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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
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หมวดท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อหลักสูตร 
    รหัสหลักสูตร     25280561100216 
    ภาษาไทย      :  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
    ภาษาอังกฤษ :   Bachelor of Arts Program in Thai Language for Communication 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
    ชื่อเตม็ (ไทย)      :  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร) 
    ชื่อย่อ (ไทย)        :  ศศ.บ. (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร) 
    ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :   Bachelor of Arts (Thai Language for Communication) 
    ชื่อย่อ (อังกฤษ)   :  B.A. (Thai Language for Communication) 
 

3. วิชาเอก/ หรือความเช่ียวชาญเฉพาะหลักสูตร 
    มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มีความคิดกว้างไกล มี
ทักษะเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ มีความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์  ตลอดจนมีคุณธรรมและจริยธรรมอันเป็นคุณสมบัติของ
พลเมืองที่ดีของชาต ิ
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
    138 หน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
    5.1 รูปแบบ:  หลักสูตรระดับปริญญาตรี  หลักสูตร 4 ปี 
    5.2 ประเภทของหลักสูตร:  หลักสูตรทางวิชาการ 
    5.3 ภาษาที่ใช้:   
          จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย  เอกสารและต าราในวิชาหลักเป็นต าราภาษาไทย 
    5.4 การรับเข้าศึกษา:   
          รับเฉพาะนักศึกษาไทยและนักศึกษาชาวต่างชาติที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนและเข้าใจภาษาไทยไดเ้ป็นอย่างด ี
    5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น:  หลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
    5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา:  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
   (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
- คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร 
 ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เม่ือวันที่  19  พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
- สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้พิจารณากล่ันกรองหลักสูตร และให้ความเห็นชอบ 
 ในการประชุมครั้งที่ 7/2560  เม่ือวันที่  28  มิถุนายน  พ.ศ. 2560 
- สภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
   ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 (323) เม่ือวันที่  3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
- เปิดสอนภาคต้น  ปีการศึกษา 2560 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
   หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร พ.ศ. 2560ในปีการศึกษา 2564 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
1. งานด้านบริหารธุรกิจ  เช่น  พนักงานประจ าส านักงาน  พนักงานฝ่ายจัดการประชุม  เลขานุการ  พนักงานส่งเสริม

การขาย  พนักงานประชาสัมพันธ์ ผู้ประกอบการ เป็นต้น 
2. งานด้านสื่อสิ่งพิมพ์  เช่น  พนักงานประจ ากองบรรณาธิการ  บรรณาธิกร  พนักงานพิสูจน์อักษร  เป็นต้น 
3. งานด้านสื่อสารมวลชน เช่น นักข่าว ผู้ประกาศพิธีกร นักเขียนบทละครวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  เป็นต้น 
4. งานพัฒนาบุคคล  เช่น  พนักงานฝ่ายฝึกอบรมบุคลากร  เป็นต้น 
5. งานด้านการสอน เช่น ครูภาษาไทย  ผู้สอนภาษาไทยให้แก่ชาวต่างประเทศ  นักวิชาการ เป็นต้น 

 

9. ชื่อ นามสกุล  ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ 
    ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ต าแหน่ง ชื่อ-สกุล คุณวุฒิการศึกษา สถาบันที่ส าเร็จการศกึษา ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
         (ภาษาไทย) 

สุนันท ์ ภัคภานนท ์ อ.ม. (ภาษาไทย)  
อ.บ. (ภาษาไทย) (เกียรติ
นิยมอันดบั 2) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2528 
2524 

 
2. รองศาสตราจารย ์
(ภาษาไทยเพื่อการ

ส่ือสาร) 

ขนิษฐา  จิตชินะกุล กศ.ม. (ภาษาไทย) 
ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการ
ส่ือสาร(เกียรตินิยมอันดบั2) 

 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

2535 
2532 
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ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิการศึกษา สถาบันที่ส าเร็จการศกึษา ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
(ภาษาไทยเพื่อการ

ส่ือสาร) 

บัวผัน  สุพรรณยศ อ.ม. (ภาษาไทย)  
ศศ.บ.ภาษาไทย (เกียรติ
นิยมอันดบั1) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ สงขลา 

2535 
2531 

4. อาจารย์ สุรีย์  พงศ์อารักษ์ กศ.ม. (ภาษาและวรรณคดี
ไทย) 
นศ.บ. การโฆษณา 
 
ศศ.บ. ภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ ประสานมิตร 
มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2535 
 

2537 
 

2530 
5. อาจารย์ วริศรา  อนันตโท อ.ม.(ภาษาไทย) 

ศศ.บ. (ภาษาไทยเพื่อการ
ส่ือสาร) (เกียรตินิยมอันดบั
2) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  

2547 
2544 

 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
        ปัจจุบันธุรกิจด้านการตลาด การพิมพ์ การสื่อสารมวลชน การประชาสัมพันธ์  และการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคคล 
เป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการและผู้ที่เก่ียวข้องอย่างสูง  และช่วยขับเคล่ือนระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น  ส่งผลให้ตลาดแรงงานต้องการผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาและการสื่อสาร  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยเพื่อสร้างสรรค์งานและสื่อสารกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ
ธุรกิจดังกล่าว 
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
        แม้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) จะก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ข้อหน่ึงคือ มุ่งพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้  แต่จากการส ารวจของส านักงาน
บริหารและพัฒนาองค์ความรู้พบว่าปัจจุบันเยาวชนไทยยังมีปัญหาด้านการใช้ภาษาไทย อ่านภาษาไทยไม่คล่อง สะกด
ค าไม่แม่นย า การสื่อสารทั้งการพูดและการเขียนยังขาดความลึกซึ้ง จึงไม่สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการการเรียนรู้กับ
ศาสตร์อื่นได้  นอกจากน้ันเยาวชนไทยยังขาดทักษะการคิดวิเคราะห์วิจารณ์ และการคิดริเริ่มสร้างสรรค์  หากเยาวชน
ไทยไม่สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารและวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะขาดทักษะการเรียนรู้ เชื่อมโยง และ
สื่อสารความรู้ความคิดต่างๆ  
        ขณะที่เยาวชนไทยมีปัญหาด้านการใช้ภาษาไทยดังกล่าว  ในต่างประเทศทั้งในยุโรป สหรัฐอเมริกา และเอเชียกลับ
มีผู้สนใจศึกษาภาษาไทยมากขึ้น  สาเหตุประการหน่ึงเน่ืองจากต้องการมาลงทุนและท าการค้าในประเทศไทย  ปัจจุบัน
สถาบันการศึกษาของไทยจึงมีชาวต่างประเทศเดินทางมาเรียนภาษาไทยมากขึ้น 
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
        สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารตระหนักถึงสถานการณ์และการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมดังกล่าว จึงมี
เป้าหมายจะผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาและการสื่อสาร โดยเฉพาะการใช้ภาษาไทยให้มี
ประสิทธิภาพ  เพื่อน าไปใช้ในการประกอบอาชีพและการแสวงหาความรู้ในระดับที่สูงขึ้น  สาขาวิชาฯ จึงได้ปรับปรุง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ซึ่งมุ่งพัฒนาคนไทยให้มีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์มีความคิด
สร้างสรรค์ใฝ่เรียนรู้มีคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่ดีงามรู้จักสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นควบคู่กับการเสริมสร้างและ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาและแหล่งเรียนรู้ในระดับชุมชนโดยก าหนดให้มีรายวิชาบังคับทั้งด้านหลักภาษา 
การใช้ภาษา วรรณกรรม การสื่อสาร และความสัมพันธ์ของภาษาและวรรณกรรมกับสังคมและการสื่อสาร เพื่อให้
นักศึกษามีความรู้ทางภาษาและการสื่อสารอย่างลุ่มลึก รอบด้าน  นอกจากน้ันยังมีรายวิชาเลือกที่ผู้เรียนสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้กับอาชีพได้อีกด้วย 
12.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
        มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีพันธกิจต่อสังคมในการจัดการศึกษาและให้บริการทางวิชาการ รวมทั้งมีส่วนร่วมกับ
สังคมในการสืบสานและสร้างเสริมภูมิปัญญาให้เหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  หลักสูตร
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร จึงมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถด้านการใช้ภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ  
มีความคิดกว้างไกล มีทักษะในการแก้ปัญหาเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ และมีความคิดเห็นในทางสร้างสรรค์  อีกทั้งยังเป็นผู้มี
คุณธรรมจริยธรรม เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติอีกด้วย 
 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 
        -ไม่มี- 

หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
    1.1 ปรัชญา 
            มุ่งเน้นคุณธรรม เป็นผู้น าแห่งภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและงานอาชีพ 
 

     1.2 วัตถุประสงค ์
           1.2.1  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ  มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีทักษะในการ
สื่อสารด้วยภาษาไทย และสามารถประยุกต์ใช้ภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งสามารถน าความรู้นั้น
ไปสร้างสรรค์งานหรือประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
          1.2.2  เพื่อผลิตบัณฑิตที่บุคลิกภาพ มีความคิดกว้างไกล มีทักษะในการแก้ปัญหาเชิงวิเคราะห์ วิจารณ ์
และมีความคิดเห็นในทางสร้างสรรค์  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม 
          1.2.3  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรม  มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ
ประเทศชาต ิ
          1.2.4  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความภาคภูมิใจในภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาประจ าชาติ และม่เจตคติที่ดีต่อ
ประเทศชาติและวัฒนธรรมไทย 
          1.2.5  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไป
ตามมาตรฐานไมต่่ ากว่าท่ี 
สกอ. ก าหนด 

1. ติดตามและประเมินหลักสตูรทุก 4 ปี 
2. ติดตามและประเมินความพึงพอใจของ

ผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิตอย่างสม่ าเสมอ 
3. แต่งตั้งคณะกรรรมการพัฒนาและปรับปรุง

หลักสูตร 

1. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 
2. รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
3. ผลการประเมินความพึงพอใจจาก
ผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต  

4. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตร 

ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
และสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด แรงงาน
ภายในระยะเวลา 5ปี 
 

ติดตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคม รวมทั้งความต้องการแรงงานของ
หน่วยงาน องค์กร และสถานประกอบการ 

1. รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจและสังคมของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

2. รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

แผนการส่งเสริมการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
ภายในระยะเวลา 2 ปี 

 

1. เพ่ิมพูนทักษะ/ความรู้แก่อาจารย์เพ่ือ
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2. จัดกิจกรรมที่เน้นทักษะการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

3. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลท่ีเน้นพัฒนาการของผู้เรียน 

1. หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ
เพ่ิมพูนทักษะของอาจารย์ 

2. ผลการประเมินการสอนโดย
นักศึกษา 

3. รายงานผลการด าเนินงานของ
รายวิชาต่างๆ ในหลักสูตร 

แผนการพัฒนาทักษะการ
สอน/การประเมินผลของ
อาจารย์ตามผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา ภายใน
ระยะเวลา 2 ปี 

พัฒนาทักษะการสอนของอาจารย์โดยเน้น
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ทักษะ
ทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะในการ
วิเคราะห์และสื่อสาร 

1. โครงการพัฒนาทักษะการสอนและ
การประเมินผลการเรียนรู้ท้ัง5 ด้าน 

2. ผลการประเมินการสอนโดย
นักศึกษา 
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หมวดท่ี 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
   1.1 ระบบ 
        จัดการศึกษาในระบบทวิภาค โดยข้อก าหนดต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ว่าด้วย
การศึกษาระบบหน่วยกิต ขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2545 
   1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
        มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
       ไม่มี 
 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
    2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
          ภาคต้น                เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
          ภาคปลาย            เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
          ภาคฤดูร้อน         เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 
 

   2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
          ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติดังน้ี 
          2.2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.6)  หรือระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า  หรือ 
          2.2.2 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า  หรือระดับ
อนุปริญญา (3 ปี) หรือเทียบเท่า  หรือ 
          2.2.3 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยใด หรือสถาบันการศึกษาชั้นสูงอื่นในประเทศ
หรือต่างประเทศ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรองและสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่น 
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
          - นักเรียนท่ีเข้าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
          - นักเรียนท่ีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นผู้ด าเนินการคัดเลือกเอง 
 

    2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
          2.3.1  นักศึกษาบางคนมีพื้นฐานความรู้และความสามารถทางภาษาไทยน้อย 
          2.3.2  นักศึกษาบางคนมีพื้นฐานในการคิดวิเคราะห์วิจารณ์ และความคิดสร้างสรรค์น้อย 
 

    2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
          2.4.1  ก าหนดรายวิชาเพือ่พัฒนาความรู้ความสามารถทางภาษาไทย และทักษะในการคิดวิเคราะห์วิจารณ์ 
และคิดสร้างสรรค ์

2.4.2  จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 

 
ระดับช้ันปี 

จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา (คน)  

2560 2561 2562 2563 2564 
ระดับปริญญาตรี      ชั้นปีที่ 1 80 80 80 80 80 

ชั้นปีที่ 2 - 70 70 70 70 
ชั้นปีที่ 3 - - 70 70 70 
ชั้นปีที่ 4 - - - 70 70 
รวม 80 150 220 290 290 

บัณฑิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 70 70 
  

หมายเหตุ: อัตราการ Drop Out  ร้อยละ 10 

 
2.6 งบประมาณตามแผน 

 

3 หมวดเงิน 
งบประมาณที่ต้องการแต่ละป ี

2560 2561 2562 2563 2564 
เงินเดือน (อัตราใหม)่ 264,000 290,400 319,440 351,384 386,523 
ค่าตอบแทน 315,000 337,500 337,500 337,500 337,500 
ค่าวัสดุ 6,000 6,500 7,000 7,500 8,000 
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ - - - - - 

รวมงบด าเนินการ 585,000 634,400 663,940 696,384 732,023 
ค่าครุภัณฑ ์ 301,500 302,000 302,500 303,000 303,500 
ค่าที่ดนิ - - - - - 
ค่าส่ิงก่อสร้าง - - - - - 

รวมงบลงทนุ - - - - - 

รวมทั้งสิ้น 886,500 936,400 966,440 999,984 1,035,523 

 
2.7 ระบบการศึกษา 
      ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ว่าด้วยการศึกษาระบบ หน่วย
กิตขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2545  
 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
     นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาก่อน  เม่ือเข้าศึกษาในหลักสูตรน้ีสามารถเทียบโอน
หน่วยกิตได้  ทั้งน้ีให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ว่าด้วยการเทียบโอนหน่วยกิตในการ
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เข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 (ภาคผนวก ค.) และระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ว่า
ด้วยการเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ จากการศึกษานอกระบบและ/หรือการศึกษาตาม
อัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ ตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2547   

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1.1     จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร  138    หน่วยกิต  
3.1.2     โครงสร้างหลักสูตร 

                           (1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30  หน่วยกิต 

  1.1 กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร  (Language and Communication Skills) 
  1.2 กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ  (Business and Entrepreneurship) 
  1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(Science and Technology) 
  1.4  กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และวัฒนธรรม(Aesthetics and Culture) 
  1.5  กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตและสังคมยั่งยืน(Quality of Life and Sustainable Society) 

 (2) หมวดวิชาเฉพาะ 102 หน่วยกิต 
 (2.1) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  

        ก. กลุ่มวิชาแกน     24  หน่วยกิต 
                  ***วิชาแกนสาขาบังคับ 6 หน่วยกิต  แกนคณะเลือกไม่น้อยกว่า 18  หน่วยกิต 

     ข. กลุ่มวิชาเอก                                                           63  หน่วยกิต 
แบ่งเป็น 2 แผน คือ  
แผน ก  หลักสูตรปกติ 
กลุ่มวิชาเอกบังคับ 27  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาเอกบังคับเลือก 3  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาเอกเลือก 33   หน่วยกิต  

แผน ข  หลักสูตรมีวิชาสหกิจศึกษา 
กลุ่มวิชาเอกบังคับ 27  หน่วยกิต 
วิชาสหกิจศึกษา                                                  6  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาเอกเลือก 30  หน่วยกิต 

    (2.2) กลุ่มวิชาอื่น 
        ก. กลุ่มวิชาโท* 15  หน่วยกิต 
(*นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลือกจากกลุ่มใดก็ได้ทดแทนรายวิชาใน

กลุ่มวิชาโท จ านวน 15 หน่วยกิตได้) 
   (3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
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 3.1.3 รายวิชาในแต่ละหมวดวิชาและจ านวนหน่วยกิต   
3.1.3.1 รหัสวิชา 
รายวิชาในหลักสูตรมีหลักเกณฑ์การใช้รหัสวิชา โดยแทนด้วยตัวอักษร 2 ตัว และตัวเลข 3 

หลัก น าหน้าทุกรายวิชาในหลักสูตร ดังต่อไปน้ี 
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

  รายวิชาตา่งๆ ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจะมีรหัสน าหน้าชื่อวิชา  ซึ่งมีความหมายดังน้ี 
  ตัวอักษรสองตัว คือ GE  หมายถึง หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  ตัวเลขหลักร้อย 0-4 หมายถึงกลุ่มวิชา  ประกอบด้วย 
  เลข 0  หมายถึง  กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร 
  เลข 1  หมายถึง  กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ 
  เลข 2  หมายถึง  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  เลข 3  หมายถึง  กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และวัฒนธรรม 

   เลข 4  หมายถึง  กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตและสังคมยั่งยืน 
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 

หมวดวิชาเฉพาะประกอบด้วยรายวิชาในกลุ่มวิชาแกน กลุ่มวิชาเอก และกลุ่มวิชาโท จะมี
รหัสน าหน้าชื่อวิชา ซึ่งมีความหมาย ดังน้ี 

                              ก.  กลุ่มวิชาแกน 
อักษรตัวแรก  คือ  คณะวิชา  
          H   หมายถึง คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ 
อักษรตัวท่ีสอง  คือ  หมวดวิชา 

                O*  หมายถึง  หมวดวิชาแกน 
                                *รหัสวิชามาจากน าอักษรล าดับท่ี 2 ของค าว่า Core 

(ใช้เฉพาะหมวดวิชาแกนของคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์เท่าน้ัน) 
เลขหลักร้อย  คือ  ชั้นปีที่  ประกอบด้วย 
เลข 1 หมายถึง จัดสอนในชั้นปีที่ 1 
เลข 2 หมายถึง จัดสอนในชั้นปีที่ 2 
เลข 3 หมายถึง จัดสอนในชั้นปีที่ 3 
เลข 4 หมายถึง จัดสอนในชั้นปีที่ 4 
เลขหลักสิบและหลักหน่วย  หมายถึง  ล าดับวิชา 

ข.  กลุ่มวิชาเอก 
อักษรตัวแรก  คือ  คณะวิชา  
           H    หมายถึง คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ 
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อักษรตัวท่ีสอง  คือ  สาขาวิชา 
   S*   หมายถึง  สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 
   R*   หมายถึง  สาขาวิชาภาษาองักฤษและการแปล 
   H*   หมายถึง  สาขาวิชาภาษาไทย 
   A*   หมายถึง  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
   Z*   หมายถึง  สาขาวิชาภาษาจีน 
   N*  หมายถึง  สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา 
   P*   หมายถึง  สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
   W*  หมายถึง  สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
   Y*   หมายถึง  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน 
   B*   หมายถึง  สาขาวิชาการจัดการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ 

*รหัสอักษรตัวที่สองของรหัสวิชาน ามาจากอักษรภาษาอังกฤษล าดับที่  2 ของชื่อ
ภาษาอังกฤษของแต่ละสาขาวิชา หากตัวอักษรดังกล่าวซ้ ากับรหัสที่ได้ก าหนดมาก่อนหน้าน้ีแล้ว  ให้ใช้อักษร
ล าดับถัดไปเป็นอักษรตัวที่สองของรหัสวิชา (ใช้กับหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกของคณะมนุษยศาสตร์และ
ประยุกต์ศิลปเ์ท่าน้ัน)    

เลขหลักร้อย  คือ  ชั้นปีทีจั่ดสอน  ประกอบด้วย 
เลข 1 หมายถึง จัดสอนในชั้นปีที่ 1 
เลข 2 หมายถึง จัดสอนในชั้นปีที่ 2 
เลข 3 หมายถึง จัดสอนในชั้นปีที่ 3 
เลข 4 หมายถึง จัดสอนในชั้นปีที่ 4 
เลขหลักสิบและหลักหน่วย  หมายถึง  ล าดับวิชาตั้งแต่ 01 – 99  ประกอบด้วย 

     เลข 01 - 30   หมายถึง   รายวชิาเอกบังคับ 
     เลข 31 - 90  หมายถึง  รายวิชาเอกเลือก 
     เลข 91 - 99  หมายถึง  รายวิชาเอกบังคับเลือก 

ค.  กลุ่มวิชาโท 
กลุ่มวิชาโทในคณะ 

อักษรตัวแรก  คือ    คณะวิชา  
          H  หมายถึง คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ 
อักษรตัวท่ีสอง  คือ  X  หมายถึง  รายวิชาโท 
เลขหลักร้อย  คือ  สาขาวิชาโท  ประกอบด้วย 
เลข 0 หมายถึง วิชาโทสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 
เลข 1 หมายถึง วิชาโทสาขาวิชาภาษาอังกฤษและการแปล 
เลข 2 หมายถึง วิชาโทสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
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เลข 3 หมายถึง วิชาโทสาขาวิชาภาษาจีน 
เลข 4 หมายถึง วิชาโทสาขาวิชาภาษาไทย 
เลข 5 หมายถึง วิชาโทสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา 

      เลข 6 หมายถึง    วิชาโทสาขาวิชาศิลปะการแสดง 
      เลข 7 หมายถึง    วิชาโทสาขาวิชาการท่องเที่ยว 
      เลข 8 หมายถึง    วิชาโทสาขาวิชาภาษาเกาหลี 
      เลข 01 หมายถึง   วิชาโทสาขาวิชาการท่องเที่ยว  
      เลข 02 หมายถึง   วิชาโทสาขาวิชาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน 
      เลข 03 หมายถึง   วิชาโทสาขาวิชาการจัดการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ 

เลขหลักสิบและหลักหน่วย  หมายถึง  ล าดับวิชาตั้งแต่ 01 - 99 
กลุ่มวิชาโทต่างคณะ 

อักษรตัวแรก  คือ  คณะวิชา ประกอบด้วย 
B หมายถึง คณะบริหารธุรกิจ 
A    หมายถึง คณะบัญชี 
E    หมายถึง คณะเศรษฐศาสตร์ 

     H หมายถึงคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ 
S    หมายถึง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
C    หมายถึง คณะนิเทศศาสตร์ 

      N หมายถึง    คณะวิศวกรรมศาสตร ์
L     หมายถึง คณะนิติศาสตร์   
อักษรตัวท่ีสอง  คือ  X  หมายถึง  รายวิชาโท 
เลขหลักร้อย หลักสิบ และหลักหน่วย  หมายถึง  ล าดับวิชาตั้งแต่ 001 – 999 

 

โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จ านวนหน่วยกิต  30  หน่วยกิต 
General Education Courses: 30 credits 

1. กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร  (Language and Communication Skills) 
2. กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ  (Business and Entrepreneurship) 
3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) 
4. กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และวัฒนธรรม (Aesthetics and Culture) 
5. กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตและสังคมยั่งยืน (Quality of Life and Sustainable Society) 

ส่วนท่ี 1  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป-บังคับ   นักศึกษาทุกคนต้องเรียน  จ านวน 21 หน่วยกิต  ดังนี้ 
1.  กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการส่ือสาร (Language and Communication Skills Courses) 

กลุ่มภาษา  จ านวน 15  หน่วยกิต (Language Courses: 15 credits) 
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รหัสวิชา 
 

ชื่อวิชา 

 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศกึษาด้วยตนเอง) 

    เงื่อนไข 
  

GE001 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 3(3-0-6)     
 (Thai for Careers)   
GE002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1* 3(3-0-6)     
 (English for Communication 1*)   
GE003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2* 

(English for Communication 2*) 
3(3-0-6) ศึกษาก่อน GE002* 

หรือคะแนน TOEIC 
หรือเทียบเท่าตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

GE004 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 1* 
(English for Communication in Careers 1*) 

3(3-0-6) ศึกษาก่อน GE003* 
หรือคะแนน TOEIC 
หรือเทียบเท่าตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

   GE005 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 2* 
(English for Communication in Careers 2*) 

3(3-0-6) ศึกษาก่อน GE004* 
หรือคะแนน TOEIC 
หรือเทียบเท่าตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

* หมายเหตุ  
1. นักศึกษาที่ยื่นผลคะแนนสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC หรือเทียบเท่า  จะต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้น

ภายในภาคเรียนที่ 2  ของปีการศึกษาที่ 2  ที่เข้าศึกษา  โดยผลคะแนนภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี  นับจากวันที่ผล
สอบประกาศและต้องเป็นไปตามเกณฑ์การเทียบผลคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษดังต่อไปน้ี  

 

เกณฑ์ ก. หลักสูตรนานาชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษ 
ในการเรียนการสอนเท่าน้ัน 

เกณฑ์ ข. หลักสูตรที่ใช้ภาษาไทยและ/หรือภาษาอื่น ๆ  
ในการเรียนการสอน 

1) ผลคะแนนสอบ TOIEC 550 ขึ้นไป 
ใช้ทดแทนรายวิชา GE002    
2) ผลคะแนนสอบ TOIEC 600 ขึ้นไป 
ใช้ทดแทนรายวิชา  GE002  และ GE003    
3) ผลคะแนนสอบ TOIEC 650  ขึ้นไป 
ใช้ทดแทนรายวิชา GE002  GE003  และ GE004 
4) ผลคะแนนสอบ TOIEC 700 ขึ้นไป 
ใช้ทดแทนรายวิชา  GE002  GE003 GE004 และ 
GE005       

1) ผลคะแนนสอบ TOEIC 250  ขึ้นไป 
ใช้ทดแทนรายวิชา GE002   
2) ผลคะแนนสอบ TOEIC 350 ขึ้นไป  
ใช้ทดแทนรายวิชา GE002  และ GE003 
3) ผลคะแนนสอบ TOEIC 450 ขึ้นไป  
ใช้ทดแทนรายวิชา GE002   GE003  และ GE004 
4) ผลคะแนนสอบ TOEIC 550 ขึ้นไป   
ใช้ทดแทนรายวิชา GE002  GE003  GE004 และ GE005 
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            2.  ส าหรับนักศึกษาในหลักสูตรที่ใช้ภาษาไทยและ/หรือภาษาอื่น  ๆ   ในการเรียนการสอน 
  2.1   เม่ือขอยกเว้นรายวิชาภาษาอังกฤษโดยยื่นผลคะแนนสอบมาตรฐานตามเกณฑ์ ข. นักศึกษาจะต้อง
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่น  ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยทดแทนให้ครบ/ไม่น้อยกว่าจ านวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้น  
เพื่อให้มีจ านวนหน่วยกิตครบตามที่หลักสูตรก าหนด 
  2.2   นักศึกษาที่ขอยกเว้นรายวิชาภาษาอังกฤษโดยยื่นผลคะแนนสอบมาตรฐานสูงกว่าที่ก าหนดไว้ใน
เกณฑ์ ข. ให้เป็นไปตามเกณฑ์ ก. โดยจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษน้ัน ๆ   และต้องผ่านการประเมินผลตาม
เกณฑ์ที่คณะกรรมการประจ าหลักสูตรเห็นชอบ 
 
2.  กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ  จ านวน 3  หน่วยกิต 
 

  รหัสวิชา 
 

ชื่อวิชา 

 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศกึษาด้วยตนเอง) 

    เงื่อนไข 
 

GE101 การประกอบการที่ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม 
(Innovation – Driven Entrepreneurship) 
 

