมท้องถิ่นด้วยกันเอง 
1543413 วรรณกรรมสุนทรภู่      3(3-0-6) 

Literary works of Sunthon Phu    
                 วรรณคดีของสุนทรภู่ ลักษณะเด่นด้านรูปแบบ เนื้อหา วรรณศิลป์ แนวคิด คุณค่า      
และอิทธิพลต่อสังคม 
1543435 วรรณกรรมไทยร่วมสมัย      3(3-0-6) 

Contemporary  Thai Literary  Works 
ลักษณะของวรรณกรรมไทยสมัยใหม่ในด้านที่มา รูปแบบ เนื้อหาและพัฒนาการ  

ตลอดจนอิทธิพลของสังคมท่ีมีผลต่อความเปลี่ยนแปลงของวรรณกรรมไทยร่วมสมัย 
1543436 วรรณคดีรัชกาลที่  5 – 6      3(3-0-6) 

Thai Literatures in Royal  Period of King Rama V- VI   
                  ลักษณะเด่นของด้านรูปแบบ วรรณศิลป์ แนวคิด คุณค่า วรรณคดีในสมัยรัชกาลที่ 5 
และรัชกาลที่ 6 ปัจจัยที่ท าให้เกิดความเจริญและความเปลี่ยนแปลงของวรรณคดีสมัยดังกล่าว รวมทั้ง
อิทธิพลที่มีต่อวรรณคดีในสมัยต่อมา 
1543437 วรรณกรรมรัชกาลที่ 9      3(3-0-6) 

Thai Literary Works in Royal  Period of King Rama IX   
                  วรรณกรรมที่ส าคัญในสมัยรัชกาลที่  9  ลักษณะเด่นด้านรูปแบบ วรรณศิลป์  แนวคิด  
คุณค่า  
1543438 วรรณคดีเปรียบเทียบ      3(3-0-6) 

Comparative Literatures   
                  ทฤษฎีของวรรณคดีเปรียบเทียบ ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับศาสตร์ต่าง  ๆ ฝึก
ปฏิบัติวิเคราะห์วรรณกรรมตามทฤษฎีวรรณคดีเปรียบเทียบ 
1543440 วรรณกรรมรางวัลสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน  3(3-0-6) 

The S.E.A. Write Award Literary Works of Thailand  
                  วรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนของไทยเกี่ยวกับ รูปแบบ  โครงเรื่อง  กลวิธี
การน าเสนอ  ท่วงท านองการเขียน  แก่นเรื่อง  และคุณค่า   
1544401 วรรณกรรมขนบประเพณีไทยและศาสนา    3(3-0-6) 

Literary Works of Thai Customs  and Religions   
                  ลักษณะทั่วไปของวรรณคดีขนบประเพณีและศาสนา  วรรณศิลป์  ปรัชญาความเชื่อที่
ปรากฏในวรรณคดีขนบประเพณีและศาสนา  ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อ  ศาสนา  พิธีกรรมกับ
วรรณคดี  ศึกษาท้ังวรรณคดีและวรรณกรรม 
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                      4) กลุ่มวิชาภาษาและวรรณคดีที่สัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรม 
1541218 ภาษาและวัฒนธรรมในบทเพลงไทย    3(3-0-6) 

Language and Culture in Thai  Songs  
                   ภาษาและวัฒนธรรมไทยในเนื้อเพลงไทยประเภทต่าง ๆ  การวิเคราะห์ภาษาในบทเพลง
ในแง่สุนทรียภาพ ความสัมพันธ์ของเสียงและตัวอักษรกับความรู้สึก ความหมาย ความซาบซึ้งและภาพ
สะท้อนวิถีชีวิต  วัฒนธรรมในบทเพลง 
1541219 ภาษาไทยกับวัฒนธรรม      3(3-0-6) 