 3(3-0-6)  

 3.  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    จ านวน 3  หน่วยกิต 
  รหัสวิชา 
 

 ชื่อวิชา 

 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศกึษาด้วยตนเอง) 

    เงื่อนไข 
 

GE201 การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจิทัลและการโค้ด 
(Digital Innovative Thinking and Coding) 

              3(3-0-6)  

 

ส่วนท่ี 2   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป-เลือก   นักศึกษาเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 9  หน่วยกิตจากกลุ่มวิชาต่อไปนี้ 
Section 2: General Education Courses - Elective. Students can choose to study no less than 9 credits 

from the following coursegroups: 
กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร  (Language and Communication Skills) 
กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ  (Business and Entrepreneurship) 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(Science and Technology) 
กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และวัฒนธรรม(Aesthetics and Culture) 
กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตและสังคมยั่งยืน(Quality of Life and Sustainable Society) 
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1.  กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการส่ือสาร (Language and CommunicationSkills) 
 1) กลุ่มภาษา   

  รหัสวิชา 
 

   ชื่อวิชา 
 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศกึษาด้วยตนเอง) 

    เงื่อนไข 
 

GE006 ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร 
(Malay for Communication)  

                 3(3-0-6)  

GE007 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 
(Vietnamese for Communication) 

                 3(3-0-6)  

GE008 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 
(Burmese for Communication) 
 

                 3(3-0-6)  

   2) กลุ่มทักษะการสื่อสาร   
  รหัสวิชา 
 

  ชื่อวิชา 
 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศกึษาด้วยตนเอง) 

    เงื่อนไข 
 

GE051 มิติแห่งศัพท์ 
(Aspects of Vocabulary) 

                 3(3-0-6)  

GE052 การเขียนโครงการทางวิชาการและวิจัย 
(Research and Academic Project Writing) 

                 3(3-0-6)  

GE053 การอ่านและการเขียนทางธุรกิจ 
(Business Reading and Writing) 

                 3(3-0-6)  

GE054 การอ่านเพื่อพัฒนาชีวิต                3(3-0-6)  
 (Reading for Life Development)   

GE055 ทักษะการพูดและการน าเสนองาน                3(3-0-6)  
 (Speaking and Presentation Skills)   

GE056 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม                3(3-0-6)  
 (Intercultural Communication)   

GE057 นักข่าวพลเมือง                3(3-0-6)  
 (Citizen Reporter) 
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2. กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ (Business and Entrepreneurship) 
  รหัสวิชา 
 

  ชื่อวิชา 
 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศกึษาด้วยตนเอง) 

    เงื่อนไข 
 

GE102 จริยธรรมธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม                3(3-0-6)  

 (Business Ethics and Social Responsibility)   

GE103 การคิดเชิงออกแบบ                3(3-0-6)  

 (Design Thinking)   

GE104 ธุรกิจออนไลน์                3(3-0-6)  

 (Online Business)   

GE105 กฎหมายเบื้องต้นส าหรับผู้ประกอบการ                3(3-0-6)  

 (Law for Entrepreneurs)   
GE106 กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์                3(3-0-6)  

 (E-Commerce Law)   
GE107 การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์                  3(3-0-6)  

 (Trading and Investment)   
GE108 การบริหารความม่ังคั่ง                 3(3-0-6)  

 (Wealth Management)   
GE109  ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพและความงาม                 3(3-0-6)  

  (Food Business for Wellness and Beauty)   
 

3.  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) 
  รหัสวิชา 
 

  ชื่อวิชา 
 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศกึษาด้วยตนเอง) 

    เงื่อนไข 
 

GE202 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่             3(3-0-6)  
 (Modern Innovation Technology)   
GE203 การคิดเชิงวิเคราะห์ส าหรับธุรกิจ             3(3-0-6)  

 (Analytical Thinking for Business)   

GE204 เกษตรอัจฉริยะ             3(3-0-6)  

 (Smart Farming)   

GE205 ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางเพื่อสุขภาพและความงาม             3(3-0-6)  

 (Cosmetic Products for Health and Beauty) 
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  รหัสวิชา 
 

  ชื่อวิชา 
 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศกึษาด้วยตนเอง) 

    เงื่อนไข 
 

GE206 ภูมิปัญญาสมุนไพรไทย             3(3-0-6)  

 (Thai Herbs Wisdom)   

GE207 เทคโนโลยีดิจิทัล             3(3-0-6)  

 (Digital Technology)   

GE208 เกมดิจิทัล             3(3-0-6)  

 (Digital Games)   
 

4.  กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และวัฒนธรรม (Aesthetics and Culture) 
 1)  กลุ่มสุนทรียศาสตร์ 

  รหัสวิชา 
 

  ชื่อวิชา 
 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศกึษาด้วยตนเอง) 

    เงื่อนไข 
 

GE301 ปรัชญาความรัก               3(3-0-6)  

 (Philosophy of Love)   

GE302 ปรัชญาศิลปะ               3(3-0-6)  

 (Philosophy ofArt)   

GE303 รูปรสกล่ินสีเสียง              3(3-0-6)  

 (Shape, Taste, Smell, Color, Sound)   

GE304 เรื่องเล่าในโลกสมัยใหม่              3(3-0-6)  

 (Narratives in the Modern World)   

GE305 การตีความละครและภาพยนตร์              3(3-0-6)  

 (Interpretation of Drama and Film)   

GE306 นิทานของโลก              3(3-0-6)  

 (Tales of the World)   

GE307 พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาต ิ 
สยามบรมราชกุมารี 

             3(3-0-6)  

 (HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn’s 
Writing) 

  

GE308 วรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน             3(3-0-6)  

 (Southeast Asian Writers Award)   
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  รหัสวิชา 
 

  ชื่อวิชา 
 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศกึษาด้วยตนเอง) 

    เงื่อนไข 
 

GE309 การอ่านร้อยกรองไทย             3(3-0-6)  

 (Thai Poetry Recitation)   

GE310 นาฎศิลป์ไทย             3(2-2-5)  

 (Thai Classical Dance)   
GE311 แดนซ์             3(2-2-5)  

 (Dance)   
GE312 การขับร้อง             3(2-2-5)  

 (Singing)   
GE313 ดนตรีวิจักษณ์             3(3-0-6)  

 (Music Appreciation)   
GE314 การจัดดอกไม้             3(2-2-5)  

 (Flower Decoration)   
GE315 พัสตราภรณ ์             3(3-0-6)  

 (Costume and Garment)   
GE316 การออกแบบเครื่องแต่งกายและการแต่งหน้า              3(2-2-5)  

 (Costume and Make-Up Design)   
GE317 ศิลปะวิจักษณ์              3(3-0-6)  

 (Art Appreciation)   
GE318 การละเล่นและเพลงพื้นบ้านไทย 3(3-0-6)  

 (Thai Folk Games and Songs) 
 

  

 2)  กลุ่มวัฒนธรรม 
  รหัสวิชา 
 

  ชื่อวิชา 
 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศกึษาด้วยตนเอง) 

    เงื่อนไข 
 

GE351 วัฒนธรรมประชานิยม 3(3-0-6)  

 (Popular Culture)   

GE352 สื่อบันเทิงอาเซียน 3(3-0-6)  

 (ASEAN Entertainment Media)   

GE353 ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน 3(3-0-6)  

 (ASEAN Cultures)   
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  รหัสวิชา 
 

  ชื่อวิชา 
 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศกึษาด้วยตนเอง) 

    เงื่อนไข 
 

GE354 อิทธิพลวัฒนธรรมต่างชาติในศิลปะไทย 3(3-0-6)  

 (Foreign Culture Influence on Thai Arts)   

GE355 ประวัติศาสตร์สังคมไทยหลังการเปล่ียนแปลงการ

ปกครอง 

3(3-0-6)  

 (History of  Thailand’s Society after Revolution)   

GE356 อุดมการณ์สร้างชาติของจีน 3(3-0-6)  

 (China’s National Ideology)   

GE357 เหตุการณ์ปัจจุบันของโลก 3(3-0-6)  

 (Current World Events)   

GE358 ภาวะหลายภาษา 3(3-0-6)  

 (Multilingualism)   

GE359 การจัดการพิพิธภัณฑ์ 3(3-0-6)  

 (Museum Management)    

GE360 ปรัชญาตะวันตก 3(3-0-6)  

 (Western Philosophy)   

GE361 ปรัชญาตะวันออก 3(3-0-6)  

 (Eastern Philosophy)   

GE362 วัฒนธรรมชา 3(3-0-6)  

 (Tea Culture)   

GE363 วัฒนธรรมข้าว 3(3-0-6)  

 (Rice Culture)   

GE364 วัฒนธรรมน้ า 3(3-0-6)  

 (Water Culture)   

GE365 ศาลเจ้าและการไหว้เจ้าของชาวจีนในประเทศไทย 3(3-0-6)  

 (Chinese Shrine and Oblation in Thailand)   

GE366 ความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธ์ุในสังคมไทย 3(3-0-6)  

 (Ethnic Diversity in Thai Society)   

GE367 ความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย 3(3-0-6)  

 (Gender Diversity in Thai Society)   
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  รหัสวิชา 
 

  ชื่อวิชา 
 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศกึษาด้วยตนเอง) 

    เงื่อนไข 
 

GE368 คติชนสร้างสรรค ์ 3(3-0-6)  

 (Creative Folklore)   

GE369 โบราณคดีของไทยและประเทศใกล้เคียง 3(3-0-6)  

 (Archaeology in  Thailand and Neighboring Countries)   

GE370 ท้องถ่ินกับการสร้างสรรค์สินค้าทางวัฒนธรรม 3(3-0-6)  

 (Local and Creative Cultural Products)   

GE371 ราชประเพณีและพระราชพิธีในสังคมไทย 3(3-0-6)  

 (Royal Tradition and Ceremony in Thailand)   

GE372 ประเพณีประดิษฐ์ 3(3-0-6)  

 (Invented Tradition)   

GE373 ประเพณีและเทศกาลในสังคมไทย 3(3-0-6)  

 (Tradition and Festivals in Thailand)   

GE374 ประวัติศาสตร์ของภาพถ่าย 3(3-0-6)  

 (History of Photography)   

GE375 ประวัติศาสตร์แอนิเมชั่น 3(3-0-6)  

 (Animation History)   

GE376 ความเชื่อในสังคมไทย 3(3-0-6)  

 (Faith in Thai Society)   

GE377 โหราศาสตร์และการพยากรณ ์ 3(3-0-6)  

 (Astrology and Forecasting)   

GE378 ศาสนาของโลก 3(3-0-6)  

 (World Religions)   

GE379 หมากล้อม 3(2-2-5)  

 (Go)   

GE380 หมากรุกไทยและสากล 3(2-2-5)  

 (Thai and International Chess) 
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5.  กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตและสังคมย่ังยืน (Quality of Life and Sustainable Society) 
 1)  กลุ่มคุณภาพชีวิต 

  รหัสวิชา 
 

  ชื่อวิชา 
 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศกึษาด้วยตนเอง) 

    เงื่อนไข 
 

GE401                                                             ทักษะการรู้สารสนเทศในสังคมดิจิทัล 3(3-0-6)  

 (Information Literacy Skills in Digital 

Society) 

  

GE402 เปิดโลกกว้างสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 3(3-0-6)  

  (Discovery of Learning Society)   

GE403 ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ 3(3-0-6)  

  (Media Literacy Skill)   

GE404 เจนเนอเรชั่น ซี กับคุณภาพชีวติ 3(3-0-6)  

 (Generation Z and Quality of Life)   

GE405 จิตวิทยาพัฒนาการ 3(3-0-6)  

 (Developmental Psychology)   

GE406 จิตวิทยากับการบริหารตนเอง 3(3-0-6)  

 (Psychology for Self-Management)   

GE407 จิตวิทยาการท างานเป็นทีม 3(3-0-6)  

 (Psychology for Teamwork)   

GE408 การพัฒนาบุคลิกภาพผู้น า 3(3-0-6)  

 (Personality Development for Leaders)   

GE409 แฟชั่น 3(3-0-6)  
 (Fashion)   
GE410 การท าอาหาร 3(2-2-5)  
 (Cooking)   
GE411 การดูแลสุขภาพและความงาม 3(3-0-6)  
  (Health and Beauty Care) 
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2)  กลุ่มสังคมย่ังยืน 

  

  รหัสวิชา 
 

  ชื่อวิชา 
 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศกึษาด้วยตนเอง) 

    เงื่อนไข 
 

GE451 ศาสตร์ของพระราชา 3(3-0-6)  
 (Knowledge of the King)   
GE452 หอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยของเรา 3(3-0-6)  
 (TCC and Our UTCC)    
GE453 สังคมศึกษาเพื่อสังคมที่ยังยืน 3(3-0-6)  
 (Social Studies for Sustainable Society)   
GE454 กฎหมายส าหรับชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6)  
 (Law for Everyday Life)   
GE455 ทรัพย์สินทางปัญญา 3(3-0-6)  
 (Intellectual Property)   
GE456 การท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม 3(3-0-6)  
 (Geography and Cultural Tourism)   
GE457 ภูม-ิประวัติศาสตร์การท่องเที่ยวไทย 3(3-0-6)  
 (Geography and History for Thai Tourism)   
GE458 มโนทัศน์เรื่องความตาย 3(3-0-6)  
 (Concept of Death)   
GE459 พุทธธรรมกับการแก้ปัญหาชีวิต 3(3-0-6)  
 (Buddhist Principles and Life Solutions)   
GE460 นิเวศส านึก 3(3-0-6)  
 (Ecological Consciousness)   
GE461 สิ่งแวดล้อมในอาเซียน 3(3-0-6)  
 (ASEAN Environment)   

 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ   
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 

           หมวดวิชาเฉพาะมี 3  กลุ่มวิชา  จ านวนรวม 102  หน่วยกิต  ประกอบด้วย 
     ก. กลุ่มวิชาแกน 24 หน่วยกิต 
         กลุ่มวิชาแกนคณะให้เลือกเรียนอย่างน้อย 6 รายวิชา 18 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปน้ี 
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  รหัสวิชา 
 

  ชื่อวิชา 
 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศกึษาด้วยตนเอง) 

    เงื่อนไข 
 

HO101   ทักษะการรู้สารสนเทศ   
   (Information Literacy Skills) 

                            3 (2-2-5)  

HO103   สุนทรียวิจักษ์   
  (Aesthetics Appreciation) 

                            3 (3-0-6)  

HO117    อารยธรรมวิวัฒน์                                                                                                                                       
                (Evolution of Civilizations) 

                           3 (3-0-6) 
 

 

HO118   การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 (Critical Thinking) 

                           3 (2-2-5) 
 

 

HO201   ภาษาและวัฒนธรรม  
  (Language and Culture) 

                           3 (3-0-6)  

HO203   วาทศิลป์ 
  (Speech Communication) 

                          3 (2-2-5)  

HO301   จริยศาสตร์ส าหรับชีวิตประจ าวัน 
  (Ethics for Daily Life) 

                          3 (3-0-6)  

HO302 กระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหา   
  (Group Dynamics)   

                          3 (2-2-5)  

HO308   ความเข้าใจมนุษยศาสตร์  
              (Understanding in Human Sciences) 
  

                           3 (3-0-6)  

       กลุ่มวิชาแกนสาขา  ให้เรียน 2 รายวิชา 6 หน่วยกิต ดังน้ี    
  รหัสวิชา 
 

  ชื่อวิชา 
 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศกึษาด้วยตนเอง) 

    เงื่อนไข 
 

HO180   ความหมายในภาษา           3(2-2-5)   
 (Semantics) 
HO380 หลักการสื่อสาร            3(2-2-5)   
 (Principles of Communication) 
 

  ข. กลุ่มวิชาเอก ให้เรียนไม่น้อยกว่า  63หน่วยกิต 
  รายวิชาเอกประกอบด้วยรายวิชาบังคับ รายวิชาบังคับเลือก และรายวิชาเลือก นักศึกษาจะต้อง
เรียนรายวิชาบังคับทั้งหมด 9รายวิชา จ านวน 27 หน่วยกิต รายวิชาบังคับเลือก 1 รายวิชา จ านวน 3- 6 หน่วยกิต 
และรายวิชาเลือก 10-11รายวิชา  จ านวน 30 – 33 หน่วยกิต ดังน้ี 
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  รายวิชาเอกบังคับ  จ านวน  27 หน่วยกิต 
  รหัสวิชา 
 

  ชื่อวิชา 
 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศกึษาด้วยตนเอง) 

    เงื่อนไข 
 

HH103  ลักษณะภาษาไทย           3(2-2-5)  
 (Characteristics of Thai Language ) 
HH105 มนุษย์กับวรรณกรรม          3(2-2-5)  
 (Man and Literature)  
HH205 การพูดและการฟังเพื่อประสิทธิผล         3(2-2-5)  
 (Effective Speaking and Listening) 
HH206  การอ่านเพื่อประสิทธิผล          3(2-2-5)  
 (Effective Reading) 
HH207 การเขียนเพื่อประสิทธิผล          3(2-2-5)  
 (Effective Writing)  
HH208 วรรณกรรมไทยร่วมสมัย          3(2-2-5)  
 (Contemporary Thai Literature) 
HH209  คติชนสมัยใหม่                        3(2-2-5)   
 (Modern Folklore) 
HH303  การบันทึก สรุปความและรายงานการประชุม        3(2-2-5)  
 (Note Taking, Summary Writing and Meeting Minutes) 
HH304 ภาษากับสังคม           3(2-2-5)   
 (Language and Society) 
 

  รายวิชาบังคับเลือก ให้เลือกเรียน 1 วิชา จ านวน 3-6หน่วยกิต 
 

  รหัสวิชา 
 

  ชื่อวิชา 
 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศกึษาด้วยตนเอง) 

   เงื่อนไข 
 

HH 491 บูรณาการความรู้เพื่องานอาชีพ         3(0-6-3)   
 (Knowledge Integration for Careers) 
HH 492 ประสบการณ์วิชาชีพ          3(0-20-10)   
 (Professional Internship) 
HH 493 การศึกษาอิสระ           3(0-6-3)   
 (Independent Study) 
HH 494 สหกิจศึกษา           6(0-40-20)   
 (Cooperative Education) 
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   รายวิชาเลือก ให้เลือกเรียนรายวิชาเลือกในกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหน่ึงต่อไปน้ีไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
(1) กลุ่มวิชาภาษาไทยเพื่องานส่ือสารมวลชนและสื่อใหม่ 

 

  รหัสวิชา 
 

  ชื่อวิชา 
 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศกึษาด้วยตนเอง) 

   เงื่อนไข 
 

HH239  การวิเคราะห์และตีความ           3(2-2-5)   
 (Analysis and Interpretation) 
HH240  การเขียนสร้างสรรค ์           3(2-2-5)   
 (Creative Writing) 
HH241  นวัตกรรมการสร้างสรรค์รายการวิทยุและโทรทัศน์        3(2-2-5)   
 (Innovative Creation of Radio and Television Programs) 
HH246 สื่อร่วมสมัยในสังคมไทย           3(3-0-6) 
 (Contemporary Media in Thai Society) 
HH349  วรรณกรรมกับสังคมและวัฒนธรรม         3(2-2-5)   
 (Literature, Society and Culture) 
HH350 ศิลปะการพูดในงานสื่อสารมวลชน         3(2-2-5)   
 (Art of Speaking in Mass Communication) 
HH351 การเขียนในสื่อสิ่งพิมพ์          3(2-2-5)   
 (Writing for the Print Media) 
HH352   การเขียนบันเทิงคดี          3(2-2-5)   
 (Fiction Writing) 
HH353 ศิลปะการเล่าเรื่องข้ามสื่อ          3(2-2-5)   
 (Art of Transmedia Narratives) 
HH354 การเขียนบทสารคดีและรายการปกิณกะ        3(2-2-5)   
 (Screenwriting for Documentary and Entertainment Programs) 
HH355 วรรณกรรมแปลและสื่อบันเทิงอาเซียนสมัยใหม่       3(2-2-5)   
 (Modern ASEAN Translated Literature and 
 Entertainment Media) 
HH356 การสร้างสรรค์วรรณกรรมเด็ก         3(2-2-5)   
 (Children Literature Creation) 
HH376  ภาษาโฆษณาในสังคมไทย          3(2-2-5)   
 (Advertising Language Used  in Thai Society) 
HH377 ปรากฏการณ์ทางภาษาและวัฒนธรรมในสังคมไทย       3(2-2-5)   
 (Language and Cultural Phenomena in Thai Society) 
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  รหัสวิชา 
 

  ชื่อวิชา 
 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศกึษาด้วยตนเอง) 

   เงื่อนไข 
 

HH442  การเขียนบทภาพยนตร์และละครโทรทัศน์        3(2-2-5)  
 (Screenwriting for Film and TV Series) 
HH443 การสร้างสรรค์บทการแสดงแสง สี เสียง        3(2-2-5)   
 (Screenwriting for Light and Sound Shows) 
HH444 การผลิตหนังสือและบรรณาธิการต้นฉบับ        3(2-2-5)   
 (Book Editing and Publishing) 
HH454 การวิจารณ์วรรณกรรมและศิลปะบันเทิง        3(2-2-5)   
 (Literary and Entertainment Art Criticism) 
HH455 สัมมนาการใช้ภาษาในวงการสื่อสารมวลชนและสื่อใหม่     3(0-6-3)   
 (Seminar in the Language Usage in Mass  
 Media and New Media) 
HH456 การวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์       3(2-2-5)   
 (Social Science and Humanities Research) 
 

 (2) กลุ่มวิชาภาษาไทยเพื่องานธุรกิจ 
 

  รหัสวิชา 
 

  ชื่อวิชา 
 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศกึษาด้วยตนเอง) 

   เงื่อนไข 
 

HH239  การวิเคราะห์และตีความ          3(2-2-5)   
 (Analysis and Interpretation) 
HH240  การเขียนสร้างสรรค ์          3(2-2-5)   
 (Creative Writing) 
HH242 บุคลิกภาพและมารยาทสังคม         3(2-2-5)   
 (Personality and Social Etiquettes) 
HH247 การใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ส าหรับงานส านักงาน       3(2-2-5)   
  (Usage of Application Software for Office Works) 
HH357 การอ่านและการประมวลความรู้ทางธุรกิจ        3(2-2-5)   
 (Business Reading and Processing) 
HH358 หนังสือราชการและการเขียนทางธุรกิจ        3(2-2-5)   
 (Official and Business Letter Writing) 
HH359 การพูดและเทคนิคการน าเสนอทางธุรกิจ        3(2-2-5)   
 (Speaking and Techniques of Business Presentation) 
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  รหัสวิชา 
 

  ชื่อวิชา 
 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศกึษาด้วยตนเอง) 

   เงื่อนไข 
 

HH360 การเขียนสารคดีทางธุรกิจในงานสื่อสารมวลชน       3(2-2-5)   
 (Business Feature Writing in Mass Communication) 
HH361 การใช้ภาษาเพื่อสร้างภาพลักษณ์ทางธุรกิจ        3(2-2-5)   
 (Language Usage for Business Image) 
HH362 ศิลปะการแถลงข่าวและการประชุม         3(2-2-5)   
 (Art of Press Conference and Meeting) 
HH363 การใช้ภาษาไทยในกิจกรรมการตลาด        3(2-2-5)   
 (Thai Language Usage in Marketing Activities) 
HH378  การเขียนบทความทางธุรกิจ         3(2-2-5)   
 (Business Article Writing) 
HH379  ศิลปะการสัมภาษณ์          3(2-2-5)   
 (Art of Interviewing) 
HH380 การเขียนโครงการและรายงานทางธุรกิจ        3(2-2-5)   
 (Business Proposal and Report Writing) 
HH445 การสร้างสรรค์สื่อใหม่เพื่อประสิทธิผลทางธุรกิจ       3(2-2-5)   
 (Creation of New Media for Business Advantages) 
HH446 การเขียนทางธุรกิจขั้นสูง          3(2-2-5)   
 (Advanced Business Writing) 
HH447 สัมมนาการใช้ภาษาในวงการธุรกิจ         3(0-6-3)   
 (Seminar  in Language Used in Business) 
HH456  การวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์        3(2-2-5)   

(Social Science and Humanities Research) 
HH457 การสร้างสรรค์บทเพื่อการน าเสนอต่อประชุมชน       3(2-2-5)   
 (Script Producing for Public Presentation) 
 

 (3) กลุ่มวิชาภาษาไทยเพื่อการแสดง กีฬาและสันทนาการ 
 

  รหัสวิชา 
 

  ชื่อวิชา 
 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศกึษาด้วยตนเอง) 

  เงื่อนไข 
 

HH239  การวิเคราะห์และตีความ          3(2-2-5)   
 (Analysis and Interpretation) 
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  รหัสวิชา 
 

  ชื่อวิชา 
 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศกึษาด้วยตนเอง) 

  เงื่อนไข 
 

HH240  การเขียนสร้างสรรค ์          3(2-2-5)   
 (Creative Writing) 
HH243 การเล่นกับการสร้างสรรค์ทางภาษาไทย        3(2-2-5)   
 (Plays and Thai Language Creativity) 
HH248 การใช้ภาษาโน้มน้าวใจส าหรับผู้น ากิจกรรมการแสดง       3(2-2-5)   
 กีฬาและสันทนาการ 
 (Persuasive Language for Performance Activity,  
 Sports, and Recreation Leaders) 
HH349  วรรณกรรมกับสังคมและวัฒนธรรม         3(2-2-5)   
 (Literature, Society and Culture) 
HH364 การเขียนสารคด ี           3(2-2-5)   
 (Feature Writing) 
HH365 ความเป็นไทยและคติชนในการแสดง กีฬาและสันทนาการ        3(2-2-5)   
 (Thainess and Folklore in Performance, Sports and  
 Recreation)  
HH366 การใช้ภาษาไทยในวงการกีฬา         3(2-2-5)   
 (Thai Usage in Sports) 
HH367  การใช้ภาษาในการแสดงและสันทนาการเชิงหัสคดี       3(2-2-5)  
 (Thai Usage in Humorous Performance and Recreation) 
HH368 การใช้ภาษาในกิจกรรมค่าย         3(2-2-5)    
 (Language Usage in Camp Activities) 
HH369 การสร้างสรรค์บทการแสดงและสันทนาการเพื่อกิจธุระ      3(2-2-5)   
 (Screenwriting for Recreation Business Activities) 
HH379  ศิลปะการสัมภาษณ์          3(2-2-5)   
 (Art of Interviewing) 
HH381 การเขียนคอลัมน์           3(2-2-5)   
 (Column Writing)  
HH382 การพากย์รายการกีฬา          3(2-2-5)   
 (Sports Program Voice-over) 
HH448 การใช้ภาษาในกิจกรรรมทัศนศึกษา         3(2-2-5)   
 (Language Usage for Field Trip Activities) 
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  รหัสวิชา 
 

  ชื่อวิชา 
 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศกึษาด้วยตนเอง) 

 เงื่อนไข 
 

HH449 การผลิตสื่อการแสดง กีฬาและสันทนาการ        3(2-2-5)   
 (Media Producing for Performance, Sports and  
 Recreation) 
HH450 วาทศาสตร์ในกิจกรรมการแสดง กีฬาและสันทนาการ                    3(2-2-5)  
 (Rhetoric in Performance, Sports and Recreation) 
HH456  การวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์        3(2-2-5)   

(Social Science and Humanities Research) 
HH458 สัมมนาการใช้ภาษาในวงการการแสดง กีฬาและสันทนาการ      3(0-6-3)   
 (Seminar in the Use of Language in Acting, Sports, and 
 Recreation) 
 

(4) กลุ่มวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 
 

  รหัสวิชา 
 

  ชื่อวิชา 
 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศกึษาด้วยตนเอง) 

  เงื่อนไข 
 

HH239  การวิเคราะห์และตีความ          3(2-2-5)   
 (Analysis and Interpretation) 
HH240  การเขียนสร้างสรรค ์          3(2-2-5)   
 (Creative Writing) 
HH244 ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ         3(2-2-5)  
 (Thai as aForeign Language) 
HH245 ภาษาศาสตร์เบื้องต้นส าหรับชาวต่างประเทศ        3(2-2-5)   
 (Introduction to Thai Linguistics for Foreigners) 
HH349  วรรณกรรมกับสังคมและวัฒนธรรม         3(2-2-5)   
 (Literature, Society and Culture) 
HH370   การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดส าหรับชาวต่างประเทศ      3(2-2-5)   
   (Listening and Speaking Skill Development for Foreigners) 
HH371 การพัฒนาทักษะการอ่านส าหรับชาวต่างประเทศ       3(2-2-5)  
 (Reading Skill Development for Foreigners) 
HH372 การพัฒนาทักษะการเขียนส าหรับชาวต่างประเทศ       3(2-2-5)  
 (Writing Skill Development for Foreigners) 
HH373 ภาษาและวัฒนธรรมเปรียบเทียบ        3(2-2-5)      
 (Comparative Language and Culture) 
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  รหัสวิชา 
 

  ชื่อวิชา 
 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศกึษาด้วยตนเอง) 

  เงื่อนไข 
 

HH374  ศิลปะการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ       3(2-2-5)     
 (Art of Thai Language Teaching for Foreigners) 
HH383 ทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ      3(2-2-5)   
 (Theory of Thai Language Acquisition for Foreigners) 
HH384 การออกเสียงภาษาไทย         3(2-2-5)   
 (Thai Pronunciation) 
HH385 การสร้างสรรค์สื่อการสอน         3(2-2-5)   
 (Instructional Media Creation) 
HH386 จิตวิทยาการเรียนรู้ภาษา         3(2-2-5)   
 (Psychology of Language Acquisition) 
HH387 บุคลิกภาพส าหรับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม       3(2-2-5)   
 (Personality Development for Cross-cultural Communication) 
HH451 ศิลปะการใช้ภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ       3(2-2-5)   
 (Art of Thai Usage for Foreigners) 
HH452 แบบเรียนภาษาไทยเพื่อชาวต่างประเทศ        3(2-2-5)   
 (Thai Textbooks for Foreigners) 
HH453 สัมมนาการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ       3(0-6-3)   
 (Seminar  in Thai Teaching for Foreigners) 
HH456  การวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์        3(2-2-5)  
 (Social Science and Humanities Research) 
HH459 ภูมิปัญญาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ        3(2-2-5)   
 (Thai Wisdoms for Foreigners) 
HH460 การเรียนรู้จากการสังเกตการณ์การสอนภาษาไทยให้       3(2-2-5)   
 ชาวต่างประเทศ 
 (Learning from Classroom Observation in Thai Language Teaching for Foreigners) 
 
              กลุ่มวิชาอื่น ๆ  
  ค. กลุ่มวิชาโท  15 หน่วยกิต   
  กลุ่มวิชาโทสาขาวิชาภาษาไทยที่เปิดให้นักศึกษาสาขาอื่น  และคณะอื่นมาเลือกเรียนได้  จ านวน 
15 หน่วยกิตโดยเลือกเรียน 5 รายวิชาจาก 6 รายวิชาต่อไปน้ี 
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  รหัสวิชา 
 

  ชื่อวิชา 
 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศกึษาด้วยตนเอง) 

 เงื่อนไข 
 

HX422 ปรากฏการณ์ทางภาษาในสังคมไทย                       3(2-2-5)   
  (Language Phenomena in Thai Society) 
HX423 บูรณาการทักษะทางภาษา          3(2-2-5)   
 (Integrated Skills in Language) 
HX424 การใช้ภาษาไทยเพื่องานอาชีพ         3(2-2-5)   
 (Thai Usage for Careers) 
HX425 การพูดในที่ชุมชน           3(2-2-5)  - 
 (Public Speaking) 
HX426 การเขียนเชิงสร้างสรรค์          3(2-2-5   
 (Creative Writing) 
HX427 สื่อร่วมสมัยและวรรณกรรมคัดสรร         3(2-2-5)   
  (Contemporary Media and Selected Literature) 
 

              (3) หมวดวิชาเลือกเสรี 
นักศึกษาต้องศึกษาวิชาเลือกเสรีจ านวนอย่างน้อย 6 หน่วยกิต ทั้งน้ี  นักศึกษาอาจเลือกรายวิชาที่เปิด

สอนในสาขาวิชาอื่นในระดับปริญญาตรีในคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์หรือคณะอื่นในมหาวิทยาลัย 
และรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศที่มีข้อตกลง/ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย หรือ
ได้รับรองจากส านักงาน ก.พ.  

*รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) 
หรือเทียบเท่า และเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร พ.ศ. 2560  

 
นักศึกษา ปวส. เทียบโอนที่เข้าศึกษาในหลักสูตรฯ ได้รับการยกเว้นรายวิชาดังต่อไปน้ี 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้รับการยกเว้นดังต่อไปน้ี 
    1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-บังคับ ได้รับการยกเว้น จ านวน 2 รายวิชา รวม 6 หน่วยกิต ได้แก่ 
 วิชา GE001 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 
 วิชา GE002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 

1.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-เลือก ได้รับการยกเว้นทั้งหมด 3 วิชา รวม 9 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ว่าด้วย 

การเทียบโอนหน่วยกิต ในการเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การ
เทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ จากการศึกษานอกระบบ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษา
ในระบบตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2547  

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ได้รับการยกเว้นทั้งหมด 
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3.1.5 แสดงแผนการศึกษา 
แผนการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

แผน ก  หลักสูตรปกต ิ
ชั้นปีที่ 1  ภาคต้น 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย

ตนเอง) 

เงื่อนไข 
ก่อนเรียน 

GExxx วิชาศึกษาทั่วไป  3 - 
GExxx วิชาศึกษาทั่วไป  3 - 
GExxx วิชาศึกษาทั่วไป  3 - 
GExxx วิชาศึกษาทั่วไป  3 - 
HOxxx วิชาแกนคณะ 3(2-2-5) - 
HH103 วิชาเอกบังคับ : ลักษณะภาษาไทย  3(2-2-5) - 

รวม 18  

 
 
ชั้นปีที่ 1  ภาคปลาย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย

ตนเอง) 

เงื่อนไข 

GExxx วิชาศึกษาทั่วไป  3 - 
GExxx วิชาศึกษาทั่วไป  3 - 
GExxx วิชาศึกษาทั่วไป  3 - 
HOxxx วิชาแกนคณะ 3(3-0-6) - 
HO180 วิชาแกนสาขา : ความหมายในภาษา 3(2-2-5) - 
HH105 วิชาเอกบังคับ : มนุษย์กับวรรณกรรม 3(2-2-5) - 

รวม 18  
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ชั้นปีที่ 2  ภาคต้น 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย

ตนเอง) 

เงื่อนไข 

GExxx วิชาศึกษาทั่วไป  3 - 
HOxxx วิชาแกนคณะ 3(3-0-6) - 
HOxxx วิชาแกนคณะ 3(3-0-6) - 
HH205 วิชาเอกบังคับ : การพูดและการฟังเพื่อประสิทธิผล 3(2-2-5) - 
HH206 วิชาเอกบังคับ : การอ่านเพื่อประสิทธิผล 3(2-2-5) - 
HH207 วิชาเอกบังคับ : การเขียนเพื่อประสิทธิผล 3(2-2-5) - 

รวม 18  

 
 
ชั้นปีที่ 2  ภาคปลาย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย

ตนเอง) 

เงื่อนไข 

GExxx วิชาศึกษาทั่วไป  3 - 
HOxxx วิชาแกนคณะ 3(2-2-5) - 
HH208 วิชาเอกบังคับ : วรรณกรรมไทยร่วมสมัย 3(2-2-5) - 
HH209 วิชาเอกบังคับ : คติชนสมัยใหม่ 3(2-2-5) - 

 วิชาเอกเลือก (เลือก 1-2  วิชา) 3-6 - 
 กลุ่มวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารมวลชนและสื่อใหม่   
 กลุ่มวิชาภาษาไทยเพื่อธุรกิจ   
 กลุ่มวิชาภาษาไทยเพ่ือการแสดง กีฬาและสันทนาการ   
 กลุ่มวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ   
 วิชาโท (เลือก 1 วิชา) 3 - 

รวม 18-21  
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ชั้นปีที่ 3  ภาคต้น 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

เงื่อนไข 

GExxx วิชาศึกษาทั่วไป  3 - 
HO380 วิชาแกนสาขา : หลักการสื่อสาร 3(2-2-5) - 
HH304 วิชาเอกบังคับ : ภาษากับสังคม 3(2-2-5) - 

 วิชาเอกเลือก (เลือก 2-3วิชา) 3-6 - 
 กลุ่มวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารมวลชนและสื่อใหม่   
 กลุ่มวิชาภาษาไทยเพื่อธุรกิจ   
 กลุ่มวิชาภาษาไทยเพ่ือการแสดง กีฬาและสันทนาการ   
 กลุ่มวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ   
 วิชาโท (เลือก 1 - 2 วิชา) 3-6 - 

รวม 18-21  

 
 
ชั้นปีที่ 3  ภาคปลาย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย

ตนเอง) 

เงื่อนไข 

HOxxx วิชาแกนคณะ 3(3-0-6) - 

HH303 วิชาเอกบังคับ : การบันทึกสรุปความและรายงานการ
ประชุม 

3(2-2-5) - 

 วิชาเอกเลือก (เลือก 2-3  วิชา) 3-6 - 
 กลุ่มวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารมวลชนและสื่อใหม่   
 กลุ่มวิชาภาษาไทยเพื่อธุรกิจ   
 กลุ่มวิชาภาษาไทยเพ่ือการแสดง กีฬาและสันทนาการ   
 กลุ่มวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ   
 วิชาโท (เลือก 1 – 2 วิชา) 3-6 - 
 วิชาเลือกเสรี (เลือก 1 วิชา) 3 - 

รวม 18-21  
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ชั้นปีที่ 4  ภาคต้น 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

เงื่อนไข 

 วิชาเอกเลือก (เลือก 2-3  วิชา) 6-9 - 
 กลุ่มวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารมวลชนและสื่อใหม่   
 กลุ่มวิชาภาษาไทยเพื่อธุรกิจ   
 กลุ่มวิชาภาษาไทยเพ่ือการแสดง กีฬาและสันทนาการ   
 กลุ่มวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ   

 วิชาโท (เลือก 1 - 2 วิชา) 3-6 - 
 วิชาเลือกเสรี (เลือก 1 วิชา) 3 - 

รวม 15-21  

 
 
ชั้นปีที่ 4  ภาคปลาย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย

ตนเอง) 

เงื่อนไข 

HHxxx 
 

วิชาเอกบังคับเลือก (เลือก1 วิชา) 
HH491บูรณาการความรู้เพื่องานอาชีพ  หรือ 
HH492  ประสบการณ์วิชาชีพ หรือ 
HH493  การศึกษาอิสระ 

3 
 
 

- 

 วิชาโท /วิชาเลือกเสรี (เลือก 1 วชิา) 3   
รวม 6  

 
หมายเหตุ: - คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศลิป์สามารถปรับเปลี่ยนแผนการเรียนได้ตามความเหมาะสมซ่ึงจะมี

ประกาศแจง้ให้นักศึกษาทราบ 
 - นักศึกษาสามารถขอรับค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาในการจดัแผนการเรียนทีเ่หมาะสม 
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แผน ข  สหกิจศึกษา 
(กรณีนักศึกษาเลือกสหกิจศึกษา ภาคปลาย ชั้นปีท่ี 4) 

ชั้นปีที่ 1  ภาคต้น 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย

ตนเอง) 

เงื่อนไข 
ก่อนเรียน 

GExxx วิชาศึกษาทั่วไป  3 - 
GExxx วิชาศึกษาทั่วไป  3 - 
GExxx วิชาศึกษาทั่วไป  3 - 
GExxx วิชาศึกษาทั่วไป  3 - 
HOxxx วิชาแกนคณะ 3(2-2-5) - 
HH103 วิชาเอกบังคับ : ลักษณะภาษาไทย  3(2-2-5) - 

รวม 18  

 
 
ชั้นปีที่ 1  ภาคปลาย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย

ตนเอง) 

เงื่อนไข 

GExxx วิชาศึกษาทั่วไป  3 - 
GExxx วิชาศึกษาทั่วไป  3 - 
GExxx วิชาศึกษาทั่วไป  3 - 
HOxxx วิชาแกนคณะ 3(3-0-6) - 
HO180 วิชาแกนสาขา : ความหมายในภาษา 3(2-2-5) - 
HH105 วิชาเอกบังคับ : มนุษย์กับวรรณกรรม 3(2-2-5) - 

รวม 18  
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ชั้นปีที่ 2  ภาคต้น 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย

ตนเอง) 

เงื่อนไข 

GExxx วิชาศึกษาทั่วไป  3 - 
HOxxx วิชาแกนคณะ 3(3-0-6) - 
HOxxx วิชาแกนคณะ 3(3-0-6) - 
HH205 วิชาเอกบังคับ : การพูดและการฟังเพื่อประสิทธิผล 3(2-2-5) - 
HH206 วิชาเอกบังคับ : การอ่านเพื่อประสิทธิผล 3(2-2-5) - 
HH207 วิชาเอกบังคับ : การเขียนเพื่อประสิทธิผล 3(2-2-5) - 

รวม 18  

 
 
ชั้นปีที่ 2  ภาคปลาย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย

ตนเอง) 

เงื่อนไข 

GExxx วิชาศึกษาทั่วไป  3 - 
HOxxx วิชาแกนคณะ 3(2-2-5) - 
HH208 วิชาเอกบังคับ : วรรณกรรมไทยร่วมสมัย 3(2-2-5) - 
HH209 วิชาเอกบังคับ : คติชนสมัยใหม่ 3(2-2-5) - 

 วิชาเอกเลือก (เลือก 1-2  วิชา) 3-6 - 
 กลุ่มวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารมวลชนและสื่อใหม่   
 กลุ่มวิชาภาษาไทยเพื่อธุรกิจ   
 กลุ่มวิชาภาษาไทยเพ่ือการแสดง กีฬาและสันทนาการ   
 กลุ่มวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ   
 วิชาโท (เลือก 1 วิชา) 3 - 

รวม 18-21  
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ชั้นปีที่ 3  ภาคต้น 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

เงื่อนไข 

GExxx วิชาศึกษาทั่วไป  3 - 
HO380 วิชาแกนสาขา : หลักการสื่อสาร 3(2-2-5) - 
HH304 วิชาเอกบังคับ : ภาษากับสังคม 3(2-2-5) - 

 วิชาเอกเลือก (เลือก 2-3วิชา) 3-6 - 
 กลุ่มวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารมวลชนและสื่อใหม่   
 กลุ่มวิชาภาษาไทยเพื่อธุรกิจ   
 กลุ่มวิชาภาษาไทยเพ่ือการแสดง กีฬาและสันทนาการ   
 กลุ่มวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ   
 วิชาโท (เลือก 1 - 2 วิชา) 3-6 - 

รวม 18-21  

 
 
ชั้นปีที่ 3  ภาคปลาย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย

ตนเอง) 

เงื่อนไข 

HOxxx วิชาแกนคณะ 3(3-0-6) - 

HH303 วิชาเอกบังคับ : การบันทึกสรุปความและรายงานการ
ประชุม 

3(2-2-5) - 

 วิชาเอกเลือก (เลือก 2-3  วิชา) 3-6 - 
 กลุ่มวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารมวลชนและสื่อใหม่   
 กลุ่มวิชาภาษาไทยเพื่อธุรกิจ   
 กลุ่มวิชาภาษาไทยเพ่ือการแสดง กีฬาและสันทนาการ   
 กลุ่มวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ   
 วิชาโท (เลือก 1 – 2 วิชา) 3-6 - 
 วิชาเลือกเสรี (เลือก 1 วิชา) 3 - 

รวม 18-21  
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ชั้นปีที่ 4  ภาคต้น 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

เงื่อนไข 

 วิชาเอกเลือก (เลือก 2-3  วิชา) 6-9 - 
 กลุ่มวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารมวลชนและสื่อใหม่   
 กลุ่มวิชาภาษาไทยเพื่อธุรกิจ   
 กลุ่มวิชาภาษาไทยเพ่ือการแสดง กีฬาและสันทนาการ   
 กลุ่มวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ   

 วิชาโท (เลือก 1 - 2 วิชา) 3-6 - 
 วิชาเลือกเสรี (เลือก 1 วิชา) 3 - 

รวม 15-21  

 
 
ชั้นปีที่ 4  ภาคปลาย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย

ตนเอง) 

เงื่อนไข 

 วิชาเอกบังคับเลือก (เลือก1 วิชา)   
HH494 สหกิจศึกษา 6(0-40-20)  

รวม 6  
 

หมายเหตุ: - คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์สามารถปรับเปล่ียนแผนการเรียนได้ตามความเหมาะสม
ซึ่งจะมีประกาศแจ้งให้นักศึกษาทราบ 

 - นักศึกษาสามารถขอรับค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาในการจัดแผนการเรียนท่ีเหมาะสม 
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7.3 ค าอธิบายรายวิชา 

7.3.1 ส่วนท่ี 1  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป-บังคับ   นักศึกษาทุกคนต้องเรียนจ านวน 21  หน่วยกิต  ดังต่อไปนี้ 

 7.3.1.1 กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร 

  1) กลุ่มวิชาภาษา 
 

GE001 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 3(3-0-6) 

 (Thai for Careers)  
         พัฒนาทักษะภาษาไทยมาตรฐานในด้านการฟัง การพูด การอ่าน  การเขียน การใช้

ภาษาไทยเพื่อพัฒนาความคิดและอาชีพการงาน ฝึกปฏิบัติทักษะการใช้ภาษาไทยโดยใช้
บทเรียน บทอ่าน และแบบฝึกหัดที่มีเน้ือหาเก่ียวข้องกับอาชีพตามสาขาของผู้เรียน 

 

GE002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(3-0-6) 

 (English for Communication 1)  
         พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน โดยเน้นทักษะ

การฟังเพ่ือจับใจความส าคัญ และรายละเอียดจากข้อความหรือบทสนทนาสั้น ๆ   การ
พูดทักทาย เริ่มต้นบทสนทนา แนะน าตนเอง ต้อนรับ ถามและตอบข้อมูลอย่างง่าย 
การอ่านข้อความระดับย่อหน้าอย่างง่าย ๆ เพื่อจับใจความส าคัญและแสดงความ
คิดเห็น การเขียนข้อความสั้น ๆ ในรูปแบบท่ัวไปและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 

GE003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(3-0-6) 
 (English for Communication 2)  
 ศึกษาก่อน GE002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 หรือคะแนน TOEIC 250 หรือเทียบเท่า  
         พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  โดยเน้นทักษะ

การฟังเพ่ือจับใจความส าคัญและรายละเอียดจากข้อความหรือบทสนทนาที่ซับซ้อนขึ้น  
การมีส่วนร่วมในการสนทนาโดยการถามตอบ และแสดงความคิดเห็น  การพูดใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่พบในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งการน าเสนอและเปรียบเทียบข้อมูล
ทางธุรกิจอย่างง่าย  การอ่านข้อความในหัวข้อที่หลากหลายทั้งในรูปแบบทั่วไปและ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์    
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GE004  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 1 3(3-0-6) 

 (English for Communication in Careers 1)  
 ศึกษาก่อน GE003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 หรือคะแนน TOEIC 350 หรือ

เทียบเท่า 
 

         พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจที่สอดคล้องกับ
สาขาวิชา บูรณาการทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน  ฝึกสนทนาทางโทรศัพท์น าเสนอ
ข้อมูล  เปรียบเทียบและวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ  เขียนบันทึกภายในและจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ อ่านข่าวหรือบทความเพื่อศึกษารายละเอียดและสรุปใจความส าคัญ  
ก าหนดให้มีการอ่านนอกเวลาและการศึกษาด้วยตนเอง 

 

GE005  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 2 3(3-0-6) 
 (English for Communication in Careers 2)  
 ศึกษาก่อน GE004 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 1หรือคะแนน TOEIC 

450 หรือเทียบเท่า 
 

        พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจที่สอดคล้องกับ
สาขาวิชา บูรณาการทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน  ฝึกเสนอและอภิปรายข้อคิดเห็น 
สัมภาษณ์งาน เขียนประวัติส่วนตัวและจดหมายสมัครงาน  อ่านข่าวหรือบทความเพื่อ
ศึกษารายละเอียดและสรุปใจความส าคัญ  ก าหนดให้มีการอ่านนอกเวลาและการศึกษา
ด้วยตนเอง 

 

7.3.1.2  กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ ( Business and Entrepreneurship) 
GE101 การประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 3(3-0-6) 
 (Innovation-Driven Entrepreneurship)  
         กระบวนการประกอบการเพื่อเสริมสร้างและผสมผสาน ทฤษฎี แนวคิด 

ทักษะ ทัศนคติ และความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ โดยการตระหนักถึง
ปัญหาและโอกาส  เพื่อค้นหาแนวคิดและหนทางเชิงสร้างสรรค์ในการแก้ไข
ปัญหาและสร้างคุณค่า รวมไปถึงการพัฒนาต่อยอดให้เกิดการปฏิบัติในเชิงธุรกิจ
อย่างเป็นรูปธรรม 

 

7.3.1.3  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) 
GE201 การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจิทัลและการโค้ด     3(3-0-6)  

 (Digital Innovative Thinking and Coding)   
          แนวคิด มุมมอง และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้เกิดการ

เรียนรู้และการแก้ปัญหาในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล  ฝึกทักษะพื้นฐานการใช้แอปพลิเคชันและ
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สมัยใหม่ผ่านกระบวนการค้นคว้า วิเคราะห์ และประมวลผล
ข้อมูล จนเกิดนวัตกรรมทีต่อบสนองต่อความต้องการของคนในสังคม 
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7.3.2 ส่วนที่ 2  นักศึกษาสามารถเลือกเรียนไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต จากกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้ 
 7.3.2.1 กลุ่มวิชาภาษาและทกัษะการสื่อสาร 

 1) กลุ่มภาษา - ภาษาต่างประเทศ  
GE006 ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6) 
 (Malay for Communication)  
        ทักษะการใช้ภาษามาเลย์ในชีวิตประจ าวันโดยเน้นการฟังและการสนทนา  

บทพูดพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการใช้สื่อสาร รวมทั้งการจับใจความส าคัญและการ
เขียนแสดงความคิดเห็นขั้นพื้นฐานในระดับย่อหน้า 

 

GE007 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 (Vietnamese for Communication)  
        ทักษะการใช้ภาษาเวียดนามในชีวิตประจ าวันโดยเน้นการฟังและการสนทนา  

บทพูดพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการใช้สื่อสาร รวมทั้งการจับใจความส าคัญและการ
เขียนแสดงความคิดเห็นขั้นพื้นฐานในระดับย่อหน้า   

 

GE008 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 (Burmese for Communication)  
        ทักษะการใช้ภาษาพม่าในชีวิตประจ าวันโดยเน้นการฟังและการสนทนา  

บทพูดพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการใช้สื่อสาร รวมทั้งการจับใจความส าคัญและการ
เขียนแสดงความคิดเห็นขั้นพื้นฐานในระดับย่อหน้า 

 

 1) กลุ่มทักษะการสื่อสาร  
GE051 มิติแห่งศัพท์       3(3-0-6) 
 (Aspects of Vocabulary)  
         ศัพท์กับการเรียนภาษา โครงสร้างศัพท์  ตัวสะกดกับการออกเสียง  

ความหมายของศัพท์  ประวัติค าศัพท์  วิธีใช้ค า  การบัญญัติศัพท์  ทักษะการใช้
พจนานุกรม  การศึกษาค าเปรียบเทียบต่างศัพท์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 

GE052 การเขียนโครงการทางวิชาการและวิจัย 3(3-0-6) 
 (Research and Academic Project Writing)  
        โครงสร้างโครงการแบบต่าง ๆ  เช่น โครงการน าเสนอกิจกรรม โครงการ

ทางวิชาการ และโครงการวิจัยโดยใช้ภาษาที่ชัดเจนและเหมาะสม 
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GE053 การอ่านและการเขียนทางธุรกิจ 3(3-0-6) 

 (Business Reading and Writing)  
         หลักการและความส าคัญของการอ่านและการเขียนในธุรกิจ  ศึกษาศัพท์

และส านวนธุรกิจในด้านความหมายและการใช้ในบริบทต่าง ๆ  วิเคราะห์และ
ตีความบทความทางธุรกิจในสื่อสิ่งพิมพ์ร่วมสมัยและสื่อใหม่  พัฒนาทักษะการ
เขียนทางธุรกิจรูปแบบต่าง ๆ และฝึกปฏิบัติ 

 

GE054 การอ่านเพื่อพัฒนาชีวิต 3(3-0-6) 
 (Reading for Life Development)  
         ความหมาย ความส าคัญและคุณค่าของการอ่าน   ความสัมพันธ์ระหว่างการ

อ่านกับการพัฒนาชีวิต  พัฒนาทักษะการอ่าน  อ่านจับใจความส าคัญ  อ่าน
วิเคราะห์และตีความ  ฝึกปฏิบัติโดยเลือกบทความที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาชีวิต
และการปรับตัวในโลกสมัยใหม่อย่างมีคุณค่า 

 

GE055 ทักษะการพูดและการน าเสนองาน 3(3-0-6) 
 (Speaking and Presentation Skills)  
         แนวคิด หลักการพูดและการน าเสนองานเชิงธุรกิจ   การวางแผนการพูด

และการใช้สื่อเพื่อประกอบการพูดและน าเสนองาน  เทคนิคการใช้วจนภาษา อว
จนภาษา และเทคโนโลยีสื่อในการพูดและน าเสนองาน  ฝึกพูดและน าเสนองาน
เชิงธุรกิจในลักษณะต่าง ๆ  ครอบคลุมการบรรยายสรุปเพื่อรายงาน  การเสนอ
งานเพื่อการแข่งขันทางธุรกิจ การแถลงข่าว และอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

 

GE056 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

 (Intercultural Communication)  
         ปรัชญา และแนวคิดเก่ียวกับวัฒนธรรม  โลกาภิวัตน์  มิติทางวัฒนธรรม และ

ความแตกต่างระหว่างกลุ่มวัฒนธรรมในสังคมโลก  องค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับ
ค่านิยมทางวัฒนธรรม ภาษา และอัตลักษณ์  บทบาทและความส าคัญของการ
สื่อสารข้ามวัฒนธรรมที่มีต่อปัจเจกบุคคลและองค์กร  การปรับตัวเพื่อกลมกลืน
กับวัฒนธรรม  แนวทางการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมเพื่อลดความขัดแย้งและสร้าง
การยอมรับทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร 

 

GE057 นักข่าวพลเมือง 3(3-0-6) 
 (Citizen Reporter)  
 หลักการ คุณธรรมและจริยธรรมของการรายงานข่าวโดยนักข่าวพลเมือง 

เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลภาพ แสง และเสียง การเรียบเรียงข่าวสารและผลิต
เน้ือหาด้วยอุปกรณ์การสื่อสารเคลื่อนที่ 

 

 



 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร หน้า 43 
 

7.3.2.2 กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ (Business and Entrepreneurship) 
 