Thai  Language and Culture  
                  รูปแบบและลักษณะของภาษาไทย ส านวน สุภาษิตค าพังเพย โวหาร และภาพพจน์     
การใช้ภาษาระดับพิธีการและไม่เป็นพิธีการ ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม  ค่านิยม ความเชื่อ
ที่สะท้อนจากภาษาและเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียนที่มีลักษณะร่วมกัน 
1541701 ภูมิปัญญาไทยกับวิถีชีวิตไทย     3(3-0-6) 

Thai  Wisdom and Way of  Life   
                 ภาษาและวรรณกรรมในฐานะอัตลักษณ์และมรดกทางวัฒนธรรมของไทย ภูมิปัญญาไทย 
ในด้านชีวิตความเป็นอยู่ ทั้งวัตถุธรรมและคุณธรรมที่ปรากฏในภาษาและวรรณกรรมไทย  ความคิดและ
งานสร้างสรรค์ทางสุนทรียะ ในศิลปกรรมไทย 
1541702 การจัดการโครงการทางภาษาและวัฒนธรรม   3(2-2-5) 

Language and Culture Project Management   
                 หลักการและเทคนิคการเขียน การบริหาร การด าเนินงานและการประเมินโครงการทาง
ภาษาและวัฒนธรรม ซึ่งสัมพันธ์กับพ้ืนฐานทางสังคมและวัฒนธรรม การจัดท ารายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานตามโครงการและการน าเสนอด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ    
1541703 กิจกรรมสร้างสรรค์ด้านภาษาวรรณกรรมและวัฒนธรรม  3(2-2-5) 

Creative Activities  in Thai Language,  Literary Works and Culture  
                 การบูรณาการองค์ความรู้ด้านภาษา วรรณกรรม วัฒนธรรมไทยเพ่ือจัดกิจกรรม
สร้างสรรค์  พัฒนาทักษะความคิดความสามารถด้านภาษาไทย 
1541704  เทคโนโลยแีละนวัตกรรมสรา้งสรรค์ด้านภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการเผยแพร่ 3(2-2-5) 

Creative Technology and Innovation in Language and Culture for  dissemination
 ความหมายของงานสร้างสรรค์ การจัดท าผลงานด้านภาษาและวัฒนธรรมโดยเน้นความคิด 

สร้างสรรค์ การออกแบบและวางแผน  การผลิตโปรแกรมเผยแพร่องค์ความรู้ทางสื่อมวลชน โดยสามารถ
เลือกใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้อย่างเหมาะสม ฝึกปฏิบัติการเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรม 
1543439 วรรณกรรมกับทัศนศิลป์      3(3-0-6) 

Literary  Works  and other  Arts  
                  ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีไทยกับทัศนศิลป์  ได้แก่ จิตรกรรม ประติมากรรม 
สถาปัตยกรรม 
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1543441 วรรณกรรมกับศิลปะการแสดง     3(3-0-6) 
Literary  Works and the Performance Arts  

                   ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีไทยกับศิลปะการแสดง เช่น โขน  ละคร  หนัง  หุ่น  
ระบ า  ละครเวที ภาพยนตร์ ฯลฯ 
 
   2.4) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  7  หน่วยกิต 

1544801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย     2(90) 
Preparation for Professional Internship in  Thai Language  

                  การอบรมเข้มและฝึกปฏิบัติการทักษะการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในงานธุรการ  
งานสารบรรณ การประชุม  การจัดท ารายงานประเภทต่าง ๆ การจัดท าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รวมทั้งการพัฒนาบุคลิกภาพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพภาษาไทย 
1544802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย      5(450) 

Professional Internship in  Thai  Language  
                  การฝึกวิชาชีพในหน่วยงานรัฐบาล  รัฐวิสาหกิจ  หรือธุรกิจเอกชน โดยน าความรู้
ภาษาไทย       ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้ศึกษาไปใช้ในสถานการณ์จริง 
 
          3)  หมวดวิชาเลือกเสรี              6 หน่วยกิต 
       เลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครโดยไม่ซ้ าซ้อนกับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวม ในเกณฑ์การ
ส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัดและความสนใจ และต้อง
ไม่เป็นรายวิชาในสาขาวิชาภาษาไทย 
 

   
 