GE102 จริยธรรมธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม 3(3-0-6) 
 (Business Ethics and Social Responsibility)  
 จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ การศึกษากรณีศึกษาด้านจริยธรรมธุรกิจ 

ความรับผิดชอบของธุรกิจที่พึงมีต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ลูกค้า พนักงาน และ       ผู้
ลงทุน 

 

GE103 การคิดเชิงออกแบบ 3(3-0-6) 

 (Design Thinking)   
         หลักการของกระบวนการคิดเชิงออกแบบ  เพื่อท าความเข้าใจปัญหาต่างๆ 

โดยค านึงถึงผู้ที่มีปัญหาเป็นหลัก   การทดสอบและพัฒนาทางออกของปัญหา
แบบวนซ้ าอย่างมีระบบ เพื่อสร้างสรรค์แนวทางและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความ
ต้องการของผู้ที่มีปัญหา คุณค่าของกระบวนการคิดเชิงออกแบบที่สร้างความ
แตกต่าง เพื่อเป็นช่องทางเฉพาะในการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ โดยการ
รวบรวมมุมมองทางทฤษฎีและการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  

 

GE104 ธุรกิจออนไลน์ 3(3-0-6) 
 (Online Business)  
 ภาพรวมของการท าธุรกิจออนไลน์ ประเภทของการท าธุรกิจออนไลน์  

รวมถึงองค์ประกอบที่ส าคัญในระบบนิเวศของธุรกิจออนไลน์  ครอบคลุม        
โลจิสติกส์  ซัพพลายเชน และระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคทาง
การตลาดส าหรับธุรกิจออนไลน์ และการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเพื่อให้เข้าใจการ
ท างานของระบบส าหรับท าธุรกิจออนไลน์ที่ใช้อยู่ในโลกปัจจุบัน  เข้าใจมุมมอง
ของทั้งผู้ซื้อ ผู้ขาย และได้ฝึกใช้ระบบปฏิบัติการเพื่อทดลองซื้อขายจริง  

 

GE105 กฎหมายเบื้องต้นส าหรับผู้ประกอบการ 3(3-0-6) 

 (Law for Entrepreneurs)  
 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจ การเลือกประเภทองค์กรธุรกิจ 

การร่างสัญญาทางธุรกิจ  สัญญาเช่า สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ  สัญญาจ้างงาน 
และสัญญาทางธุรกิจอื่น ๆ  การเจรจาต่อรองทางกฎหมาย การขอใบอนุญาต
ประกอบกิจการ  การวางแผนภาษีส าหรับผู้ประกอบการ  และประเด็นอื่น ๆ  ที่
เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจ 
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GE106 กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6) 

 (E-Commerce Law)  
 กฎหมายเก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สัญญาซื้อขายสินค้าและ

กฎหมายการโอนเงินและการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายแลกเปล่ียน 
ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายคุ้มครอง
ข้อมูลและกฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 

 

GE107 การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ 3(3-0-6) 

 (Trading and Investment)  
 รู้ จักเศรษฐกิจไทยและธุรกิจไทย ความรู้ เบื้องต้นเก่ียวกับการซื้อขาย

หลักทรัพย์ ข้อมูลส าคัญที่ควรพิจารณาในการซื้อขายหลักทรัพย์  ศึกษาปัจจัยที่มี
ผลต่อการด าเนินธุรกิจและราคาหลักทรัพย์  กลยุทธ์การซื้อขายหุ้นแบบต่าง ๆ  
การใช้แอพพลิเคชันต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ การจัดพอร์ตการลงทุน และการ
จ าลองการซื้อขายหลักทรัพย์ 

 

GE108 การบริหารความม่ังคั่ง 3(3-0-6) 

 (Wealth Management)  
 ความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับธุรกิจการธนาคาร การประกันภัย พันธบัตร 

และการออมประเภทอื่น ๆ  การวางแผนแนวทางการเงินส าหรับคนยุคใหม่ 
การเงินส่วนบุคคล 

 

GE109 ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพและความงาม 3(3-0-6) 

 (Food Business for Wellness and Beauty)  
 ความหมาย ลักษณะความส าคัญและบทบาทของอาหารเพื่อสุขภาพและ

ความงาม  ประเภทและตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพและความงาม ที่ผลิต
ในเชิงการค้า กระบวนการผลิตและการควบคุมผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพและ
ความงาม แนวโน้มทิศทางของผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพและความงาม 

 

 

7.3.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) 
GE202 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ 3(3-0-6) 

 (Modern Innovation Technology)  
         ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ผลิตภัณฑ์

การเกษตร การแพทย์ การสื่อสาร เทคโนโลยีชีวภาพ อุปกรณ์หรือระบบกักเก็บ
พลังงาน เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ เทคโนโลยีวัสดุฉลาด เทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน รวมทั้งวิทยาการเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ที่มีต่อการเปล่ียนรูปแบบการ
ด าเนินชีวิต การประกอบธุรกิจ และเศรษฐกิจโลก 
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GE203 การคิดเชิงวิเคราะห์ส าหรับธุรกิจ 3(3-0-6) 

 (Analytical Thinking for Business)  
         พื้นฐานการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์และสถิติที่มีต่อธุรกิจ เทคนิคและ

เครื่องมือท่ีช่วยในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ให้มีประสิทธิภาพ 

 

GE204 เกษตรอัจฉริยะ 3(3-0-6) 
 (Smart Farming)  
 เกษตรกับชีวิตประจ าวัน ภู มิปัญญาท้องถ่ินด้านการเกษตร การใช้

เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร  ทฤษฎีเกษตรพอเพียง การใช้ประโยชน์จากผลผลิต
และของเหลือทางการเกษตร  ทิศทางการเกษตรของไทย กรณีศึกษาการท าธุรกิจ
เกษตร 

 

GE205 ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางเพื่อสุขภาพและความงาม 3(3-0-6) 
 (Cosmetic Products for Health and Beauty)  
 ความส าคัญของเครื่องส าอางส าหรับสุขภาพและความงาม  ประเภทของ

ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง   ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหนัง  ผลิตภัณฑ์ดูแลและตกแต่งเส้น
ผม  ผลิตภัณฑ์ตกแต่งสีสันบนใบหน้า  ผลิตภัณฑ์ส าหรับช่องปาก  ผลิตภัณฑ์
ส าหรับเด็กและผู้ ใหญ่  ผลิตภัณฑ์แนวสปา   แนวทางเลือกการเลือกซื้อ
เครื่องส าอาง  หลักการใช้เครื่องส าอางแต่ละประเภทในการเสริมความงาม 
นวัตกรรมเครื่องส าอางท่ีเป็นประโยชน์ในทางเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม 

 

GE206 ภูมิปัญญาสมุนไพรไทย 3(3-0-6) 
 (Thai Herbs Wisdom)  
         ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับสมุนไพรไทย  ภูมิปัญญาคนไทยในอดีตและปัจจุบัน

ในการใช้สมุนไพรไทย  สรรพคุณของสมุนไพรไทยด้านการเกษตร  การแพทย์
และอุตสาหกรรม   

 

GE207 เทคโนโลยีดิจิทัล 3(3-0-6) 
 (Digital Technology)  
 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล  ความหลากหลายของเทคโนโลยี  

ผลกระทบที่ มีต่อรูปแบบการด าเนินชีวิตในยุคดิ จิทัล การประกอบธุรกิจ 
เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม รวมถึงคุณธรรม จริยธรรม และสิทธิมนุษยชน 
ตลอดจนการปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปล่ียนแปลงและผลกระทบในยุคดิจิทัล 

 

 

 

GE208 เกมดิจิทัล 3(3-0-6) 
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 (Digital Games)  
 เทคนิคการตัดสินใจ  เทคนิคการแข่งขัน ความรู้ที่จ าเป็นในการเล่นเกม

ดิจิทัล  กรณีศึกษาเกมดิจิทัล 
 

 

7.3.4 กลุม่วิชาสุนทรียศาสตร์และวัฒนธรรม (Aesthetic and Culture) 
 1) กลุ่มสุนทรียศาสตร์ 

GE301 ปรัชญาความรัก 3(3-0-6) 

 (Philosophy of Love)  
         แนววิธีศึกษาปรากฏการณ์ของความรักอันเป็นอารมณ์พื้นฐานของมนุษย์  

โดยพินิจพิเคราะห์และอภิปรายประเด็นปัญหาของความรักผ่านมุมมองทาง
ปรัชญา ทั้งในด้านท่ีเป็นปัจเจก และในด้านท่ีมีมิติสัมพันธ์กับสังคมรอบตัว          

 

GE302 ปรัชญาศิลปะ 3(3-0-6) 

 (Philosophy of Art)  
         แนววิธีศึกษากระบวนทัศน์และการก่อขึ้นของความหมายในทางศิลปะ 

ตลอดจนความสัมพันธ์ของความจริง ความรู้ และคุณค่าในงานศิลปะ           
 

GE303 รูปรสกลิ่นสีเสียง 3(3-0-6) 

 (Shape, Taste, Smell, Color, Sound)  
         ค าบอกรูปรสกล่ินสีเสียงในภาษา สัญญาของรูปรสกล่ินสีเสียงในมิติของ

ธรรมชาติ ศาสนา สังคม และวัฒนธรรม  อิทธิพลของรูปรสกล่ินสีเสียงต่อ
ความรู้สึกของมนุษย์และการสร้างสรรค์ศิลปะของทุกด้านของมนุษย์ เช่น 
สถาปัตยกรรม วรรณศิลป์ จิตรกรรม มัณฑนศิลป์ การน าความรู้เรื่องรูปรสกล่ินสี
เสียงไปใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ ทั้งแฟชั่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ การโฆษณา 
การปรุงและออกแบบอาหาร         

 

GE304 เรื่องเล่าในโลกสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
 (Narratives in the Modern World)  
         ความหมายและบทบาทหน้าที่ของเรื่องเล่า ความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องเล่ากับ

ชีวิต สังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และจิตวิทยา  วิเคราะห์เน้ือหา รูปแบบ
และวิธีการเล่าเรื่องในสื่อต่าง ๆ ฝึกปฏิบัติการเล่าเรื่องเพื่อจุดประสงค์  ต่าง ๆ  ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ   

 

 

 

GE305 การตีความละครและภาพยนตร์ 3(3-0-6) 
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 (Interpretation of Drama and Film)  
         ทฤษฎีและแนวคิดที่เก่ียวข้องกับการตีความละครและภาพยนตร์ วัฒนธรรม

การสร้างและเสพละครและภาพยนตร์ในสังคมไทย  แนวทางการวิเคราะห์และ
ตีความละครและภาพยนตร์ กรณีศึกษาการวิเคราะห์ละครและภาพยนตร์และฝึก
ปฏิบัต ิ

 

GE306 นิทานโลก 3(3-0-6) 
 (Tales of the World)  
         ความหมายของนิทาน  ความส าคัญและบทบาทของนิทานที่มีต่อมนุษยชาติ  

ลักษณะเด่นของนิทานทั้งของตะวันออกและตะวันตก  อ่านตีความนิทานส าคัญ
บางเรื่องทั้งของตะวันออกและตะวันตก 

 

GE307 พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมา
คุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี 

3(3-0-6) 

 (HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Writing)  
         พระราชประวัติและพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม

ราชกุมารี ความส าคัญ ลักษณะเด่น คุณค่า และความงามของพระราชนิพนธ์ 
ตลอดจนบทบาทของพระราชนิพนธ์ที่มีต่อวงการหนังสือและสังคมไทย        

 

GE308 วรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน 3(3-0-6) 
 (Southeast Asian Writers Award)  
          ประวัติความเป็นมาของวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน       (ซี

ไรต์) ความส าคัญ คุณค่าของวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนของ
ไทย ตลอดจนบทบาทของรางวัลซีไรต์ที่มีต่อวงวรรณกรรมไทย    

 

GE309 การอ่านรอ้ยกรองไทย 3(3-0-6) 
 (Thai Poetry Recitation)  
         หลักการและการฝึกทักษะการอ่านร้อยกรองไทยประเภท โคลง ฉันท์ กาพย์ 

กลอน ร่าย และท านองการอ่านแบบต่าง ๆ ได้แก่ ท านองเสนาะ ขับ สวด เห่ 
พากย์ รวมทั้งกลวิธีการใช้เสียงให้เหมาะกับบทอ่าน 

 

GE310 นาฏศิลป์ไทย 3(2-2-5) 
 (Thai Classical Dance)  
         หลักเบื้องต้นและแบบแผนของนาฏศิลป์ไทย  การฝึกปฏิบัติการร าพื้นฐาน                   

เพลงช้า  เพลงเร็ว  ร าแม่บท 
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GE311 แดนซ์ 3(2-2-5) 

 (Dance)  
         รูปแบบและประเภทของการเต้น เช่น Junior Dance, Street Jazz, Hip Hop,                   

K-Pop, B Boy, Jazz Move, Junior Ballet, ฝึกการเต้นประเภทต่าง ๆ           
 

GE312 การขับร้อง 3(2-2-5) 
 (Singing)  
         วิธีการใช้เสียง  ประเภทของเพลง  ควบคุมการใช้เสียง การฟังและการจับ

จังหวะ ดนตรี ฝึกปฏิบัติการขับร้องในงานสังคมและการแสดงโอกาสต่าง ๆ 
ตลอดจนฝึกท่าทางการแสดงออกให้เหมาะสมกับรูปแบบของงาน 

 

GE313 ดนตรีวิจักษณ์ 3(3-0-6) 

 (Music Appreciation)  
         การฟังดนตรีเพื่อให้เกิดความเข้าใจและความซาบซึ้งในคุณค่าของการฟัง

ดนตรี  รวมถึงพัฒนาการของการฟังดนตรีประเภทต่าง ๆ  ลักษณะของเพลงและ
เครื่องดนตรี          

 

GE314 การจัดดอกไม ้ 3(2-2-5) 

 (Flower Decoration)  
         ศาสตร์และศิลป์แห่งการจัดแต่ง และถ่ายทอดความหมายของดอกไม้  เพื่อ

ขัดเกลาจิตใจให้เข้าถึงประสบการณ์สุนทรียะ ตลอดจนสามารถเข้าใจถึงการใช้
ดอกไม้เป็นภาพตัวแทนแห่งการสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างละเอียดลออ 

 

GE315 พัสตราภรณ ์ 3(3-0-6) 
 (Costume and Garment)  
         ประวัติของเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ศิลปะและวัฒนธรรมการตกแต่ง

ร่างกายให้เหมาะแก่ระดับบุคคล ยุคสมัยและจุดประสงค์ ทั้งในบริบทวัฒนธรรม
ของราชส านักและชาวบ้าน  วิเคราะห์กรณีศึกษาการออกแบบพัสตราภรณ์ สืบ
คืนประวัติ ภูมิหลังของพัสตราภรณ์ไทย         

 

GE316 การออกแบบเครื่องแต่งกายและการแต่งหน้า 3(2-2-5) 
 (Costume and Make-Up Design)  
         ความหมาย และความส าคัญของเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ  การฝึก

ออกแบบเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับให้เข้ากับการแสดงประเภทต่าง ๆ   
เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับยุคสมัยและสภาพของนักแสดง  
ทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติเก่ียวกับการแต่งหน้าเบื้องต้น และเทคนิคการแต่งหน้า
ส าหรับการแสดง        
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GE317 ศิลปะวิจักษณ ์ 3(3-0-6) 

 (Art Appreciation)  
        ความหมาย ความส าคัญ คุณค่าของศิลปกรรม หลักการวิจักษณ์ศิลปกรรม

ประเภทต่าง ๆ  ได้แก่ จิตรกรรม วรรณกรรม คีตกรรม นาฏกรรม และสื่อบันเทิง
ร่วมสมัยต่าง ๆ ทั้งในด้าน รูปแบบ เน้ือหา แนวคิดสุนทรียรส 

 

GE318 การละเล่นและเพลงพื้นบ้านไทย 3(3-0-6) 

 (Thai Folk Games and Songs)  
          ประวัติความเป็นมา  ลักษณะ ประเภท และคุณค่าของการละเล่นพื้นบ้านใน

ภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย  และเพลงพื้นบ้านไทยแต่ละประเภท อิทธิพลของ
สภาพสังคม ภูมิประเทศ ค่านิยมและคติชีวิตที่ต่อการการละเล่นต่าง ๆ และการ
ประยุกต์ใช้เพลงพื้นบ้านในโอกาสต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 

 

 2)  กลุ่มวัฒนธรรม   

GE351 วัฒนธรรมประชานิยม 3(3-0-6) 

 (Popular Culture)  
         ความหมาย ลักษณะเฉพาะ ความเป็นมาของวัฒนธรรมประชานิยม และอิทธิพล

ที่มีต่อสังคมไทย  ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมประชานิยมกับระบบ
เศรษฐกิจทุนนิยม  อุตสาหกรรมการผลิตวัฒนธรรมและสื่อมวลชน  บริบททาง
สังคมและการเมือง  การบริโภควัฒนธรรม และวิเคราะห์วัฒนธรรมประชานิยมที่
มีอิทธิพลในชีวิตประจ าวันของคนในสังคมไทย เช่น แฟชั่น ดนตรี ละคร
โทรทัศน์ ภาพยนตร์ สินค้าของที่ระลึก ภาพถ่าย รายการโทรทัศน์  

 

GE352 ส่ือบันเทิงอาเซียน 3(3-0-6) 
 (ASEAN Entertainment Media)  
         ลักษณะเฉพาะและลักษณะร่วมของสื่อบันเทิงประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค

อาเซียน  ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อบันเทิงกับสังคมในประเทศต่าง ๆ   วัฒนธรรม
การสร้างและเสพสื่อบันเทิงในประเทศต่าง ๆ    ตลอดจนอิทธิพลที่มีต่อกันใน
ภูมิภาคอาเซียน  วิเคราะห์ประเด็นน่าสนใจที่ปรากฏในสื่อบันเทิงอาเซียน  
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GE353 ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน  3(3-0-6) 

 (ASEAN Cultures)  
         แนวคิดเรื่องอัตลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ ในประชาคม

อาเซียน  ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างสรรค์และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของประเทศ
ต่าง ๆ  ภาวะวิกฤตทางวัฒนธรรมร่วมสมัยของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน  
การปรับตัวและการดัดแปลงศิลปวัฒนธรรมเพื่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยว  แนวคิด
ชาตินิยม  และการแก้ไขวิกฤตของชาติ         

 

GE354 อิทธิพลวัฒนธรรมต่างชาติในศิลปะไทย 3(3-0-6) 
 (Foreign Culture Influence on Thai Arts)  
         การรับและบูรณาการวัฒนธรรมต่างชาติในสังคมไทย  อิทธิพลของ

วัฒนธรรมอินเดีย ลังกา เขมร จีน  โลกมุสลิม และโลกตะวันตก  การสร้างสรรค์
ศิลปะไทย 

 

GE355 ประวัติศาสตร์สังคมไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 3(3-0-6) 
 (History of Thailand’s Society after Revolution)  
         ประวัติศาสตร์สังคมไทยหลังการเปล่ียนแปลงการปกครอง ว่าด้วยการ

พัฒนาประเทศตามแบบตะวันตก และผลกระทบที่มีต่อสังคม  การศึกษา 
การเมือง การปกครอง สื่อสารมวลชน ศิลปกรรม รสนิยม แนวคิดเรื่องความเป็น
ไทย ท้องถ่ิน ตลอดจนอุดมการณ์ชาติ  วิเคราะห์การเปล่ียนแปลง การคล่ีคลาย 
และการด ารงอยู่ของสังคมไทยจากยุคพัฒนาถึงโลกาภิวัตน์            

 

GE356 อุดมการณ์สร้างชาติของจีน 3(3-0-6) 
 (China’s National Ideology)  
         พัฒนาการด้านประวัติศาสตร์ ปรัชญา ภูมิปัญญา การเมืองการปกครองและ

เศรษฐกิจ ฯลฯ ที่สะท้อนมุมมองอุดมการณ์สร้างชาติของจีนตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน 

 

GE357 เหตุการณ์ปัจจุบันของโลก 3(3-0-6) 
 (Current World Events)  
         เหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นในโลก ทั้งมิติทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และ

สังคม รวมทั้งความร่วมมือและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมโลกปัจจุบัน 
รวมทั้งเหตุการณ์ส าคัญในประเทศไทยที่สัมพันธ์กับเหตุการณ์ในโลก  เพื่อให้
สามารถคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ และเปรียบเทียบเหตุการณ์ส าคัญของโลกที่เกิดขึ้น
ในช่วงเวลาต่าง ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงได้       
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GE358 ภาวะหลายภาษา 3(3-0-6) 

 (Multilingualism)  
        ลักษณะเฉพาะของภาวะหลายภาษาและภาวะหลายวัฒนธรรม  เกณฑ์การ

จ าแนกภาษาต่าง ๆ ในสังคม การแทรกแซงและผสมผสานทางภาษา และอิทธิพล
ของภาวะหลายภาษาที่มีต่อพลเมืองในสังคม  

 

GE359 การจัดการพิพิธภัณฑ์ 3(3-0-6) 

 (Museum Management)  
         ความหมาย หน้าที่ ความส าคัญและคุณค่าของพิพิธภัณฑ์ที่มีต่อสังคม 

ประเภทและรูปแบบของพิพิธภัณฑ์  การจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ แนวคิดเก่ียวกับ
พิพิธภัณฑ์  การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์  การตลาดของพิพิธภัณฑ์ การอนุรักษ์
และการจัดแสดง  พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินหรือพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน  ตัวแบบพิพิธภัณฑ์
ภูมิปัญญาไทย  การมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคมพิพิธภัณฑ์ในอุดมคติ  
พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง         

 

GE360 ปรัชญาตะวันตก 3(3-0-6) 
 (Western Philosophy)  
         แนวคิดวิธีศึกษากระบวนความคิดของโลกตะวันตก  โดยมุ่งศึกษาประเด็น

ปัญหาส าคัญในสมัยต่าง ๆ ได้แก่ สมัยโบราณ สมัยกลาง สมัยใหม่ และหลัง
สมัยใหม่  เพื่อเรียนรู้พื้นฐานและพัฒนาการทางความคิดที่เกิดขึ้นในโลกตะวันตก  

 

GE361 ปรัชญาตะวันออก 3(3-0-6) 
 (Eastern Philosophy)  
         แนวคิดวิธีศึกษากระบวนความคิดของโลกตะวันออก  โดยมุ่งศึกษาเฉพาะ

แนวคิดกระแสหลัก ได้แก่ อินเดีย จีน และญี่ปุ่น เพื่อพิจารณาประเด็นปัญหา
ส าคัญด้านการแสวงหาความหมายของชีวิต ตามวิถีแห่งตะวันออก 

 

GE362 วัฒนธรรมชา 3(3-0-6) 
 (Tea Culture)  
         ก าเนิด และพัฒนาการของวัฒนธรรมชา ประวัติศาสตร์ของสังคมท่ีเก่ียวข้อง

กับชาในประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะของจีน ญี่ปุ่น และภูมิภาคอาเซียน  ประเด็น
ศึกษาวัฒนธรรมชาในสังคมไทย เช่น ความเชื่อและคติต่าง ๆ  เก่ียวกับใบชาและ
การบริโภคชา  การสร้างสรรค์ธุรกิจชา  วัฒนธรรมร้านน้ าชาในภาคใต้  ชากับ
พิธีกรรม ชาในฐานะวัฒนธรรมร่วมสมัยยุคโลกาภิวัตน์ 

 

 

GE363 วัฒนธรรมข้าว 3(3-0-6) 
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 (Rice Culture)  
         ความหมายและขอบเขตของวัฒนธรรมข้าว ความสัมพันธ์ระหว่าง

วัฒนธรรมข้าวกับคนไทยทั้งในวัฒนธรรมหลวงและวัฒนธรรมชาวบ้าน  
วัฒนธรรมข้าวในกระแสการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก กรณีศึกษาวัฒนธรรม
ข้าวในสถานที่จริง  วิเคราะห์และสร้างสรรค์วัฒนธรรมข้าวในบริบทสังคมร่วมสมัย 

 

GE364 วัฒนธรรมน้ า 3(3-0-6) 
 (Water Culture)  
         วัฒนธรรมน้ าในคติไทยที่ปรากฏในวรรคดี ต านาน เรื่องเล่า ศิลปกรรม 

บทบาทและความหมายของน้ าในพระราชพิธี ประเพณีและคติชนเก่ียวกับน้ าใน
ภูมิภาคต่าง ๆ   ภูมิปัญญาของการจัดการน้ าของคนไทยในยุคอดีต  มโนทัศน์เรื่อง
วัฒนธรรมน้ าในยุคชลประทาน  การจัดการน้ ากับปัญหาของสังคมไทยในปัจจุบัน 

 

GE365 ศาลเจ้าและการไหว้เจ้าของชาวจีนในประเทศไทย 3(3-0-6) 
 (Chinese Shrine and Oblation in Thailand)  
         คติความเชื่อเก่ียวกับศาลเจ้าและการไหว้เจ้าของชาวจีนในประเทศไทย  การ                 

ไหว้เจ้ากับการสร้างสรรค์วัฒนธรรมของชาวจีน  ศาลเจ้ากับการตั้งชุมชนชาวจีน
และการขยายตัวของชุมชน  บทบาทของศาลเจ้าและการไหว้เจ้าในบริบทร่วม
สมัย  อาทิในด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจสร้างสรรค์ คติชนสร้างสรรค์ และ
พัฒนาการของการสร้างสังคมจีนาภิวัตน์ กรณีศึกษาศาลเจ้าและพิธีกรรมไหว้เทพ
เจ้าจีนที่เด่น ๆ ในสังคมไทย  

 

GE366 ความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ในสังคมไทย 3(3-0-6) 
 (Ethnic Diversity in Thai Society)  
         อัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธ์ุที่ส าคัญในสังคมไทย  การธ ารงไว้ซึ่งชาติพันธ์ุ 

ความแตกต่างหลากหลายของกลุ่มชาติพันธ์ุต่าง ๆ เช่น ข้อดี ข้อเสียของกลุ่มชาติ
พันธ์ุในสังคม  สังคมพหุลักษณ์กับความท้าทายในประชาคมอาเซียน ส ารวจพื้นที่
ย่านที่อยู่อาศัยของกลุ่มชาติพันธ์ุในกรุงเทพมหานครที่ส าคัญ  ๆ 

 

GE367 ความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย 3(3-0-6) 
 (Gender Diversity in Thai Society)   
            ความหมายของความหลากหลายทางเพศ แนวคิดและกระบวนทัศน์ใน

การศึกษาความหลากหลายทางเพศในมิติต่าง  ๆทั้งทางวิทยาศาสตร์  ทางมานุษยวิทยา  
ทางจิตวิทยา  และอื่น  ๆความเข้าใจความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย 

 

 

GE368 คติชนสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 

 (Creative Folklore)  
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         ประวัติความเป็นมาของคติชนวิทยา  แนวคิดทางคติชนแนวใหม่  และคติชน
แนวใหม่เพื่อการสร้างสรรค์กิจกรรมทางสังคม  รวมทั้งอิทธิพลของคติชนแนวใหม่
ที่มีต่อสังคมไทยปัจจุบัน 

 

GE369 โบราณคดีของไทยและประเทศใกล้เคียง 3(3-0-6) 
 (Archaeology in Thailand and Neighboring Countries)  
         ความหมายของวิชาโบราณคดี  ความเก่ียวพันระหว่างโบราณคดีและศิลปกรรม  

ประวัติของศิลปะไทยและศิลปะของประเทศใกล้เคียง และการศึกษานอกสถานที่ 
 

GE370 ท้องถิ่นกับการสร้างสรรค์สินค้าทางวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 (Local and Creative Cultural Products)  
          กระแสท้องถ่ินนิยมในสังคมไทย  ความสัมพันธ์ระหว่างท้องถ่ินกับเศรษฐกิจ

ชุมชน และระบบเศรษฐกิจของประเทศ  แนวคิดเรื่องสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และ
วัฒนธรรมของชุมชนที่น าไปสู่การสร้างสินค้าทางวัฒนธรรม  กระบวนการสร้างและ
ผลิตสินค้าทางวัฒนธรรม  กรณีศึกษาโดยเก็บข้อมูลในท้องถ่ินบ้านเกิดเพื่อแสวงหา
สินค้าจากสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มา    ต่อยอดสร้างสรรค์ให้เป็นสินค้าทางวัฒนธรรม
อย่างเป็นรูปธรรม 

 

GE371 ราชประเพณีและพระราชพิธีในสังคมไทย 3(3-0-6) 
 (Royal Tradition and Ceremony in Thailand)  
         ความหมายและหน้าที่ของราชประเพณีและพระราชพิธีในประเทศไทย  

พัฒนาการของราชประเพณีและพระราชพิธีในประวัติศาสตร์ไทย  ราชประเพณีและ
พระราชพิธีส าคัญในราชส านักไทย 

 

GE372 ประเพณีประดิษฐ์ 3(3-0-6) 

 (Invented Tradition)  
         ความหมาย ความส าคัญของประเพณีประดิษฐ์   ก าเนิดและพัฒนาการของ

ประเพณีประดิษฐ์ ทฤษฎีเก่ียวข้องกับการวิเคราะห์ประเพณีประดิษฐ์  วิกฤตสังคม
กับบทบาทหน้าที่ของประเพณีประดิษฐ์ อิทธิพลของประเพณีประดิษฐ์ที่มีต่อการ
สร้างวาทกรรมตามความคิดของคนในสังคมปัจจุบัน  กรณีศึกษาประเพณีประดิษฐ์
ในสังคมไทย และวิเคราะหป์ระเพณีประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยปัจจุบัน 

 

 

 

 

GE373 ประเพณีและเทศกาลในสังคมไทย 3(3-0-6) 
 (Tradition and Festivals in Thailand)  
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         ความส าคัญของประเพณีและเทศกาลในสังคมไทย  หน้าที่ของประเพณีและ
เทศกาลต่อวิถีชีวิต  คติความเชื่อ  ค่านิยมและภูมิปัญญาไทย ประเพณีและเทศกาล
ประจ าปีในสังคมไทย 

 

GE374 ประวัติศาสตร์ของภาพถ่าย 3(3-0-6) 
 (History of Photography)  
         ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของภาพถ่าย  ความส าคัญและคุณค่าของภาพถ่ายใน

สังคม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับภาพถ่าย  ความหมายของภาพถ่ายที่มีคุณค่าทั้ง
ทางจิตใจและทางประวัติศาสตร์ การสร้างสรรค์ศิลปะการถ่ายภาพ การผสมผสานทั้ง
ทางด้านแนวความคิด ทฤษฎี เทคนิคปฏิบัติ และความคิดสร้างสรรค์  ความสามารถ
และทักษะที่น าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์  สร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพถ่ายเพื่อ
จรรโลงใจต่อสังคม 

 

GE375 ประวัติศาสตร์แอนิเมช่ัน 3(3-0-6) 

 (Animation History)  
         ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของแอนิเมชั่น มุมมองที่หลากหลายของแอนิเมชั่น

ตั้งแต่ล าดับเวลา วิธีการ และสื่อกลาง วัฒนธรรม ประเภท จนถึงคนวาดภาพ ทัศนคติ
และอิทธิพลของเชื้อชาติ เพศ เทคโนโลยี อัตลักษณ์ด้านวัฒนธรรม และความขัดแย้ง
ระหว่างศิลปะกับอุตสาหกรรม 

 

GE376 ความเช่ือในสังคมไทย 3(3-0-6) 
 (Faith in Thai Society)  
         ความหมายของความเชื่อ  ประเภทของความเชื่อ  แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ศึกษา

ความเชื่อ  ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อกับสังคมไทยในท้องถ่ินต่าง ๆ   การเก็บ
ข้อมูลความเชื่อภาคสนาม  วิเคราะห์ข้อมูลความเชื่อ  ปรากฎการณ์ของความเชื่อและ
การประยุกต์ใช้ความเชื่อเพื่อจุดประสงค์ต่าง  ๆในสังคมไทยร่วมสมัย 

 

GE377 โหราศาสตร์และการพยากรณ์ 3(3-0-6) 
 (Astrology and Forecasting)  
         แนวคิดเรื่องโหราศาสตร์และการพยากรณ์ของสังคมตะวันออกและตะวันตกเชิง

เปรียบเทียบ  คติความหมายและระบบภูมิปัญญาในโหราศาสตร์ไทย  ประเภทของ
โหราศาสตร์และการพยากรณ์  การใช้ตรรกะทางภาษาและการตีความทาง
โหราศาสตร์  การประดิษฐ์ประเพณีและการสร้างอัตลักษณ์ของนักพยากรณ์  
กรณีศึกษาโหราศาสตร์และการพยากรณ์ในสังคมไทยปัจจุบัน 

 

 

GE378 ศาสนาของโลก 3(3-0-6) 
 (World Religions)  
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        ความรู้เก่ียวกับศาสนาส าคัญของโลก ได้แก่ ศาสนาคริสต์ ศาสนาพุทธ  ศาสนา
อิสลาม ศาสนาฮินดู ปรัชญาและวัตรปฏิบัติของศาสนาส าคัญ  ปรากฏการณ์สังคมยุค
ผสมผสานทางศาสนาในปัจจุบัน   ศาสนาในท่ามกลางวิกฤตของสังคมโลก  การ
วิเคราะห์การน าศาสนามาใช้แก้ปัญหาต่าง  ๆในสังคมไทย 

 

GE379 หมากล้อม 3(2-2-5) 
 (Go)  
          การพัฒนาแนวคิดและเทคนิคขั้นพื้นฐานส าหรับเล่นในช่วงเปิดเกม  กลาง

เกม และปิดเกม  ความหมายของพื้นที่ ลักษณะหมากและทิศทางหมากเป็นตาย  
การจบ-เม็ด 9 เกม วิธีการเล่นหมากต่อ สูตรมุมและหมากเด็ด ประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม 

 

GE380 หมากรุกไทยและสากล 3(2-2-5) 
 (Thai and International Chess)  
           ประวัติและความเป็นมาของหมากรุกไทยและหมากรุกสากล  ศึกษาตัว

หมากรุกไทยและตัวหมากรุกสากล ทักษะและเทคนิคการเล่นหมากรุกสากล  การ
นับศักดิ์และกลการเล่นของหมากรุกไทยและหมากรุกสากล  ตลอดจนการฝึก
ปฏิบัติการเล่นหมากรุกไทยและหมากรุกสากล  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเล่นและ
เข้าใจกลต่าง ๆ ของกีฬาหมากรุกไทยและหมากรุกสากลได้            

 

 
7.3.5 กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตและสังคมยั่งยืน (Quality of Life and Sustainable Society) 

 1). กลุ่มคุณภาพชีวิต  

GE401 ทักษะการรู้สารสนเทศในสังคมดิจิทัล        3(3-0-6) 
 (Information Literacy Skills in Digital Society)  
         ความหมายและความส าคัญของการรู้สารสนเทศ กระบวนการพัฒนาบุคคล

ให้เป็นผู้รู้สารสนเทศโดยเริ่มจากการวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศ  การเลือก
ทรัพยากรสารสนเทศ  การเข้าถึงสารสนเทศตามความต้องการ  การประเมินค่า
สารสนเทศ  การจัดการเน้ือหาและการใช้สารสนเทศอย่างมีจริยธรรมและถูกต้อง
ตามกฎหมาย 

 

 

 

GE402 เปิดโลกกว้างสู่สังคมแห่งการเรียนรู้       3(3-0-6) 
 (Discovery of Learning Society)  
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          ความหมาย ความส าคัญขององค์ความรู้ที่มีต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
การพัฒนาและการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน  พลังแห่งการเรียนรู้  แนวคิดของ
องค์กรแห่งการเรียนรู้  สังคมและเครือข่ายการเรียนรู้   พลวัตของกระบวนการ
เรียนรู้  สังคมการเรียนรู้ในเครือข่ายโลกออนไลน์  แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้   การสร้างพลังอ านาจและความ
ต่อเน่ืองเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างเป็นระบบ  และเกิดสังคมแห่งการ
เรียนรู้ที่พึงประสงค์ได้ต่อไป 

 

GE403 ทักษะการรู้เท่าทันส่ือ       3(3-0-6) 

 (Media Literacy Skill)  
        ความหมายของการรู้เท่าทันสื่อ  อิทธิพลของสื่อที่มีต่อผู้บริโภค  หลักการและ

แนวคิดส าคัญที่เก่ียวข้องกับการรู้เท่าทันสื่อ จ าแนกตามประเภทของสื่อ ได้แก่ 
ภาพข่าว โฆษณา รายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และสื่ออินเทอร์เน็ต  
โดยเน้นท าความเข้าใจเก่ียวกับบริบทของสื่อครอบคลุมเก่ียวกับอุตสาหกรรมสื่อ 
เทคโนโลยีสื่อ จิตวิทยาการสร้างสาร  และรูปแบบและภาษาในสื่อ  ฝึกวิเคราะห์
ข่าวสารในสื่อประเภทต่าง ๆ และกฎหมายเพื่อการรู้เท่าทันสื่อ 

 

GE404 เจนเนอเรชั่น ซี กับคุณภาพชีวิต       3(3-0-6) 
 (Generation Z and Quality of Life)  
          แนวคิดและการวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต   เจนเนอเรชั่นซี ทั้ง

ด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและ
บุคลิกภาพของเจนเนอเรชั่นซี   การปรับตัวและการพัฒนาชีวิตอย่างมีคุณค่าและ                  
มีเป้าหมายของเจนเนอเรชั่นซียุคปัจจุบัน 

 

GE405 จิตวิทยาพัฒนาการ       3(3-0-6) 
 (Developmental Psychology)  
         ความหมายและความส าคัญของพัฒนาการ  ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการ

เจริญเติบโตและพัฒนาการของบุคคล  ทฤษฎีเก่ียวกับพัฒนาการทางร่างกาย  
อารมณ์ สังคมและสติปัญญาในแต่ละช่วงวัย 

 

 

 

 

GE406 จิตวิทยากับการบริหารตนเอง       3(3-0-6) 
 (Psychology and Self-Management)  
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         หลักการและการประยุกต์แนวคิดทางจิตวิทยาเพื่อท าความเข้าใจความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและพฤติกรรมทางสังคมของบุคคลเก่ียวกับการรับรู้ การ
เรียนรู้ แรงจูงใจ ความฉลาดทางอารมณ์ บุคลิกภาพ   กรอบความคิดแบบเติบโต 
(Growth Mindset) และการปรับตัวเพื่อการรู้จักตนเอง เข้าใจผู้อื่นและปรับตัวได้ มี
คุณธรรมและจริยธรรมในการด าเนินชีวิต 

 

GE407 จิตวิทยาการท างานเป็นทีม       3(3-0-6) 
 (Psychology for Teamwork)  
         ทฤษฎีและแนวคิดทางจิตวิทยาเพื่อประยุกต์ใช้ในการท างานเป็นทีม ทั้งใน

บทบาทของผู้น าในการสร้างทีมงาน  มนุษยสัมพันธ์ในการท างาน  ความร่วมมือ
จัดการกับปัญหา  การสื่อสารเพื่อเข้าใจผู้อื่น  ตลอดจนการบริหารความขัดแย้งอย่าง
สร้างสรรค์เพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 

 

GE408 การพัฒนาบุคลิกภาพผู้น า       3(3-0-6) 

 (Personality Development for Leaders)  
         ทฤษฎี หลักปฏิบัติ และทักษะในการพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นผู้น า การเพิ่ม

ศักยภาพในการพัฒนาความเป็นผู้น าของตนทั้งด้านสติปัญญา บุคลิกภาพ อารมณ์ 
และพฤติกรรมสังคม 

 

GE409 แฟชั่น       3(3-0-6) 

 (Fashion)  
         ความรู้เบื้องต้นของการออกแบบแฟชั่น  ทั้งของตะวันออกและตะวันตก  การ

สร้างสรรค์แนวคิด  รูปแบบของแฟชั่นออกเป็นงานแสดงแฟชั่น  ประโยชน์ของ
แฟชั่นต่อสังคม     

 

GE410 การท าอาหาร       3(2-2-5) 

 (Cooking)  
         ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเก่ียวกับอาหารทั้งของไทย ตะวันออกและ

ตะวันตก  ฝึกปรุงอาหารและท าขนมอย่างง่าย   
 

GE411 การดูแลสุขภาพและความงาม       3(3-0-6) 

 (Health and Beauty Care)  
         หลักการดูแลร่างกาย การนวด โภชนาการ และการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพและ

ความงาม  รวมถึงสมาธิและจิตแจ่มใส ตลอดจนผลิตภัณฑ์เสริมความงาม 
 
 

 

 
 

2) กลุ่มสังคมยั่งยืน  

GE451 ศาสตร์ของพระราชา       3(3-0-6) 
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 (Knowledge of the King)  
         การพัฒนาสังคมไทยตั้ งแต่อดีตถึงปัจจุบัน  เน้นสังคมสมัยใหม่ การ

เปล่ียนแปลงทางสังคม แนวคิด ความหมาย และการประยุกต์ภูมิปัญญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติในระดับครอบครัว  ชุมชน และสังคมเศรษฐกิจพอเพียงกับ
การด ารงอยู่ในกระแสโลกาภิวัตน์และในฐานะเป็นทางออกในการเผชิญกับวิกฤติ
โลกในยุคปัจจุบัน และการด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 

GE452 หอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยของเรา       3(3-0-6) 
 (TCC and Our UTCC)  
         ประวัติความเป็นมาของหอการค้าไทย  เครือข่ายของหอการค้าไทย บทบาท

ของหอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยต่อสังคมและประเทศในระดับ
ภูมิภาคและสากล  บุคคลส าคัญที่มีคุณูปการต่อหอการค้าไทยและมหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย        

 

GE453 สังคมศึกษาเพื่อสังคมที่ย่ังยืน       3(3-0-6) 
 (Social Studies forSustainable Society)  
         หลักการ แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกับสถานการณ์ เหตุการณ์ ปัญหาที่ส าคัญของ

สังคมไทยและสังคมโลก  ระบบครอบครัว ระบบเศรษฐกิจ  ระบบการเมืองการ
ปกครอง ระบบการศึกษา ระบบสุขภาพ การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบ 
รวมถึงการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกันปัญหา หรือแนวทางการปรับปรุง
เพื่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อตนเอง  ผู้อื่น และสังคมที่ยั่งยืน 

 

GE454 กฎหมายส าหรับชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 
 (Law for Everyday Life)  
          ความหมายและลักษณะของกฎหมาย  บ่อเกิดและวิวัฒนาการของกฎหมาย  

ระบบของกฎหมายที่ส าคัญ  ที่มาของกฎหมาย  ชนิดและประเภทของกฎหมาย 
การจัดท ากฎหมายและกระบวนการนิติบัญญัติ  การบังคับใช้กฎหมายการตีความ   
การอุดช่องว่าง  การยกเลิกกฎหมายและกฎหมายที่ส าคัญในชีวิตประจ าวัน  บุคคล 
นิติบุคคล นิติกรรม บุคคลสิทธิทรัพยสิทธิ และกฎหมายอาญา 

 

 

 

 

GE455 ทรัพย์สินทางปัญญา       3(3-0-6) 

 (Intellectual Property)  
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          กฎหมายคุ้มครองเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญา   ลิขสิทธ์ิ  สิทธิบัตร  
เครื่องหมายทางการค้า  การคุ้มครองผลงานที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา  การ
อนุญาตให้ใช้สิทธิ การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา การเอาผิดกับผู้ละเมิด 
รวมถึงคดีที่เกิดขึ้นเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญา 

 

GE456 การท่องเที่ยวในเชิงภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม       3(3-0-6) 
 (Geography and Cultural Tourism)  
         ลักษณะ และความส าคัญของภูมิศาสตร์ ที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมและการ

ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  เอกลักษณ์และลักษณะเฉพาะทางภูมิศาสตร์และ
วัฒนธรรม  การวางแผนกิจกรรมการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับลักษณะภูมิศาสตร์
และวัฒนธรรม  การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพที่เก่ียวข้องกับ
ธุรกิจการท่องเที่ยว      

 

GE457 ภูมิ-ประวัติศาสตร์การท่องเที่ยวไทย       3(3-0-6) 

 (Geography and History for Thai Tourism)  
         ลักษณะทางกายภาพและประวัติศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย  

รวมถึงสังคม  วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปกรรม ปัญหาและ
ผลกระทบที่มีต่อการท่องเที่ยวไทย   

 

GE458 มโนทัศน์เรื่องความตาย       3(3-0-6) 

 (Concept of Death)  
         ปรัชญาเก่ียวกับความตายในศาสนาแนวความคิดเก่ียวกับความตายของนัก

ปรัชญาส าคัญของโลก  วิเคราะห์โลกทัศน์เก่ียวกับความตายจากวาทะ ภาษิต เรื่อง
เล่าวรรณคดี   เพื่อให้เข้าใจถึงระบบความคิดเก่ียวกับความตายของคนไทย  ภาวะ
คนใกล้ตาย  การเตรียมตัวตายอย่างมีสติ  แนวคิดเรื่องชีวิตหลังความตาย  

 

GE459 พุทธธรรมกับการแก้ปัญหาชีวิต       3(3-0-6) 

 (Buddhist Principles and Life Solutions)  
         หลักธรรมทางพุทธศาสนาเพื่อน ามาใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน  ทั้งในชีวิต

ส่วนตัว การท างาน และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม  โดยใช้กรณีศึกษาเหตุการณ์
ในชีวิตจริงท่ีเผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ  

 

 

 

GE460 นิเวศส านึก       3(3-0-6) 

 (Ecological Consciousness)  
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         มโนทัศน์เรื่องนิเวศส านึกของคนไทย  ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
ธรรมชาติจากบทอ่านต่าง ๆก าเนิดและพัฒนาการของแนวคิดเรื่องการอนุรักษ์
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในสังคม  แนวทางการสร้างนิเวศส านึก การสร้างสรรค์
สื่อเพื่อรณรงค์เรื่องนิเวศส านึก อาทิ การสร้างภาพยนตร์สั้น การผลิตโปสเตอร์เพื่อ
ประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  การแสดงละครเวที 

 

GE461 ส่ิงแวดล้อมในอาเซียน       3(3-0-6) 

 (ASEAN Environment)  
         ปรากฏการณ์  ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม  อันเน่ืองมาจากระบบวัฒนธรรม  

ระบบการเมือง  ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม โครงสร้างทางภูมิศาสตร์และการ
เคล่ือนย้ายของกลุ่มชาติพันธ์ุ  นโยบายและข้อตกลงความร่วมมือที่เก่ียวข้องกับ
สิ่งแวดล้อมของประชาคมอาเซียน  โครงสร้างองค์กรและกลไกความร่วมมือด้าน
สิ่งแวดล้อมของอาเซียน และแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมในอาเซียนอย่างยั่งยืน          

 

 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 
    (2.1)  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 

ก. กลุ่มวิชาแกน  24 หน่วยกิต  

วิชาแกนคณะ ให้เลือกเรียนอย่างน้อย 6 วิชา 18 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปน้ี 

HO101 ทักษะการรู้สารสนเทศ        3(2-2-5)   

 (Information Literacy Skills) 

        ทักษะการเรียนรู้   ความส าคัญ  กระบวนการพัฒนาความรู้และทักษะ
สารสนเทศ   ประกอบด้วย  การวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศ  การเลือกแหล่ง
และทรัพยากรสารสนเทศ  การสืบค้นสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
เครื่องมือ  การวิเคราะห์  สังเคราะห์และประเมินสารสนเทศ การเรียบเรียงและ
น าเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ 

HO103      สุนทรียวิจักษ์ 3 (3-0-6)  

 (Aesthetics Appreciation) 

        คุณค่าและความงามของศิลปะแขนงต่าง ๆ การเข้าถึงความงามในศิลปะ การมี
ประสบการณ์ในการดูงานศิลปะ  และการพัฒนารสนิยมในการเสพงานศิลปะ 

 

 

HO117 อารยธรรมวิวัฒน์        3(3-0-6)  

 (Evolution of Civilization) 
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        ศึกษาวิวัฒนาการด้านต่าง ๆ ของมนุษยชาติตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน และ
แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต 

HO118 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ        3(2-2-5)  

 (Critical Thinking) 

        การวิเคราะห์ลักษณะของการอ้างเหตุผลเพื่อจูงใจให้ผู้อื่นยอมรับ วิธีการค้นหา
ความจริงที่อยู่เบื้องหลังชุดของการอ้างเหตุผลหลากหลายแบบ การฝึกฝนผ่าน
กิจกรรมกลุ่มโดยการใช้เหตุผลเชิงตรรกะเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการอ่าน 
การพูด และการเขียน รวมทั้งแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นต้นฉบับของ
ตนเอง 

HO201 ภาษาและวัฒนธรรม         3(3-0-6) 

 (Language and Culture) 

      ความสัมพันธ์ระหว่างภาษา วัฒนธรรม กับการสื่อสารในบริบทสังคมไทยและ
สังคมโลก  ภาษาที่สะท้อนความเป็นอยู่  ค่านิยม  ความเชื่อของคนในสังคม  การ
ใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษาที่เหมาะสมโดยค านึงถึงความแตกต่างและความ
หลากหลายทางด้านวัฒนธรรม ด้านความคิด  

HO203 วาทศิลป์          3 (2-2-5) 

 (Language and Culture) 

      ทฤษฎีการสื่อสารเบื้องต้นและการถ่ายทอดความคิดเป็นภาษา องค์ประกอบ
ของการพูดที่ดี ความส าคัญของการพูดในสังคม  การเลือกหัวข้อเรื่องที่พูด การ
พิจารณาผู้ฟัง การปรับปรุงและสร้างบุคลิกภาพที่ดีในการพูด และฝึกปฏิบัติ 

HO301 จริยศาสตร์ส าหรับชีวิตประจ าวัน       3 (3-0-6) 

 (Ethics for Daily Life) 

        แนววิธีศึกษาทฤษฎีทางจริยศาสตร์ เพื่อประยุกต์สู่การคิดพิจารณาประเด็น
ปัญหาส าคัญที่เก่ียวข้องกับคุณค่าของชีวิตประจ าวัน โดยอาศัยกระบวนทัศน์ทาง
ปรัชญาเป็นพื้นฐานการไตร่ตรองรอบด้านอย่างมีวิจารณญาณ 

 

 

 

 

HO302 กระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหา         3 (2-2-5) 

 (Group Dynamics) 
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         ทฤษฎีและเทคนิคต่าง ๆ ที่ช่วยให้แก้ปัญหาในการท างานและการสื่อสารใน
หน่วยงาน การฝึกจัดการด าเนินการ    และเข้าร่วมในการแก้ปัญหา    การฝึกสร้าง
นโยบายและจัดกลุ่มการเรียนรู้ในรูปของคณะกรรมการ   การประชุมและการ
สัมภาษณ์ การศึกษาภาวะผู้น าในรูปแบบต่าง ๆ 

HO308 ความเข้าใจมนุษยศาสตร์          3 (3-0-6)   

 (Understanding in Human Sciences) 

        แนววิธีในการศึกษาองค์ความรู้และประสบการณ์ของมนุษย์ ตลอดจน
ปรากฎการณ์ที่เก่ียวข้องกับความเป็นมนุษย์และสิ่งสร้างสรรค์ของมนุษย์ โดยอาศัย
กระบวนทัศน์ทางปรัชญาเป็นเครื่องมือบูรณาการเพื่อสร้างความเข้าใจในศาสตร์
และศิลป์แห่งมนุษย์ 
 

วิชาแกนสาขา ให้เรียน 2 รายวิชา 6 หน่วยกิต  ดังน้ี 

HO180 ความหมายในภาษา        3(2-2-5) 

  (Semantics) 

        ความหมายของภาษา ทั้งในระดับเสียง ถ้อยค า ประโยค  และข้อความ การสื่อ
ความหมาย เจตนาในการสื่อความหมาย และการเปลี่ยนแปลงความหมายเม่ืออยู่ใน
บริบทต่าง ๆ วิเคราะห์และประยุกต์ใช้ความหมายในภาษาเพื่อการฟัง การพูด การ
อ่าน หรือการเขียน และกรณีศึกษาจากการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน 

HO380 หลักการสื่อสาร         3(2-2-5) 

  (Principles of Communication) 

        หลักและกระบวนการสื่อสารในสังคมและองค์กรธุรกิจ ปัญหาและอุปสรรค
ของการสื่อสาร ปัจจัยที่สนับสนุนหรือที่เป็นอุปสรรคต่อพฤติกรรมการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ โดยศึกษาวิเคราะห์จากกรณีศึกษาการสื่อสารในสังคมปัจจุบัน 

 

       ข. กลุ่มวิชาเอก 

วิชาเอกบังคับ (27 หน่วยกิต) 

HH103 ลักษณะภาษาไทย         3(2-2-5) 

 (Characteristics of ThaiLanguage ) 

        ลักษณะส าคัญของภาษาไทย  การศึกษาภาษาไทยโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี
ภาษาศาสตร์  ฝึกวิเคราะห์ข้อมูลภาษาไทยประเภทต่าง ๆ  

HH105  มนุษย์กับวรรณกรรม        3(2-2-5) 

 (Man and Literature) 
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        ความหมาย องค์ประกอบ ประเภทของวรรณกรรม ความสัมพันธ์ระหว่าง
วรรณกรรมกับชีวิตและสังคม ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์วรรณกรรมบางเรื่องเพื่อให้เห็น
ความสัมพันธ์ที่มีต่อกัน 

HH205  การพูดและการฟังเพื่อประสิทธิผล       3(2-2-5) 

 (Effective Speaking and Listening) 

        หลักและกลวิธีการพูดและการฟังเพื่อจุดประสงค์ต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิผล
ตามท่ีต้องการ และฝึกปฏิบัติ 

HH206  การอ่านเพื่อประสิทธิผล        3(2-2-5) 

 (Effective Reading) 

        หลักและกลวิธีการอ่านเพื่อประสิทธิผล แนวทางการวิเคราะห์ ตีความและ
ประเมินค่าบทอ่านประเภทต่างๆ ที่ก าหนดให้  และฝึกปฏิบัติ 

HH207  การเขียนเพื่อประสิทธิผล        3(2-2-5) 

 (Effective Writing)  

        หลักและกลวิธีการเขียนรูปแบบต่างๆ เพื่อประสิทธิผล เช่น เพื่อโน้มน้าวใจ เพื่อ
แสดงความคิดเห็น เพื่อสื่อความสะเทือนใจ เพื่อแสดงข้อเท็จจริง เพื่อเล่าเรื่อง ฯลฯ
และฝึกปฏิบัต ิ

HH208  วรรณกรรมไทยร่วมสมัย        3(2-2-5) 

 (Contemporary Thai Literature) 

        ความเป็นมาของวรรณกรรมไทยร่วมสมัย บทบาททางสังคม การเมือง และ
วัฒนธรรมต่อการเปล่ียนแปลงรูปแบบ ภาษา และเน้ือหาของวรรณกรรมไทยร่วม
สมัย ประเภทของวรรณกรรมร่วมสมัยในปัจจุบัน แนวคิดส าคัญ และแนวทางการ
วิเคราะห์วรรณกรรมร่วมสมัยที่คัดสรรมาให้ศึกษา 

HH209 คติชนสมัยใหม่         3(2-2-5) 

 (Modern Folklore) 

        ทฤษฎีคติชน  ประเภทของคติชน  การศึกษาคติชนของไทยที่สืบเน่ืองมาถึง
ปัจจุบัน    การสร้างสรรค์คติชนสมัยใหม่ วิเคราะห์คติชนสมัยใหม่ในแง่ทฤษฎีและ
ความสัมพันธ์กับสังคมไทยปัจจุบัน การประยุกต์ใช้ข้อมูลและปรากฏการณ์ของคติ
ชนสมัยใหม่ในงานธุรกิจ สื่อสารมวลชนและศิลปะการแสดง 

 
 

HH303 การบันทึก สรุปความและรายงานการประชุม      3(2-2-5) 

 (Note Taking, Summary Writing and Meeting Minutes) 
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        หลักการบันทึก สรุปความ และการเขียนรายงานการประชุมประเภทต่างๆ และ
ฝึกปฏิบัต ิ

HH304 ภาษากับสังคม         3(2-2-5) 

 (Language and Society) 

        ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสังคม  โดยเน้นพฤติกรรมทางภาษาที่มีผลมาจาก
สภาพสังคมที่แตกต่างกัน  องค์ประกอบส าคัญที่ท าให้ภาษามีลักษณะต่าง ๆ การ
เปล่ียนแปลงของภาษาไทย ภาษาเฉพาะกิจในสังคมไทยปัจจุบัน ความสัมพันธ์
ระหว่างปรากฏการณ์ทางภาษาไทยกับสังคมไทยปัจจุบัน 

 

 

วิชาเอกบังคับเลือกให้เลือกรายวิชาต่อไปน้ี 1 รายวิชา 3 – 6  หน่วยกิต 
 

HH491 บูรณาการความรู้เพื่องานอาชีพ       3(0-6-3) 

 (Knowledge Integration for Careers) 

        บูรณาการความรู้จากการศึกษารายวิชาเอกเพื่อเสนอเป็นโครงงานอาชีพตาม
ความสนใจหรือความถนัดของผู้เรียน โดยได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา และ
ด าเนินการตามโครงงาน รวมทั้งน าเสนอผลงานต่อที่ประชุม 

HH492 ประสบการณ์วิชาชีพ                              3(0-20-10) 

  (Professional Internship) 

        การฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือบริษัทห้างร้านที่เก่ียวข้องกับลักษณะ
วิชาเอก โดยได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา และต้องมีชั่วโมงปฏิบัติงานไม่น้อย
กว่า 200 ชั่วโมง ทั้งน้ีผู้ศึกษาต้องเสนอรายงานการฝึกปฏิบัติงานตามที่สาขาวิชา
ก าหนด 

HH493  การศึกษาอิสระ         3(0-6-3) 

 (Independent Study) 

        การศึกษาเฉพาะเรื่องตามความสนใจและความถนัดของแต่ละบุคคลตาม
ลักษณะวิชาเอกโดยเสนอภาคนิพนธ์ 1 เรื่อง หัวข้อที่ศึกษาจะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากสาขาวิชา 

 

 

 

HH494   สหกิจศึกษา                   6(0-40-20) 

   (Co-operative Education) 
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        การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอย่างมีระบบ ตามสาขาวิชาที่ศึกษา
เป็นระยะเวลา 1 ภาค การศึกษา ในฐานะพนักงานชั่วคราว นักศึกษาจะต้องเข้ารับ
การเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านวิชาการ และการปฏิบัติตนในสังคมการท างาน 
รวมทั้งด าเนินการตามขั้นตอนของสหกิจศึกษาที่มหาวิทยาลัยก าหนด  การ
ปฏิบัติงานและการประเมินผลอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาของ
สาขาวิชา และพนักงานท่ีปรึกษาที่สถานประกอบการมอบหมาย 
 

วิชาเอกเลือก 30 – 33หน่วยกิต โดยเลือกศึกษาจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปน้ี 

(1) กลุ่มวิชาภาษาไทยเพื่องานส่ือสารมวลชนและส่ือใหม่ 

HH239   การวิเคราะห์และตีความ        3(2-2-5) 

   (Analysis and Interpretation) 

        หลักการวิเคราะห์และตีความ บทบาทของการวิเคราะห์และตีความในบริบท
สังคมไทยปัจจุบันแนวทางการวิเคราะห์และตีความในสื่อประเภทต่าง ๆ 

HH240     การเขียนสร้างสรรค์        3(2-2-5) 

   (Creative Writing) 

        หลักการเขียนและการฝึกเขียนเพื่อสื่อความคิด จินตภาพ อารมณ์และ
ความรู้สึกต่าง ๆ และฝึกเขียนงานรูปแบบต่าง ๆทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองเพื่อ
น าเสนอในสื่อร่วมสมัย 

HH241    นวัตกรรมการสร้างสรรค์รายการวิทยุและโทรทัศน์     3(2-2-5) 

   (Innovative Creation of Radio and Television Programs) 

        หลักและแนวทางศึกษานวัตกรรมการสร้างสรรค์รายการวิทยุและโทรทัศน์
ในบริบทสังคมไทยและโลกาภิวัตน์   การวิเคราะห์รูปแบบรายการวิทยุและ
โทรทัศน์ เทคนิคต่างๆ ในการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ การสร้างสรรค์
รูปแบบรายการให้เกิดประสิทธิผลทางธุรกิจ จริยธรรม และความสนใจของ
ผู้บริโภค  

HH246     ส่ือร่วมสมัยในสังคมไทย         3(3-0-6) 

  (Contemporary Media in Thai Society) 

        ธรรมชาติและรูปแบบของสื่อต่าง ๆ ที่ปรากฏในสังคมไทย ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ 
สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่ออินเทอร์เน็ต การวิเคราะห์สื่อร่วมสมัย
และอิทธิพลท่ีมีต่อสังคม 

HH349    วรรณกรรมกับสังคมและวัฒนธรรม      3(2-2-5) 

   (Literature, Society and Culture) 
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        ทฤษฎีการศึกษาวรรณกรรมกับสังคมและวัฒนธรรม  ความสัมพันธ์ระหว่าง
วรรณกรรมกับสังคมและวัฒนธรรมไทย  ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์วรรณกรรมกับ
สังคมและวัฒนธรรมไทย 

HH350     ศิลปะการพูดในงานส่ือสารมวลชน      3(2-2-5) 

    (Art of Speaking in Mass Communication) 

        หลักและวิธีการพูดในงานสื่อสารมวลชนประเภทต่างๆ  เช่น  ผู้ประกาศ  
พิธีกร  การอ่านข่าว การเล่าข่าว การสัมภาษณ์และฝึกปฏิบัติ 

HH351     การเขียนในส่ือส่ิงพิมพ์        3(2-2-5) 

    (Writing for the Print Media) 

        หลักการเขียนข่าว บทบรรณาธิการ บทความและคอลัมน์เพื่อน าเสนอในสื่อ
สิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ และฝึกปฏิบัติ 

HH352     การเขียนบันเทิงคดี        3(2-2-5) 

   (Fiction Writing) 

        หลักและทฤษฎีการเขียนบันเทิงคดีประเภทเรื่องสั้น นวนิยาย  เรื่องเล่า
สมัยใหม่  และฝึกปฏิบัติ 

HH353  ศิลปะการเล่าเรื่องข้ามส่ือ        3(2-2-5) 

  (Art of Transmedia Narratives) 

      ทฤษฎีการเล่าเรื่องข้ามสื่อจากสื่อหน่ึงเป็นอีกสื่อหน่ึง วิเคราะห์การดัดแปลง
ต้นฉบับเพื่อเป็นสื่อประเภทใหม่  และฝึกปฏิบัติ 

HH354   การเขียนบทสารคดีและรายการปกิณกะ      3(2-2-5) 

 (Screenwriting for Documentary and Entertainment Programs) 

         หลักการเขียนบทสารคดีและรายการปกิณกะประเภทต่างๆ และฝึกปฏิบัติ 

HH355   วรรณกรรมแปลและสื่อบันเทิงอาเซียนสมัยใหม่     3(2-2-5) 

 (Modern ASEAN Translated Literature and Entertainment Media) 

      ลักษณะร่วมและลักษณะเฉพาะของวรรณกรรมและสื่อบันเทิงของประเทศ
ต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน วิเคราะห์วรรณกรรมและสื่อบันเทิงเรื่องเด่นๆ ของอาเซียน
สมัยใหม่ 

 

 

HH356   การสร้างสรรค์วรรณกรรมเด็ก        3(2-2-5) 

  (Children Literature Creation) 
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        การสร้างสรรค์วรรณกรรมเด็กในด้านรูปแบบ เน้ือหา การน าเสนอ ให้สอดคล้อง
กับจิตวิทยาและความสนใจของเด็กวัยต่างๆ ฝึกปฏิบัติทั้งในรูปแบบการสร้างสรรค์
หนังสือเด็ก รายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ และสื่อส าหรับเด็กประเภทต่างๆ 

HH376  ภาษาโฆษณาในสังคมไทย   3(2-2-5) 

              (Advertising Language Used  in Thai Society) 

        ลักษณะของภาษาโฆษณาในสื่อประเภทต่างๆ  การวิเคราะห์ภาษาโฆษณาใน
ด้านการใช้ภาษา  ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาโฆษณากับสังคมไทย  ตลอดจน
ผลกระทบของภาษาโฆษณาที่มีต่อการใช้ภาษาในสังคม 

HH377  ปรากฏการณ์ทางภาษาและวัฒนธรรมในสังคมไทย      3(2-2-5) 

  (Language and Cultural Phenomena in Thai Society) 

        ปรากฏการณ์ทางภาษาในชีวิตประจ าวัน ภาษาในวรรณกรรม ภาษาใน
สื่อสารมวลชนและสื่อใหม่ ความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรม สาเหตุและ
ลักษณะของการเปล่ียนแปลงทางภาษาและวัฒนธรรมในสังคมไทยปัจจุบัน  

HH442  การเขียนบทภาพยนตร์และละครโทรทัศน์      3(2-2-5) 

 (Screenwriting for Film and TV Series) 

        หลักการเขียนบทภาพยนตร์และบทละครโทรทัศน์ประเภทต่างๆ และฝึกปฏิบัติ 

HH443  การสร้างสรรค์บทการแสดงแสง สี เสียง   3(2-2-5) 

 (Screenwriting for Light and Sound Shows) 

        หลักและวิธีการสร้างสรรค์บทเพื่อการแสดงแสง สี เสียง ในโอกาสต่างๆ และ
ฝึกปฏิบัติ 

HH444  การผลิตหนังสือและบรรณาธิการต้นฉบับ       3(2-2-5) 

 (Book Editing and Publishing) 

        บทบาทหน้าที่ของบรรณาธิการ หลักการบรรณาธิการต้นฉบับในด้านการ     คัด
สรรต้นฉบับ  การตรวจแก้ต้นฉบับ  การพิสูจน์อักษร  การจัดท ารูปเล่มหนังสือ  และ
ศิลปะการจัดท าหนังสือให้น่าสนใจ 

HH454  การวิจารณ์วรรณกรรมและศิลปะบันเทิง      3(2-2-5) 

 (Literary and Entertainment Art Criticism) 

         หลักและทฤษฎีการวิจารณ์วรรณกรรมและศิลปะบันเทิง ฝึกปฏิบัติการวิจารณ์
และเขียนบทวิจารณ์วรรณกรรมและศิลปะบันเทิงประเภทต่างๆ  

HH455  สัมมนาการใช้ภาษาในวงการสื่อสารมวลชนและสื่อใหม่                                   3(0-6-3) 

    (Seminar in the Use of Language in Mass Media and New Media) 
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        การวิเคราะห์ และสัมมนาเกี่ยวกับปรากฏการณ์และปัญหาการใช้ภาษาไทยใน
วงการสื่อสารมวลชนและสื่อใหม่ 

HH456  การวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์       3(2-2-5) 

              (Social Science and Humanities Research) 

        ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เชิงปริมาณและคุณภาพ 
กระบวนการวิจัยตามขั้นตอนต่าง ๆ ได้แก่ การเลือกหัวข้อเรื่อง การรวบรวมข้อมูล 
การจัดระเบียบข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และวิธีการเสนอผลการวิจัย 

 

(2) กลุ่มวิชาภาษาไทยเพื่องานธุรกิจ 

HH239   การวิเคราะห์และตีความ        3(2-2-5) 

 (Analysis and Interpretation) 

        หลักการวิเคราะห์และตีความ บทบาทของการวิเคราะห์และตีความในบริบท
สังคมไทยปัจจุบัน แนวทางการวิเคราะห์และตีความในสื่อประเภทต่าง ๆ 

HH240  การเขียนสร้างสรรค์        3(2-2-5) 

 (Creative Writing) 

        หลักการเขียนและการฝึกเขียนเพื่อสื่อความคิด จินตภาพ อารมณ์และความรู้สึก
ต่าง ๆ และฝึกเขียนงานรูปแบบต่าง ๆทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองเพื่อน าเสนอในสื่อ
ร่วมสมัย 

HH242  บุคลิกภาพและมารยาทสังคม       3(2-2-5) 

 (Personality and Social Etiquettes) 

        แนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อให้เหมาะสมและเสริมส่งภาพลักษณ์ของ
บุคคลและองค์กรธุรกิจมารยาทสังคมด้านต่างๆ และฝึกปฏิบัติ 

HH247  การใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ส าหรับงานส านักงาน      3(2-2-5) 

  (Usage of Application Software for Office Works) 

        ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อประยุกต์ใช้ในการท างานด้านต่าง ๆ ในส านักงาน 
ได้แก่ งานด้านเอกสาร งานด้านการค านวณ งานด้านการน าเสนอข้อมูล ด้วย
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

 

 

HH357  การอ่านและการประมวลความรู้ทางธุรกิจ      3(2-2-5) 

 (Business Reading and Processing) 
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        หลักและวิธีการอ่านทางธุรกิจ โดยเลือกจากบทอ่านทางธุรกิจประเภทต่างๆ 
การวิเคราะห์บทอ่านทางธุรกิจการสืบค้นข้อมูลทางธุรกิจจากบทอ่านต่างๆ เพื่อ
ประมวลความรู้ในการสร้างสรรค์โครงการทางธุรกิจ 

HH358  หนังสือราชการและการเขียนทางธุรกิจ      3(2-2-5) 

 (Official and Business Letters Writing) 

        หลักและรูปแบบของหนังสือราชการประเภทต่างๆ  หลักและวิธีการเขียนทาง
ธุรกิจเพื่อให้เกิดประสิทธิผลทางธุรกิจ และฝึกปฏิบัติ 

HH359  การพูดและเทคนิคการน าเสนอทางธุรกิจ      3(2-2-5) 

 (Speaking and Techniques of Business Presentation) 

        หลักการพูดทางธุรกิจประเภทต่างๆ การพูดส าหรับผู้น าองค์กร การเจรจา
ต่อรองทางธุรกิจ การน าเสนอทางธุรกิจรูปแบบต่างๆ โดยใช้อุปกรณ์และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อประสิทธิผลทางธุรกิจและฝึกปฏิบัติ 

HH360  การเขียนสารคดีทางธุรกิจในงานส่ือสารมวลชน     3(2-2-5) 
 (Business  Feature Writing in Mass Communication)  

        แนวทางการเขียนและการน าเสนอสารคดีทางธุรกิจในสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ 
โทรทัศน์และสื่อใหม่ เพื่อจุดประสงค์ต่างๆ เช่น การส่งเสริมการขาย การสร้าง
ภาพลักษณ์ทางธุรกิจ การแก้ข้อกล่าวหา การให้ข้อมูลความรู้เก่ียวกับธุรกิจ ฝึก
ปฏิบัติการผลิตรายการสารคดีเก่ียวกับธุรกิจ  

HH361  การใช้ภาษาเพื่อสร้างภาพลักษณ์ทางธุรกิจ      3(2-2-5) 

 (Language Usage for Business Image) 

        หลักและวิธีการสร้างภาพลักษณ์ทางธุรกิจ  การใช้ภาษาเพื่อสร้างภาพลักษณ์
ทางธุรกิจ การใช้ภาษาไทยเพื่อสร้างกลยุทธ์เพื่อการแข่งขันทางธุรกิจ วิเคราะห์
กรณีศึกษาการใช้ภาษาเพื่อสร้างภาพลักษณ์ทางธุรกิจและฝึกปฏิบัติ  

HH362  ศิลปะการแถลงข่าวและการประชุม       3(2-2-5) 

 (Art of Press Conference and Meeting) 

        หลักและประเภทของการแถลงข่าวและการประชุม ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาพูด
และภาษาเขียนในกิจกรรมการแถลงข่าวและการประชุมตามสถานการณ์ที่
ก าหนดให้ 

 

HH363  การใช้ภาษาไทยในกิจกรรมการตลาด      3(2-2-5) 

 (Thai Language Usage in Marketing Activities) 
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        หลักการตลาดเชิงกิจกรรมรูปแบบต่างๆ เช่น  การประกวด การจัดนิทรรศการ 
การเปิดตัวแสดงสินค้า การแถลงข่าว การสัมภาษณ์ การสร้างสถานการณ์จ าลอง ฝึก
ปฏิบัติการเขียนบทเพื่อจัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ  

HH378  การเขียนบทความทางธุรกิจ        3(2-2-5) 

 (Business Article Writing) 

         ลักษณะและวิธีการเขียนบทความทางธุรกิจประเภทต่างๆ เช่น บทความ
วิเคราะห์ บทความสัมภาษณ์ บทความก่ึงชีวประวัติ บทความครบรอบปี และการฝึก
ปฏิบัต ิ

HH379  ศิลปะการสัมภาษณ์         3(2-2-5) 

  (Art of Interviewing) 

        หลักการสัมภาษณ์ การเตรียมการสัมภาษณ์ การแก้ปัญหาระหว่างการสัมภาษณ์ 
การเรียบเรียงบทสัมภาษณ์เพื่อน าเสนอผ่านสื่อ การประยุกต์ใช้การสัมภาษณ์เพื่อ
ประโยชน์ในกิจกรรมทางธุรกิจ การแสดง กีฬาและสันทนาการ และฝึกปฏิบัติ 

HH380  การเขียนโครงการและรายงานทางธุรกิจ       3(2-2-5) 

(Business Proposal and Report Writing) 

        หลักและวิธีการเขียนโครงการและรายงานทางธุรกิจ   ขั้นตอนการเขียน  การ
รวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล  เรียบเรียง  และการน าเสนอโครงการและรายงาน
ทางธุรกิจ 

HH445  การสร้างสรรค์ส่ือใหม่เพื่อประสิทธิผลทางธุรกิจ     3(2-2-5) 

 (Creation of New Media for Business Advantages) 

        การสร้างสรรค์สื่อใหม่ และแนวทางที่ท าให้เกิดประสิทธิผลทางธุรกิจ ศึกษา
จากสื่อใหม่ที่ประสบความส าเร็จ วิเคราะห์การใช้ภาษาในสื่อใหม่ทางธุรกิจ และฝึก
ปฏิบัต ิ

HH446  การเขียนทางธุรกิจขั้นสูง        3(2-2-5) 

 (Advanced Business Writing) 

        หลักการเขียน การฝึกเขียนค ากล่าวรายงาน ค ากล่าวเปิดงานและปิดงาน ค า
กล่าวต้อนรับ สารแสดงความยินดี ค าประกาศ เกียรติคุณ  และค าไว้อาลัย   

 

 

HH447  สัมมนาการใช้ภาษาในวงการธุรกิจ         3(0-6-3) 

 (Seminar  in Language Used in Business) 
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        การใช้ภาษาไทยในวงการธุรกิจ โดยเน้นกรณีศึกษาจากสถานการณ์ธุรกิจ
ปัจจุบัน  และให้นักศึกษาน าเสนอผลงานค้นคว้าต่อท่ีประชุม 

HH456   การวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์      3(2-2-5) 

(Social Science and Humanities Research) 

        ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เชิงปริมาณและคุณภาพ 
กระบวนการวิจัยตามขั้นตอนต่าง ๆ ได้แก่ การเลือกหัวข้อเรื่อง การรวบรวมข้อมูล 
การจัดระเบียบข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และวิธีการเสนอผลการวิจัย 

HH457   การสร้างสรรค์บทเพื่อการน าเสนอต่อประชุมชน                                            3(2-2-5) 

  (Scripts Producing for Public Presentation) 

        หลักการสร้างสรรค์บทเพื่อการน าเสนอต่อประชุมชน ปัจจัยที่ท าให้การ
สร้างสรรค์บทมีความแตกต่างกันไปตามสถานการณ์การสื่อสาร การรวบรวมข้อมูล 
การวิเคราะห์ผู้รับสารการสร้างจุดเด่นให้แก่บท และการฝึกการสร้างสรรค์บท
ประเภทต่าง ๆ เพื่อการน าเสนอต่อประชุมชน ได้แก่ บทเพื่อการแสดงแสงและเสียง 
บทกิจกรรมในการเปิดสินค้าและบริการ บทกิจกรรมการจัดงานครบรอบปี บท
กิจกรรมการจัดงานเฉลิมฉลองต่าง ๆ 

 

(3) กลุ่มวิชาภาษาไทยเพื่อการแสดง กีฬาและสันทนาการ 

HH239   การวิเคราะห์และตีความ        3(2-2-5) 

 (Analysis and Interpretation) 

        หลักการวิเคราะห์และตีความ บทบาทของการวิเคราะห์และตีความในบริบท
สังคมไทยปัจจุบัน แนวทางการวิเคราะห์และตีความในสื่อประเภทต่าง ๆ 

HH240   การเขียนสร้างสรรค์        3(2-2-5) 

  (Creative Writing) 

        หลักการเขียนและการฝึกเขียนเพื่อสื่อความคิด จินตภาพ อารมณ์และ
ความรู้สึกต่าง ๆ และฝึกเขียนงานรูปแบบต่าง ๆทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองเพื่อ
น าเสนอในสื่อร่วมสมัย 

 

 

 

HH243  การเล่นกับการสร้างสรรค์ทางภาษาไทย      3(2-2-5) 

 (Plays and Thai Language Creativity) 
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        แนวคิดเก่ียวกับการเล่นและการสร้างสรรค์ทางภาษา  ปรากฏการณ์การเล่นและ
การสร้างสรรค์ทางภาษาในสังคมไทย การประยุกต์การเล่นและการสร้างสรรค์ทาง
ภาษาไทยในกิจกรรมต่างๆ  ทั้งในด้านการพูด และการเขียน  

HH248  การใช้ภาษาโน้มน้าวใจส าหรับผู้น ากิจกรรมการแสดง กีฬาและสันทนาการ  3(2-2-5) 

 (Persuasive Language for Performance Activity, Sports, and Recreation Leaders) 

        หลักการโน้มน้าวใจและการใช้ภาษาในการพูดโน้มน้าวใจส าหรับผู้น ากิจกรรม 
เพื่อลดความขัดแย้ง สร้างแรงจูงใจ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการแสดง กีฬา
และสันทนาการ และฝึกปฏิบัติ  

HH349  วรรณกรรมกับสังคมและวัฒนธรรม       3(2-2-5) 

 (Literature, Society and Culture) 

        ทฤษฎีการศึกษาวรรณกรรมกับสังคมและวัฒนธรรม  ความสัมพันธ์ระหว่าง
วรรณกรรมกับสังคมและวัฒนธรรมไทย  ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์วรรณกรรมกับ
สังคมและวัฒนธรรมไทย 

HH364   การเขียนสารคดี         3(2-2-5) 

 (Feature Writing) 

        หลักและทฤษฎีการเขียนสารคดีประเภทต่างๆ การเก็บรวบรวมและคัดสรร
ข้อมูลเพื่อเขียนสารคดี และฝึกปฏิบัติ 

HH365  ความเป็นไทยและคติชนในการแสดง กีฬาและสันทนาการ    3(2-2-5) 

 (Thainess and Folklore in Performance, Sports and Recreation)  

        ความเป็นไทยและคติชนประเภทต่าง ๆ เช่น ส านวนภาษา นิทานพื้นบ้าน มุข
ตลก เพลงพื้นบ้าน ปริศนาค าทาย  เกม กีฬาพื้นบ้าน  เพื่อน ามาประยุกต์ให้เกิด
ประโยชน์ในกิจกรรมการแสดง กีฬาและสันทนาการ  

HH366  การใช้ภาษาไทยในวงการกีฬา       3(2-2-5) 

 (Thai Usage in Sports) 

        วิเคราะห์การใช้ภาษาไทยในวงการกีฬาจากสื่อต่างๆ  ศัพท์เฉพาะของวงการ
กีฬาประเภทต่างๆ ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนในกิจกรรมกีฬา  

 

 

 

HH367  การใช้ภาษาในการแสดงและสันทนาการเชิงหัสคดี     3(2-2-5) 

 (Thai Usage in Humorous Performance and Recreation) 
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        หลักของหัสคดีทั้งของตะวันออกและตะวันตก วัฒนธรรมด้านหัสคดีใน
สังคมไทย ภาษาและส านวนเชิงหัสคดี  ฝึกการเล่าเรื่อง  การน าเสนอการแสดงและ
สันทนาการเชิงหัสคดีทั้งทางการพูดและการเขียน 

HH368  การใช้ภาษาในกิจกรรมค่าย        3(2-2-5) 

 (Language Usage in Camp Activities) 

        หลักการจัดกิจกรรมค่ายรูปแบบต่างๆ การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารใน
ขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่การเปิดงาน การเป็นพิธีกร การจัดกิจกรรมกลุ่ม การเล่าเรื่อง 
การเป็นผู้น าเกมและการละเล่น การสร้างอารมณ์ขันในกิจกรรมขั้นตอนต่างๆเพื่อให้
บรรลุผลตามจุดประสงค์ ฝึกปฏิบัติกิจกรรมค่ายในสถานการณ์จริง 

HH369  การสร้างสรรค์บทการแสดงและสันทนาการเพื่อกิจธุระ     3(2-2-5) 

 (Screenwriting for Recreation Business Activities) 

        บทบาทของการแสดงและสันทนาการเพื่อกิจธุระต่างๆ เช่น การแสดงเพื่อการ
ขายสินค้า การแสดงเพื่อพัฒนาองค์กร การแสดงเพื่อการรณรงค์ของหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน การตลาดเชิงกิจกรรม การเขียนบทและการสร้างสรรค์การแสดง 
การคิดและสร้างสรรค์รูปแบบสันทนาการที่เหมาะสมกับกิจธุระ  

HH379   ศิลปะการสัมภาษณ์         3(2-2-5) 

        (Art of Interviewing) 

        หลักการสัมภาษณ์ การเตรียมการสัมภาษณ์ การแก้ปัญหาระหว่างการสัมภาษณ์ 
การเรียบเรียงบทสัมภาษณ์เพื่อน าเสนอผ่านสื่อ การประยุกต์ใช้การสัมภาษณ์เพื่อ
ประโยชน์ในกิจกรรมทางธุรกิจ การแสดง กีฬาและสันทนาการ และฝึกปฏิบัติ 

HH381  การเขียนคอลัมน์          3(2-2-5) 

 (Column Writing) 

        แนวทางการเขียนคอลัมน์เก่ียวกับกิจกรรมการแสดง กีฬาและสันทนาการ การ
ฝึกเขียนคอลัมน์กิจกรรมการแสดง กีฬาและสันทนาการประเภทต่างๆ เช่น คอลัมน์
แนะน า คอลัมน์ซุบซิบ คอลัมน์วิเคราะห์ข่าวกีฬา  

HH382  การพากย์รายการกีฬา        3(2-2-5) 

 (Sports Program Voice-over) 

        การออกเสียงและการควบคุมการใช้น้ าเสียง จังหวะและลีลา การใช้น้ าเสียง 
เพื่อสื่อความหมายและถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก การใช้ไหวพริบปฏิภาณในการ
เลือกสรรถ้อยค าให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในรายการกีฬาประเภทต่างๆ 

HH448  การใช้ภาษาในกิจกรรรมทัศนศึกษา       3(2-2-5) 

 (Language Usage for Field Trip Activities) 
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        การใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนในกิจกรรมทัศนศึกษารูปแบบต่างๆ การฝึก
ปฏิบัติเป็นผู้น าเที่ยว การสันทนาการในกิจกรรมทัศนศึกษาประเภทต่างๆ  เช่น ทัศน
ศึกษาในแหล่งมรดกโลก พื้นที่ประวัติศาสตร์ อุทยานแห่งชาติ การท่องเที่ยว เชิง
ผจญภัย การท่องเที่ยวเชิงกีฬา  

HH449  การผลิตส่ือการแสดง กีฬาและสันทนาการ      3(2-2-5) 

 (Media Producing for Performance, Sports and Recreation) 

        แนวทางการสร้างสรรค์และการผลิตสื่อการแสดง กีฬาและสันทนาการทั้งใน
รูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุและโทรทัศน์  ภาพยนตร์สั้น และสื่อใหม่ วิเคราะห์
สื่อเก่ียวกับการแสดง  กีฬาและสันทนาการ และฝึกปฏิบัติ 

HH450  วาทศาสตร์ในกิจกรรมการแสดง กีฬาและสันทนาการ     3(2-2-5) 

 (Rhetoric in Performance, Sports and Recreation) 

        หลักวาทศาสตร์ในสื่อบันเทิงและกิจกรรมการแสดง การแข่งขันกีฬาและ
สันทนาการ และฝึกปฏิบัติ 

HH456   การวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์      3(2-2-5) 

               (Social Science and Humanities Research) 

        ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เชิงปริมาณและคุณภาพ 
กระบวนการวิจัยตามขั้นตอนต่าง ๆ ได้แก่ การเลือกหัวข้อเรื่อง การรวบรวมข้อมูล 
การจัดระเบียบข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และวิธีการเสนอผลการวิจัย 

HH458  สัมมนาการใช้ภาษาในวงการการแสดง กีฬาและสันทนาการ  3(0-6-3) 

              (Seminar in the Use of Language in Acting, Sports, and Recreation) 

        การวิเคราะห์ และสัมมนาเก่ียวกับปรากฏการณ์และปัญหาการใช้ภาษาไทยใน
วงการการแสดง กีฬาและสันทนาการ 
 

 (4) กลุ่มวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 

HH239  การวิเคราะห์และตีความ        3(2-2-5) 

 (Analysis and Interpretation) 

        หลักการวิเคราะห์และตีความ บทบาทของการวิเคราะห์และตีความในบริบท
สังคมไทยปัจจุบันแนวทางการวิเคราะห์และตีความในสื่อประเภทต่าง ๆ 

 

 

HH240  การเขียนสร้างสรรค์        3(2-2-5) 

 (Creative Writing) 
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        หลักการเขียนและการฝึกเขียนเพื่อสื่อความคิด จินตภาพ อารมณ์และ
ความรู้สึกต่าง ๆ และฝึกเขียนงานรูปแบบต่าง ๆทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองเพื่อ
น าเสนอในสื่อร่วมสมัย 

HH244  ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ       3(2-2-5) 

 (Thai as aForeignLanguage) 

        บทบาทของภาษาไทยในประชาคมโลก  ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ  
หลักเบื้องต้นของการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างชาติ และฝึกปฏิบัติ 

HH245  ภาษาศาสตร์เบื้องต้นส าหรับชาวต่างประเทศ      3(2-2-5) 

 (Introduction to Thai Linguistics for Foreigners) 

        ความหมายของวิชาภาษาศาสตร์  ลักษณะของภาษาในด้านองค์ประกอบของ
ภาษา สัญลักษณ์ของเสียงตามระบบสากล  กระบวนการออกเสียง ระบบเสียง 
ระบบพยางค์ระบบวากยสัมพันธ์และระบบความหมายของภาษาไทยความแตกต่าง
ทางภาษาศาสตร์ระหว่างภาษาไทยกับภาษาอื่น 

HH349  วรรณกรรมกับสังคมและวัฒนธรรม       3(2-2-5) 

 (Literature, Society and Culture) 

        ทฤษฎีการศึกษาวรรณกรรมกับสังคมและวัฒนธรรม  ความสัมพันธ์ระหว่าง
วรรณกรรมกับสังคมและวัฒนธรรมไทย  ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์วรรณกรรมกับ
สังคมและวัฒนธรรมไทย 

HH370  การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดส าหรับชาวต่างประเทศ    3(2-2-5) 

 (Listening and Speaking Skill Development for Foreigners) 

        วิธีฝึกทักษะการฟัง การพูดส าหรับชาวต่างประเทศ เพื่อใช้ในการสื่อสาร 
ตั้งแต่ระดับต้นจนถึงระดับสูง และฝึกปฏิบัติ 

HH371  การพัฒนาทักษะการอ่านส าหรับชาวต่างประเทศ     3(2-2-5) 

 (Reading Skill Development for Foreigners) 

        วิธีฝึกทักษะการอ่านส าหรับชาวต่างประเทศ เพื่อใช้ในการสื่อสาร ตั้งแต่
ระดับต้นจนถึงระดับสูง และฝึกปฏิบัติ 

 

 

 
 

HH372  การพัฒนาทักษะการเขียนส าหรับชาวต่างประเทศ     3(2-2-5) 

 (Writing Skill Development for Foreigners) 
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        วิธีฝึกทักษะการเขียนส าหรับชาวต่างประเทศ เพื่อใช้ในการสื่อสาร ตั้งแต่
ระดับต้นจนถึงระดับสูง และฝึกปฏิบัติ 

HH373  ภาษาและวัฒนธรรมเปรียบเทียบ       3(2-2-5) 

 (Comparative Language and Culture) 

        ภาษากับวัฒนธรรมในฐานะที่ภาษาเป็นเครื่องสะท้อนวัฒนธรรม  และ
วัฒนธรรม มีอิทธิพลต่อภาษา ทั้งในวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมอื่น 

HH374  ศิลปะการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ      3(2-2-5) 

             (Art of Thai Language Teaching for Foreigners)  

        เทคนิคและวิธีการสอนแบบต่าง ๆ การเลือกวิธีการสอนให้เหมาะกับผู้เรียน 
กลวิธีและการสร้างบรรยากาศที่ดีในการสอน และฝึกปฏิบัติ 

HH383  ทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ      3(2-2-5) 

   (Theory of Thai Language Acquisition for Foreigners) 

        ทฤษฎีการเรียนรู้ภาษา เช่น ทฤษฎีกระบวนการทางสมอง ทฤษฎีพหุปัญญา 
ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ทฤษฎีการรับรู้ภาษาที่สอง ทฤษฎีการสอนภาษา
เพื่อการสื่อสาร  เป็นต้น และฝึกปฏิบัติ 

HH384  การออกเสียงภาษาไทย         3(2-2-5) 

              (Thai Pronunciation) 

        การออกเสียงภาษาไทย  เสียงพยัญชนะ  เสียงสระ  เสียงวรรณยุกต์  ฝึกออก
เสียงภาษาไทยในระดับค า  และข้อความทั้งการพูดและการอ่านโดยใช้ตัวบท
ภาษาไทยที่เป็นร้อยแก้ว  และร้อยกรอง 

HH385  การสร้างสรรค์ส่ือการสอน        3(2-2-5) 

 (Instructional Media Creation) 

        แนวคิด ทฤษฎีการสร้างสรรค์สื่อการสอนให้เหมาะกับผู้เรียน และเนื้อหาวิชา  

HH386  จิตวิทยาการเรียนรู้ภาษา         3(2-2-5) 

 (Psychology of Language Acquisition) 

        แนวคิดและทฤษฎีจิตวิทยาสังคม จิตวิทยาการเรียนรู้ภาษาและจิตวิทยาการ
เรียนรู้ภาษาที่สอง การประยุกต์ใช้ทฤษฎีเพื่อการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

HH387  บุคลิกภาพส าหรับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม  3(2-2-5) 

               (Personality Development for Cross-cultural Communication ) 
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        ความหมายและความส าคัญของบุคลิกภาพเพื่อการพัฒนาตนเองส าหรับการ
สื่อสารระหว่างวัฒนธรรม แนวคิดของการติดต่อสื่อสารและการแลกเปล่ียนทาง
วัฒนธรรมที่มีผลต่อการรับรู้ มโนทัศน์ ทัศนคติ ค่านิยมของบุคคล และสังคมที่มี
พื้นฐานทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน 

HH451   ศิลปะการใช้ภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ     3(2-2-5) 

 (Art of Thai Usage for Foreigners) 

        ศิลปะการใช้ภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ โดยบูรณาการทั้งการฟัง การ
พูด การอ่าน และการเขียนเพื่อสื่อสารให้เหมาะกับสถานการณ์และฝึกปฏิบัติ 

HH452  แบบเรียนภาษาไทยเพื่อชาวต่างประเทศ      3(2-2-5) 

 (Thai Textbooks  for Foreigners) 

        ส ารวจและวิเคราะห์แบบเรียนภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ  การสร้าง
บทเรียนและฝึกปฏิบัติ 

HH453  สัมมนาการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ     3(0-6-3) 

 (Seminar  in Thai Teaching for Foreigners) 

        ปัญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ  
แนวทางในการแก้ไขปัญหา  โดยศึกษาค้นคว้าและน าเสนอผลงานค้นคว้าต่อที่
ประชุม 

HH456  การวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์       3(2-2-5) 

(Social Science and Humanities Research) 

        ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เชิงปริมาณและคุณภาพ 
กระบวนการวิจัยตามขั้นตอนต่าง ๆ ได้แก่ การเลือกหัวข้อเรื่อง การรวบรวมข้อมูล 
การจัดระเบียบข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และวิธีการเสนอผลการวิจัย 

HH459  ภูมิปัญญาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ       3(2-2-5) 

 (Thai Wisdoms for Foreigners) 
         ความหมายของภูมิปัญญาไทย วิถีชีวิตแบบไทย ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมไทย                      
กับค่านิยม ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย การบริหารจัดการทรัพยากรและการ                   
บริโภคตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

HH460 การเรียนรู้จากการสังเกตการณ์การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ                                  3(2-2-5) 

(Learning from Classroom Observation in Thai Language Teaching for Foreigners) 



 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร หน้า 78 
 

        ศึกษากระบวนการเรียนการสอนเพื่อประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง จากการเข้า
ร่วมสังเกตการณ์การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ 

 

    (2.2)  กลุ่มวิชาอื่น ๆ 

ค. กลุ่มวิชาโท 

กลุ่มวิชาโทสาขาวิชาภาษาไทย 

HX422 ปรากฏการณ์ทางภาษาในสังคมไทย       3(2-2-5) 

  (Language Phenomena in Thai Siciety) 

        ปรากฏการณ์ทางภาษาในชีวิตประจ าวันของกลุ่มบุคคลต่างๆ ภาษาใน
สื่อมวลชนและสื่อสมัยใหม่ สาเหตุและลักษณะของการเปล่ียนแปลงทางภาษา 
อิทธิพลของภาษาที่มีต่อบุคคลและสังคม 

HX423 บูรณาการทักษะทางภาษา 3(2-2-5) 

        (Integrated Skills in Language) 

        ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยทั้งทางด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
บูรณาการทักษะทางภาษา เพื่อน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและกิจธุระต่างๆ ให้เกิด
ประสิทธิผล 

HX424 การใชภ้าษาไทยเพื่องานอาชีพ                      3(2-2-5) 

  (Thai Usage for Careers) 

        แนวทางการใช้ภาษาในงานอาชีพต่างๆ การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย
ในงานอาชีพเพื่อประสิทธิผลและประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ โดยใช้
กรณีศึกษาจากสถานการณ์จริง 

HX425 การพูดในที่ชุมชน         3(2-2-5) 

       (Public Speaking) 

        ความส าคัญของการพูดและหลักการพูดในที่ชุมชน การเตรียมบทพูดและ
การเตรียมตัวพูด ฝึกพูดและฝึกวิเคราะห์การพูดในที่ชุมชนแบบต่างๆ 

 

 

 

 

HX426   การเขียนเชิงสร้างสรรค ์        3(2-2-5) 

        (Creative Writing) 
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 หลักการเขียนเชิงสร้างสรรค์รูปแบบต่างๆ ฝึกการเขียนเพื่อสื่อภาพ 
สื่ออารมณ์และความรู้สึก การเขียนนิทานส าหรับเด็ก การเขียนเล่าเรื่อง และการ
เขียนสารคดี  

HX427   ส่ือร่วมสมัยและวรรณกรรมคัดสรร       3(2-2-5) 

        (Contemporary Media and Selected Literature) 

         ฝึกวิเคราะห์และตีความจากสื่อร่วมสมัยและวรรณกรรมที่คัดสรรให้ศึกษา 
โดยน าเสนอในรูปแบบต่างๆ  อาทิ บทวิจารณ์ บทความแสดงความคิดเห็น เรื่อง
เล่า บทละคร 
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3.2 ชื่อ นามสกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ปี พ.ศ. 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

(ภาษาไทย) 
สุนันท์  ภัคภานนท์ อ.ม. 

อ.บ. (เกียรตินิยม
อันดับ 2) 

ภาษาไทย  
ภาษาไทย 
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2528 
2524 

2 รองศาสตราจารย ์
(ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร) 

ขนิษฐา  จิตชินะกุล กศ.ม. 
ศศ.บ.(เกียรตินิยม

อันดับ 2) 

ภาษาไทย 
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

2535 
2532 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
(ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร) 

บัวผัน  สุพรรณยศ อ.ม. 
ศศ.บ.(เกียรตินิยม

อันดับ 1) 

ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
สงขลา 

2535 
2531 

4 อาจารย์ สุรีย์  พงศ์อารักษ ์ กศ.ม. 
 

นศ.บ. 
ศศ.บ. 

ภาษาและวรรณคดีไทย 
 
การโฆษณา 
ภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 
มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2535 
 

2537 
2530 

5 อาจารย์ วริศรา  อนันตโท อ.ม. 
ศศ.บ. 

ภาษาไทย 
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(เกียรตินิยมอันดับ2) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  

2547 
2544 
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3.2.2 ผลงานทางวิชาการ และภาระการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ล าดับ ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ – สกุล ผลงานทางวิชาการ                                                   

(การค้นคว้าวิจัยหรือการแต่งต ารา) 
ประสบการณ์และการฝึกอบรม ภาระงานสอน (คาบ/สัปดาห์ 

ที่มีอยู่แล้ว ที่มีในหลักสูตรที่
จะเปิดใหม่ 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
(ภาษาไทย) 

สุนันท์   ภัคภานนท์ -สุนันท์  ภัคภานนท์. 2560. “บัว: ความหมายเชิงเปรียบ
ในบทเพลงของสุนทราภรณ์.” วารสารวิชาการ 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 37, 2: 139-151.                   
-สุนันท์  ภัคภานนท์. 2558. “การเล่นค า: สุนทรียภาพใน
บทเพลงของ ศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการ.” วารสารวิชาการ 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 35, 4: 180-193.                                                                      
-สุนันท์  ภัคภานนท์. 2557. “บทเพลงเพื่อแม่: 
วรรณกรรมค าสอนรว่มสมัย.” วารสารวิชาการ 
มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย 34, 1: 177-195. 

 10.5 10.5 

2 รองศาสตราจารย ์
(ภาษาไทยเพื่อการ

ส่ือสาร) 

ขนิษฐา   จิตชินะกุล -ขนิษฐา  จิตชินะกุล. 2559. “จากภูมิปัญญาลวดลายผ้า
ทอพื้นเมืองสู่ธุรกิจ SME.” วารสารศิลปศาสตร์  แม่โจ้ 
4, 1: 59-80.                                                                     
-ขนิษฐา จิตชินะกุล. 2556. “วิเคราะห์บทบาทหนา้ที่
ของศาลปู่กุดเป่ง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด.” 
วารสารศิลปศาสตร์แม่โจ้ 1, 1: 26-41.                                                                      
-ขนิษฐา จิตชินะกุล. 2554. “พัฒนาการลวดลายผา้
พื้นเมืองจากครัวเรือนสู่ภาคธุรกิจ” วารสารไทยคดี
ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 8, 1: 223-248. 

 10.5 10.5 
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ล าดับ ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ – สกุล ผลงานทางวิชาการ                                                   
(การค้นคว้าวิจัยหรือการแต่งต ารา) 

ประสบการณ์และการฝึกอบรม ภาระงานสอน (คาบ/สัปดาห์ 

ที่มีอยู่แล้ว ที่มีในหลักสูตรที่
จะเปิดใหม่ 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
(ภาษาไทยเพื่อการ

ส่ือสาร) 

บัวผัน  สุพรรณยศ -บัวผัน สุพรรณยศ. 2558. “ปุจฉาวิสัชชนาปฏิพากย์
ปริศนาธรรมและค าทายในเพลงพื้นบ้าน.” ใน หนังสือ
รวมบทความก านลครู-ก านัลคุณ (หน้า 31-68). นครปฐม: 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.                               
-บัวผัน สุพรรณยศและคณะ. 2557. รายงานการวิจัยเร่ือง 
เพลงพ้ืนบ้านภาคกลาง .  กรุง เทพฯ  : กรมส่ง เสริม
วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม.                                                                       

 10.5 
 
 

10.5 

4 อาจารย์ สุรีย์  พงศ์อารักษ์ -สุรีย์ พงศ์อารักษ์. 2560. “บทเพลงแห่งหญิงผู้ผิดหวังใน
รัก: เนื้อหา กลวิธีการน าเสนอและการใช้ภาษา.” ใน 
หนังสือรวมบทความทางวิชาการสายมนุษยศาสตร์ เนื่อง
ในโอกาส 36 ปี คณมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์  
มหาวทยาลัยหอการค้าไทย (หน้า 243-263). กรุงเทพฯ: 
มหาวทยาลัยหอการค้าไทย. 

 10.5 10.5 

 

5 อาจารย์ วริศรา  อนันตโท -วริศรา อนันตโท. 2560. “จามเทวีบูชาในสังคมไทยร่วม
สมัย: วิธีคิดแบบคติชนสร้างสรรค์.” ใน อิงอดีต สนอง
ปัจจุบัน คติชนสร้างสรรค์: สังคมร่วมสมัย. กรุงเทพฯ : 
โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ         คณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.                                                
-วริศรา  อนันตโท. 2558. “จามเทวีบูชา : การผลิตซ้ า
ต านานและการสรา้งพิธีกรรมบวงสรวง.” วารสารเมือง
โบราณ 41, 3: 79-95. 

 10.5 10.5 
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3.2.5 อาจารย์พิเศษ   
ล าดับ ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 
1 อาจารย์ ดร. รุ่งอรุณ  โรจน์รัตนาด ารง ไชยศร ี ปร.ด. 

ศศ.ม. 
 

ศศ.บ. 
กศ.บ. 

ภาษาไทย 
การสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ 
สื่อสารมวลชน 
ภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร 

2 อาจารย์ นางสาวกัญชญาษร  จุฑาพานิช ศศ.ม 
 

ศศ.บ. 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ธุรกิจ 
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

3 อาจารย์ นางสาวอัญชลี   อภัยปรปักษ์ ค.ม. 
ค.บ. 

 

การสอนภาษาไทย 
ภาษาไทย 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (ฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 
     เพื่อให้บัณฑิตมีประสบการณ์ก่อนเข้าสู่อาชีพ  ดังนั้น ในหลักสูตรจึงแบ่งแผนการเรียนออกเปน็ 2 แผน คือ  แผน 
ก หลักสูตรปกติ  และแผน ข ก าหนดให้เรียนรายวิชาสหกิจศึกษา 
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
 ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนาม มีดังนี้ 
 4.1.1 ได้ฝึกทักษะภาษาไทยในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 4.1.2 สามารถบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ที่เรียนมาเพื่อน าไปแก้ปัญหาโดยใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือได้ 
อย่างเหมาะสม 
 4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
 4.1.4 มีวินัย ตรงต่อเวลา เข้าใจวัฒนธรรมองค์กรและสามารถปรับตัวเข้ากับสถานประกอบการได้ 
 4.1.5 มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้ 
4.2 ช่วงเวลา 
 ภาคปลาย ของปีการศึกษาที่ 4 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
 จัดเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษาปกติ 
 

5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
 มีการท าโครงงานหรืองานวิจัยในรายวิชาสหกิจศึกษาและรายวิชาการศึกษาอิสระ (Independent Study) 
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
       การท าโครงงาน / งานวิจัยเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยที่นักศึกษาไปฝึกงานในหน่วยงานนั้น ๆ หรือในหัวข้อที่

นักศึกษาสนใจให้มีการด าเนินการ โดยต้องเสนอโครงการการศึกษาค้นคว้าหรือเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
และรายงานข้อมูล การน าเสนอผลการท าโครงงาน / การวิจัยในรูปเอกสารรายงาน / การรายงานหน้าช้ันเรียน 
หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจฝึกงานไม่เกิน 4 สัปดาห์ 

 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
        5.2.1  มีความรู้และทักษะด้านภาษาไทย 
        5.2.2  สามารถคิด วิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างเหมาะสมและเป็นระบบ 
        5.2.3  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล และน าเสนอรายงานได้ 
        5.2.4  มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย เรียนรู้การท างานร่วมกับผู้อื่น 
 5.3 ช่วงเวลา 
        ภาคปลาย ช้ันปีที่ 4 
 5.4 จ านวนหน่วยกิต 
        3 – 6  หน่วยกิต 
 
 
 



 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร หน้า 85 

 

หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. มีความรอบรู้ทางวิชาการ มีทักษะทาง
วิชาชีพที่ใช้ภาษาไทย สามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

-ส่งเสริมทักษะด้านความรู้ในวิชาด้านการศึกษาทั่วไป 
และวิชาเฉพาะด้านทั้งด้านความรู้วิชาการและทักษะการ
ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารและงานอาชีพ 
-พัฒนากิจกรรมนอกห้องเรียนด้านภาษาให้มากขึ้นและ
สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายทางธุรกิจ-
เชื่อมโยงภาษากับงานวิชาการให้เป็นหน่ึงเดียวกัน 
-จัดสรรทรัพยากรเพื่อการพัฒนาศูนย์ภาษา 
-มุ่งสร้างบัณฑิตให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ เพื่อให้เกิด
การยอมรับจากหน่วยงานภายนอก 
-จัดให้ นักศึ กษา เรี ยนรู้ ผ่ านระบบ Hybrid Learning  
ก าหนดให้ นักศึกษาค้นคว้ าหาข้อ มูลโดยใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และน า เสนอผลงานโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม 
- จัดเสวนาการจัดท าโครงการของนักศึกษาเพื่อเปิดโอกาส
ให้นักศึกษาได้แลกเปล่ียนความรู้ระหว่างคณะวิชาและ
ระหว่างสถาบัน 

2.  มีความรู้พื้นฐานด้านธุรกิจ 
 
 

-ส่งเสริมให้นักศึกษารู้หลักในการบริหารจัดการเพื่อให้
เกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ 
-สร้างชมรมให้เป็นเวทีในการส่งเสริมทักษะความรู้
พื้นฐานด้านธุรกิจและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมเป็น
สมาชิกและร่วมกิจกรรมต่างๆ ทางธุรกิจที่จัดขึ้น 
-จัดการเรียนการสอนให้นักศึกษารู้จักหลักคิด หลักทฤษฎี 
และหลักปฏิบัติทางธุรกิจเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทาง
ธุรกิจที่ เ ก่ียวข้องกับวิชาต่างๆที่ เปิดสอนมาถ่ายทอด
ประสบการณ์ความรู้ทางธุรกิจ 
-สนับสนุนให้นักศึกษามีกระบวนการคิดและถ่ายทอด
ความรู้ มีความเป็นเลิศ และมีวินัยทางธุรกิจ 
-สร้างกิจกรรม (Simulation)  เพื่อเสริมสร้างภาวะความ
เป็นผู้น าทางธุรกิจ 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
3.    มีความสามารถในการวิเคราะห์อย่างมี
เหตุผล และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลายเพื่อการตัดสินใจ
และแก้ปัญหา  
 

-จัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาคิด วิเคราะห์อย่างมี
เหตุผล  เช่นในลักษณะกรณีศึกษา เพื่อนักศึกษาสามารถ
น าความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจแก้ปัญหา  
-ก าหนดให้มีโอกาสใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการคิดวิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบ 

4.    มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

-พัฒนาช่องทางการสื่อสารด้านคุณธรรมที่เหมาะสมและ
ทันสมัย 
-ส่งเสริมให้มีการน าคุณธรรมสู่การปฏิบัติ 
-จัดให้มีกิจกรรม/การประกวดที่ เ ก่ียวข้องกับการน า
คุณธรรมมาปฏิบัติได้จริง 
-การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในชั้นเรียนและ
ส่งเสริมให้จัดกิจกรรมวิชาการในด้านดังกล่าว 
-ส่งเสริมให้นักศึกษาได้น าความรู้ไปฝึกทักษะและมี
ประสบการณ์กับชุมชนเพื่อปลูกฝังให้มีจิตสาธารณะและ
เห็นคุณค่าของวิชาชีพของตน 

5.   มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และ
สามารถปรับตัวให้เข้ากับบริบททางสังคม
ได้อย่างเหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 

-ก าหนดให้มีการสอดแทรกเรื่องการแต่งกาย มารยาทใน
การเข้าสังคม การสื่อสารโดยใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารทาง
ธุรกิจ  สามารถใช้วจนภาษาและอวัจนภาษาได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมกับโอกาสและสถานการณ์   
-ส่งเสริมให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่มเพื่อเปิดโอกาสให้
นักศึกษาได้รู้จักสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น และฝึก
การเป็นผู้น า ผู้ตาม ผู้ฟังและผู้ปฏิบัติที่ดี  พร้อมทั้งฝึก
ปรับตัวให้เข้ากับบริบททางสังคมธุรกิจได้อย่างเหมาะสม 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 

    2.1  การพัฒนาผลการเรียนรูร้ายวิชาแกน 
          2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
             2.1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
                           2.1.1.1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต 

                          2.1.1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง เคารพและปฏิบัติตาม
กฎระเบียบข้อบังคับขององค์กร 

                          2.1.1.1.3 มีจรรยาบรรณ และทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ 
        2.1.1.1.4  มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกพฤติกรรมที่ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม

มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
               2.1.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

                 2.1.1.2.1 สาขาวิชาร่วมก าหนดวัฒนธรรมองค์กร ปลูกฝังให้นักศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรมในด้านความซื่อสัตย์สุจริต ความมีวินัย ความตรงต่อเวลา และความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ตลอดจนความเคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
องค์กร 

                 2.1.1.2.2 อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกการสอนที่ท าให้นักศึกษาตระหนักถึงความมีคุณธรรม
จริยธรรม เช่น ไม่ลอกงานของผู้อื่น เข้าเรียนและส่งงานท่ีได้รับมอบหมายตรง
เวลา เป็นต้น 

                  2.1.1.2.3 อาจารย์ และสาขาวิชายกย่องนักศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างประโยชน์
แก่ส่วนรวม  และเสียสละ 

               2.1.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
                  2.1.1.3.1 ประเมินจากการการเข้าเรียน การส่งงาน การท างานที่ได้รับมอบหมายตรงตาม

ก าหนดเวลา  และการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในวิชาเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
                  2.1.1.3.2 ประเมินจากการไม่กระท าการทุจริตในการท างานที่ได้รับมอบหมาย  และการ

สอบ 
                  2.1.1.3.3 ประเมินจากผลงานของนักศึกษาที่สะท้อนให้เห็นถึงการมีส า นึกใน

จรรยาบรรณวิชาชีพ  ไม่ละเมิดจรรยาบรรณ และจริยธรรมที่ก าหนดใช้ใน
องค์กรอาชีพต่าง ๆ 

                            2.1.1.3.4 ประเมินจากความรับผิดชอบและความเสียสละของนักศึกษาในการท างานกลุ่ม 
และการท ากิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมถึงจิตส านึกในการสร้างประโยชน์เพื่อ
สังคมโดยรวม 
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      2.1.2 ด้านความรู้ 
               2.1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

                 2.1.2.1.1 มีความรู้ในภาษาและวัฒนธรรมไทยอย่างกว้างขวาง 
                 2.1.2.1.2 มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
                 2.1.2.1.3 มีกระบวนการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนอย่างต่อเน่ือง 

              2.1.2.2 กลยุทธก์ารสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
                2.1.2.2.1 จัดการเรยีนการสอนหลากหลายรูปแบบโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เน้น

ความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้ที่ถูกต้องและทันสมัย อีกทั้งน าไปสู่การปรับ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและงานอาชีพ 

                2.1.2.2.2 จัดการเรยีนรู้โดยการจ าลองสถานการณ์ และการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดย
การเชิญผู้เชี่ยวชาญมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนสร้างระบบที่ช่วย
ให้นักศึกษาได้ฝึกงานในองค์กรอาชีพ  

              2.1.2.3 กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
                2.1.2.3.1 ประเมินจากการทดสอบย่อย การสอบกลางภาคเรียน และการสอบปลาย       

ภาคเรียน 
                2.1.2.3.2 ประเมินจากผลงาน รายงาน หรือโครงงานท่ีมอบหมายให้นักศึกษาท า 
                2.1.2.3.3 ประเมินจากการน าเสนอรายงาน หรือโครงงานในชั้นเรียน 
                2.1.2.3.4 ประเมินจากผลการปฏิบัติงานในองค์กรที่นักศึกษาไปฝึกงาน 

     2.1.3 ทักษะทางปัญญา 
              2.1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

                        2.1.3.1.1 สามารถคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมและเป็นระบบ 
                        2.1.3.1.2 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิผล 
          2.1.3.1.3 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์

             2.1.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
              2.1.3.2.1 จัดการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมุ่งเน้นการ

วิเคราะห์ ตีความ การแสดงความคิดเห็น และการอภิปรายกลุ่ม 
              2.1.3.2.2 จัดการเรียนการสอนที่มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากสถานการณ์จ าลอง  

สถานการณ์จริง และการท ากรณีศึกษา 
             2.1.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

              2.1.3.3.1ประเมินจากการวิเคราะห์ ตีความ และการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 
              2.1.3.3.2 ประเมินจากผลการปฏิบัติงานทั้งในสถานการณ์จ าลอง และสถานการณ์จริง  
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      2.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
                2.1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

                           2.1.4.1.1 เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ และมีบุคลิกภาพดี 
              2.1.4.1.2 สามารถท างานเป็นหมู่คณะได้ รู้บทบาททั้งการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
              2.1.4.1.3 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี

ของความเป็นมนุษย์ 
              2.1.4.1.4 เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมายและต่อส่วนรวม 

                2.1.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

                 2.1.4.2.1 จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับบุคคลต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

                 2.1.4.2.2 จัดกิจกรรมการสอนที่ก าหนดให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่ม เพื่อให้เกิดการ
ประสานงานกับผู้อื่น การแก้ปัญหาร่วมกัน และได้แสดงบทบาทเป็นผู้น าและ 
ผู้ตามท่ีดี 

                 2.1.4.2.3 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักศึกษาให้นักศึกษามีประสบการณ์ใน
สถานการณ์จริง เพื่อให้เกิดการเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรขีองความเป็นมนุษย์ 

               2.1.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

                 2.1.4.3.1 ประเมินจากปฏิสัมพันธ์ของนักศึกษากับบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
                 2.1.4.3.2 ประเมินจากความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และสร้างสรรค ์
                 2.1.4.3.3 ประเมินจากการแสดงบทบาทการเป็นผู้น าและผู้ตามในสถานการณ์การเรียนรู้ 

  2.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
              2.1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ   
2.                            2.1.5.1.1 สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์และบริบท

ทางวัฒนธรรม 
            2.1.5.1.2 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นข้อมูลเพื่อเพิ่มพูนความรู้ 
            2.1.5.1.3 มีทักษะในการน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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             2.1.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

               2.1.5.2.1 จัดการเรียนการสอนที่เน้นฝึกทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลและการสื่อสารใน
กลุ่มในบริบททางวัฒนธรรมที่หลากหลาย 

               2.1.5.2.2 จัดประสบการณ์การเรียนรู้หลากหลายที่มุ่งเน้นการฝึกฝนการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า และการน าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ  

             2.1.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

                2.1.5.3.1 ประเมินจากความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับสถานการณ์และบริบททางวัฒนธรรมที่ก าหนดให้ 

                2.1.5.3.2 ประเมินจากการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อท าแบบ
ฝึก รายงาน หรือโครงงานท่ีได้รับมอบหมาย 

                2.1.5.3.3 ประเมินจากการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอผลงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความเหมาะสม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสูร่ายวิชา (Curriculum  Mapping)วิชาแกน 
  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม 

 
ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห ์
เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และ
การใช้

เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

หมวดวิชาแกน                  
HO101 ทักษะการรู้สารสนเทศ                  
HO103 สุนทรียวิจักษ ์                  
HO117 อารยธรรมวิวัฒน์                  
HO118  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ                  
HO201  ภาษาและวัฒนธรรม                  
HO203 วาทศิลป ์                  
HO301 จริยศาสตร์ส าหรับชีวิตประจ าวัน                  
HO302 กระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหา                  
HO308  ความเข้าใจมนุษยศาสตร ์                  
HO180 ความหมายในภาษา                  
HO380 หลักการส่ือสาร                  
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   2.2.  การพัฒนาผลการเรียนรูร้ายวิชาเอก และวิชาโท (ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ สาขาวิชาภาษาไทย
เพื่อการสื่อสาร พ.ศ. 2560) 
          2.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
            2.2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
                           2.2.1.1.1  มีทัศนคติที่ดีต่อการงานและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

                          2.2.1.1.2  ซื่อสัตย์ สุจริตและมีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของ
องค์กรและสังคม 

                          2.2.1.1.3  มีจิตส านึกและพฤติกรรมที่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและสังคมท่ีมี                   
คุณธรรมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

         2.2.1.1.4  ภูมิใจในภาษาไทย ความเป็นไทย และมีเจตคติที่ดีต่อวัฒนธรรมไทย 
              2.2.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

                 2.2.1.2.1 อาจารย์ และสาขาวิชายกย่องนักศึกษาที่รับผิดชอบต่อหน้าที่ 
                 2.2.1.2.2 สาขาวิชาร่วมก าหนดวัฒนธรรมองค์กร ปลูกฝังให้นักศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรม 

จริยธรรมในด้านความซื่อสัตย์สุจริต ความมีวินัย ความตรงต่อเวลา และความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ตลอดจนความเคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
องค์กร  อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกการสอนที่ท าให้นักศึกษาตระหนักถึงความ
มีคุณธรรมจริยธรรม เช่น ไม่ลอกงานของผู้อื่น เข้าเรียนและส่งงานที่ได้รับ
มอบหมายตรงเวลา เป็นต้น 

                  2.2.1.2.3 อาจารย์ และสาขาวิชายกย่องนักศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างประโยชน์
แก่ส่วนรวม  และเสียสละ 

                 2.2.1.2.4 อาจารย์ และสาขาวิชายกย่องนักศึกษาที่ภูมิใจในภาษาไทย ความเป็นไทย และ
มีเจตคติที่ดีต่อวัฒนธรรมไทย 

              2.2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
                  2.2.1.3.1 ประเมินจากผลงานของนักศึกษาที่สะท้อนให้เห็นถึงการการมีความ

รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
                  2.2.1.3.2  ประเมินจากการเข้าเรียน การส่งงาน การท างานที่ได้รับมอบหมายตรงตาม

ก าหนดเวลา  และการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในวิชาเรียนอย่างสม่ าเสมอ
ประเมินจากการไม่กระท าการทุจริตในการท างานที่ได้รับมอบหมาย  และ
การสอบ 
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                   2.2.1.3.3  ประเมินจากความรับผิดชอบและความเสียสละของนักศึกษาในการท างาน
กลุ่ม และการท ากิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมถึงจิตส านึกในการสร้าง
ประโยชน์เพื่อสังคมโดยรวม 

 

      2.2.2 ด้านความรู้ 
               2.2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

                 2.2.2.1.1 มีความรอบรู้ในภาษาและวัฒนธรรมไทย 
                 2.2.2.1.2 มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
                 2.2.2.1.3 มีความรู้และความสามารถพัฒนาความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยให้

เพิ่มพูนยิ่งขึ้น 
               2.2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

                 2.2.2.2.1 จัดการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เน้น
ความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้ที่ถูกต้องและทันสมัย อีกทั้งน าไปสู่การปรับ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและงานอาชีพ 

                 2.2.2.2.2  จัดการเรียนรู้โดยการจ าลองสถานการณ์ และการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
โดยการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนสร้างระบบ
ที่ช่วยให้นักศึกษาได้ฝึกงานในองค์กรอาชีพ  

                2.2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
                  2.2.2.3.1 ประเมินจากการทดสอบย่อย การสอบกลางภาคเรียน และการสอบปลาย  

ภาคเรียน 
                  2.2.2.3.2 ประเมินจากผลงาน รายงาน หรือโครงงานท่ีมอบหมายให้นักศึกษาท า 
                  2.2.2.3.3 ประเมินจากการน าเสนอรายงาน หรือโครงงานในชั้นเรียน 
                  2.2.2.3.4 ประเมินจากผลการปฏิบัติงานในองค์กรที่นักศึกษาไปฝึกงาน 
 

       2.2.3 ทักษะทางปัญญา 
                2.2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

                           2.2.3.1.1 สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินค่า 
                           2.2.3.1.2 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ให้เป็นหลักในการด าเนินชีวิตและการประกอบ

อาชีพได้อย่างมีประสิทธิผล 
             2.2.3.1.3 มีความคิดริเริม่สร้างสรรค ์
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 2.2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
                  2.2.3.2.1  จัดการเรยีนการสอนหลากหลายรูปแบบโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมุ่งเน้น

การวิเคราะห์ ตีความ การแสดงความคิดเห็น และการอภิปรายกลุ่ม 
                  2.2.3.2.2  จัดการเรยีนการสอนที่มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากสถานการณ์

จ าลอง  สถานการณ์จริง และการท ากรณีศึกษา 
                2.2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

                  2.2.3.3.1  ประเมินจากการวิเคราะห์ ตีความ ประเมนิค่า และการแสดงความคิดเห็นใน
ชั้นเรียน 

                  2.2.3.3.2  ประเมินจากผลการปฏิบัติงานทั้งในสถานการณ์จ าลอง และสถานการณ์จริง  
      2.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
                2.2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

                           2.2.4.1.1 มีมนุษยสัมพันธ์ดีสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นและปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรม
ขององค์กรได้เป็นอย่างด ี

              2.2.4.1.2 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

              2.2.4.1.3 เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมายและต่อส่วนรวม 

                2.2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
                       และความรับผิดชอบ 

                  2.2.4.2.1 จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับบุคคล 
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

                  2.2.4.2.2 จัดกิจกรรมการสอนที่ก าหนดให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่ม เพื่อให้เกิดการ
ประสานงานกับผู้อื่น การแก้ปัญหาร่วมกัน และได้แสดงบทบาทเป็นผู้น า
และผู้ตามที่ดี 

                  2.2.4.2.3 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักศึกษาให้นักศึกษามีประสบการณ์ใน
สถานการณ์จริง เพื่อให้เกิดการเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรขีองความเป็น
มนุษย์ 
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                                  2.2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
                       และความรับผิดชอบ 

                  2.2.4.3.1 ประเมินจากปฏิสัมพันธ์ของนักศึกษากับบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
                  2.2.4.3.2 ประเมินจากความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และสร้างสรรค ์
                  2.2.4.3.3 ประเมินจากการแสดงบทบาทการเป็นผู้น าและผู้ตามในสถานการณ์การ

เรียนรู้ 
    2.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                2.2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
                           2.2.5.1.1 สามารถใช้ภาษาไทยในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการสรุป

ประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
              2.2.5.1.2 สามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 
              2.2.5.1.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 
                           2.2.5.1.4 สามารถใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการศึกษาค้นคว้าวิจัย

ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
                2.2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                   2.2.5.2.1 จัดการเรยีนการสอนที่เน้นฝึกทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลและการ

สื่อสารในกลุ่มในบริบททางวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
                   2.2.5.2.2 จัดประสบการณ์การเรียนรู้หลากหลายที่มุ่งเน้นการฝึกฝนการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า และการน าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ  
                2.2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                   2.2.5.3.1 ประเมินจากความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสมกับสถานการณ์และบริบททางวัฒนธรรมที่ก าหนดให้ 
                   2.2.5.3.2 ประเมินจากการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อท า

แบบฝึก รายงาน หรือโครงงานที่ได้รับมอบหมาย 
                   2.2.5.3.3 ประเมินจากการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอผลงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสูร่ายวิชา (Curriculum  Mapping) วิชาเอกและวิชาโทภาษาไทย 
  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
 

คุณธรรม จริยธรรม 
 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

กลุ่มวิชาเอก                  

 วิชาบังคับ                  
HH103 ลักษณะภาษาไทย                  
HH105 มนุษย์กับวรรณกรรม                  
HH205 การพูดและการฟังเพื่อประสิทธิผล                  
HH206 การอ่านเพื่อประสิทธิผล                  
HH207 การเขียนเพื่อประสิทธิผล                  
HH208 วรรณกรรมไทยร่วมสมัย                  
HH209 คติชนสมัยใหม ่                  
HH303 การบันทึกสรุปความและรายงานการประชุม                  
HH304    ภาษากับสังคม                  
 วิชาบังคับเลือก                  

HH491 บูรณาการความรู้เพื่องานอาชีพ                  
HH492 ประสบการณ์วิชาชีพ                  
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รายวิชา 
 

คุณธรรม จริยธรรม 
 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
HH493 การศึกษาอิสระ                  
HH494 สหกิจศึกษา                  

 วิชาเลือก                  

กลุ่มวิชาภาษาไทยเพื่องานสื่อสารมวลชนและสื่อใหม ่                  
HH239 การวิเคราะห์และตคีวาม                  
HH240 การเขียนสร้างสรรค ์                  
HH241  นวัตกรรมการสร้างสรรค์รายการวิทยุและโทรทัศน ์                  
HH246   ส่ือร่วมสมัยในสังคมไทย                  
HH349 วรรณกรรมกับสังคมและวัฒนธรรม                  
HH350  ศิลปะการพูดในงานสื่อสารมวลชน                  
HH351  การเขียนในสื่อส่ิงพิมพ์                  
HH352  การเขียนบนัเทิงคด ี                  
HH353  ศิลปะการเล่าเรื่องข้ามส่ือ                  
HH354  การเขียนบทสารคดีและรายการปกิณกะ                  
HH355  วรรณกรรมแปลและส่ือบันเทิงอาเซียนสมัยใหม ่                  
HH356 การสร้างสรรค์วรรณกรรมเด็ก                  
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รายวิชา 
 

คุณธรรม จริยธรรม 
 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
HH376   ภาษาโฆษณาในสังคมไทย                  
HH377   ปรากฏการณ์ทางภาษาและวัฒนธรรมในสังคมไทย                  
HH442  การเขียนบทภาพยนตร์และละครโทรทศัน ์                  
HH443 การสร้างสรรค์บทการแสดงแสง สี เสียง                  
HH444  การผลิตหนังสือและบรรณาธิการต้นฉบบั                  
HH454   การวิจารณ์วรรณกรรมและศิลปะบันเทิง                  
HH455   สัมมนาการใช้ภาษาในวงการส่ือสารมวลชนและส่ือใหม่                  
HH456   การวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์                  

กลุ่มวิชาภาษาไทยเพื่องานธุรกิจ                  
HH239 การวิเคราะห์และตคีวาม                  
HH240 การเขียนสร้างสรรค ์                  
HH242  บุคลิกภาพและมารยาทสังคม                  
HH247    การใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ส าหรับงานส านักงาน                  
HH357  การอ่านและการประมวลความรู้ทางธุรกิจ                  
HH358 หนังสือราชการและการเขียนทางธุรกิจ                  
HH359 การพูดและเทคนิคการน าเสนอทางธุรกิจ                  
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รายวิชา 
 

คุณธรรม จริยธรรม 
 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
HH360  การเขียนสารคดทีางธุรกิจในงานส่ือสารมวลชน                  
HH361 การใช้ภาษาเพื่อสร้างภาพลักษณ์ทางธุรกิจ                  
HH362  ศิลปะการแถลงข่าวและการประชุม                  
HH363 การใช้ภาษาไทยในกิจกรรมการตลาด                  
HH378   การเขียนบทความทางธรุกิจ                  
HH379   ศิลปะการสัมภาษณ์                  
HH380   การเขียนโครงการและรายงานทางธุรกิจ                  
HH445  การสร้างสรรค์ส่ือใหม่เพื่อประสทิธิผลทางธุรกิจ                  
HH446 การเขียนทางธุรกจิขั้นสูง                  
HH447 สัมมนาการใช้ภาษาไทยในวงการธุรกิจ                  
HH456   การวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์                  
HH457   การสร้างสรรค์บทเพื่อการน าเสนอต่อประชุมชน                  

กลุ่มวิชาภาษาไทยเพื่อการแสดง กีฬา และสันทนาการ                  
HH239 การวิเคราะห์และตคีวาม                  
HH240 การเขียนสร้างสรรค ์                  
HH243 การเล่นกับการสร้างสรรค์ทางภาษาไทย                  
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รายวิชา 
 

คุณธรรม จริยธรรม 
 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
HH248  การใช้ภาษาโน้มน้าวใจส าหรับผู้น ากิจกรรมการแสดง กฬีา และ
สันทนาการ 

                 

HH349 วรรณกรรมกับสังคมและวัฒนธรรม                  
HH364 การเขียนสารคด ี                  
HH365 ความเป็นไทยและคติชนในการแสดง กีฬาและสันทนาการ                  
HH366 การใช้ภาษาไทยในวงการกีฬา                  
HH367  การใช้ภาษาในการแสดงและสันทนาการเชิงหัสคด ี                  
HH368  การใช้ภาษาในกิจกรรมค่าย                  
HH369  การสร้างสรรค์บทการแสดงและสันทนาการเพื่อกิจธุระ                  
HH379   ศิลปะการสัมภาษณ์                  
HH381   การเขียนคอลัมน ์                  
HH382   การพากย์รายการกีฬา                  
HH448  การใช้ภาษาในกิจกรรรมทศันศึกษา                  
HH449  การผลิตส่ือการแสดง กีฬาและสันทนาการ                  
HH450 วาทศาสตร์ในกิจกรรมการแสดง กีฬาและสันทนาการ                  
HH456    การวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์                  
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รายวิชา 
 

คุณธรรม จริยธรรม 
 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
HH458  สัมมนาการใช้ภาษาในวงการการแสดง กีฬา และสันทนาการ                  

กลุ่มวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ                  
HH239 การวิเคราะห์และตคีวาม                  
HH240 การเขียนสร้างสรรค ์                  
HH244 ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ                  
HH245 ภาษาศาสตร์เบื้องตน้ส าหรับชาวต่างประเทศ                  
HH349 วรรณกรรมกับสังคมและวัฒนธรรม                  
HH370 การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดส าหรับชาวต่างประเทศ                  
HH371 การพัฒนาทักษะการอ่านส าหรับชาวต่างประเทศ                  
HH372  การพัฒนาทักษะการเขียนส าหรบัชาวต่างประเทศ                  
HH373  ภาษาและวัฒนธรรมเปรียบเทียบ                  
HH374    ศิลปะการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ                  
HH383    ทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ                  
HH384    การออกเสียงภาษาไทย                  
HH385 การสร้างสรรค์ส่ือการสอน                  
HH386    จิตวิทยาการเรียนรู้ภาษา                  
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รายวิชา 
 

คุณธรรม จริยธรรม 
 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
HH387   บุคลิกภาพส าหรับการส่ือสารข้ามวัฒนธรรม                  
HH451 ศิลปะการใช้ภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ                  
HH452 แบบเรียนภาษาไทยเพื่อชาวต่างประเทศ                  
HH453 สัมมนาการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ                  
HH456   การวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์                  
HH459   ภูมิปัญญาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ                  
HH460   การเรียนรู้จากการสังเกตการณ์การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ                  

หมวดวิชาโท                  

 วิชาโทสาขาวิชาภาษาไทย                  
HX422   ปรากฏการณ์ทางภาษาในสังคมไทย                  
HX423   บูรณาการทักษะทางภาษา                  
HX424   การใช้ภาษาไทยเพื่องานอาชีพ                  
HX425   การพูดในที่ชุมชน                  
HX426   การเขียนเชิงสร้างสรรค ์                  
HX427   ส่ือร่วมสมัยและวรรณกรรมคัดสรร                  
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
การวัดผลเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ว่าด้วยการศึกษาระบบหน่วยกิตขั้นปริญญา

บัณฑิต พ.ศ. 2545  
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

 (1) การประเมินข้อสอบของแต่ละรายวิชาต้องผ่านที่ประชุมของสาขาวิชาหรือคณะกรรมการที่
สาขาวิชาแต่งต้ัง 

(2)  การประเมินผลการสอบของแต่ละรายวิชาต้องผ่านที่ประชุมของสาขาวิชาหรือคณะกรรมการ
ที่สาขาวิชาแต่งต้ังก่อนประกาศผลการสอบ 

(3)  พิจารณาจากรายงานการประเมินผลการฝึกงานในรายวิชาประสบการณ์วิชาชีพ  และสหกิจ
ศึกษาซึ่งทางสถานประกอบการเป็นผู้รายงาน 

  2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
(1) ภาวะการได้งานท าของบัณฑิตประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษาในเรื่อง 

ระยะเวลาในการหางานท าความเห็นต่อความรู้ความสามารถความม่ันใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 
(2) การตรวจสอบจากผู้ใช้บัณฑิตโดยการสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึง

พอใจบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการน้ันๆ 
 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
3.1 นักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับอนุมัติปริญญา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปน้ี 

(1)  สอบไล่ได้จ านวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตรภายในระยะเวลาการศึกษาที่ก าหนดไว้ใน
ระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยว่าด้วยการศึกษาระบบหน่วยกิตขั้นปริญญาบัณฑิตพ.ศ. 2545  
 (2)  ได้แต้มเฉล่ียสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
 (3)  มีความประพฤติดี 

(4)  ไม่มีพันธะติดค้างหน้ีสินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย 
(5)  เข้าร่วมกิจกรรมบัณฑิตอุดมคติไทยรวม 60 ชั่วโมงตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
(6) สอบผ่านข้อสอบวัดมาตรฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษธุรกิจ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

ด้านบริหารธุรกิจตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  
 3.2 นักศึกษาที่สอบไล่ได้จ านวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร แต่แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 2.00  จะได้รับอนุมัติ
ปริญญาก็ต่อเมื่อ 

(1)  ลงทะเบียนศึกษาวิชาที่เปิดสอนตามหลักสูตรต่อไปอีกจนกว่าจะท าแต้มเฉล่ียสะสมไม่ต่ ากว่า 
2.00 ภายในระยะเวลาการศึกษาที่ก าหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยว่าด้วยการศึกษาระบบหน่วยกิต
ขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2545 ว่าด้วยเรื่องระยะเวลาการศึกษา 
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(2) ลงทะเบียนศึกษาซ้ าเฉพาะวิชาซึ่งนักศึกษาเคยสอบได้ล าดับขั้น D+ D หรือ F จนกว่าจะท าแต้ม
เฉล่ียสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยว่าด้วยการศึกษา
ระบบหน่วยกิตขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2545 ว่าด้วยเรื่องระยะเวลาการศึกษา 

3.3  ในกรณีที่ได้รับร้องเรียนหรือปรากฏแก่มหาวิทยาลัยว่า นักศึกษาผู้ใดมีพฤติกรรมที่เสื่อมเสียต่อ
เกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง สภามหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะชะลอการอนุมัติปริญญาเอาไว้ก่อน เพื่อ
สอบสวนพฤติกรรมและหาความจริง ในกรณีที่ผลของการสอบสวนเป็นที่ปรากฏชัดว่านักศึกษาผู้น้ันมีพฤติกรรมที่
เสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรงจริง สภามหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่อนุมัติปริญญา 

 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1  จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ซึ่งด าเนินการโดยฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อให้อาจารย์
ใหม่ได้ทราบกฎระเบียบและทิศทางการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ทั้งน้ีฝ่ายวิชาการร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางการสอนจัดให้มีการสาธิตการสอนจากคณาจารย์ที่มีความสามารถทางการสอนในสาขาต่างๆ แก่อาจารย์ใหม่
เป็นประจ าทุกป ี

1.2  คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ จัดประชุมคณะ เพี่อให้คณาจารย์ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการ
จัดการศึกษา เป้าหมายของหลักสูตร และผลสัมฤทธ์ิที่มุ่งหวังตลอดจนจัดการอบรมวิธีการสอน เพื่อให้คณาจารย์ได้
พัฒนาศักยภาพในด้านวิธีการสอน และเพิ่มพูนความรู้ในด้านการเรียนการสอนให้ทันต่อความเปล่ียนแปลงในยุค
โลกาภิวัตน์ 
 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
       2.1.1  มีการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนโดยส่งเสริมให้คณาจารย์เข้ารับการอบรมทางการ
สอนทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย  และในต่างประเทศ  
       2.1.2  มีการพัฒนาทักษะการวัดและประเมินผลโดยคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ จัดให้มีการ
อบรมในเรื่องที่เก่ียวข้องกับการวัดและประเมินผล ได้แก่ การแนะน าเรื่องการตัดเกรดออนไลน์ ให้คณาจารย์เป็น
ประจ าทุกป ี
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 
       2.2.1  มีการพัฒนาด้านวิชาการ โดยคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ และมหาวิทยาลัยสนับสนุน
ให้คณาจารย์ท างานวิจัย ทั้งในและนอกสถาบัน  ให้ทุนและหาแหล่งทุนเพื่อการวิจัย พร้อมทั้งจัดอบรมเก่ียวกับการ
ท าวิจัย และจัดหา Mentor  
       2.2.2  มีการพัฒนาด้านวิชาชีพโดยคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ และมหาวิทยาลัยให้ทุน
คณาจารย์ไปศึกษาต่อเพื่อเพิ่มพูนคุณวุฒิ และความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ตลอดจนจัดให้มีโครงการสหกิจอาจารย์
เพื่อให้คณาจารย์ได้เพิ่มพูนประสบการณ์โดยปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือสถานประกอบการที่เก่ียวข้องกับวิชาที่
สอน และเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร  
1. การก ากับมาตรฐาน 

การบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา โดยมีกระบวนการดังต่อไปน้ี 
 1.1 การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยแต่งตั้งจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร และมีภาระหน้าที่
ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบจ านวน 5 คน ต้องมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปน้ีคือ มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชา และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงาน
ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  
 1.2 การวางแผน การพัฒนา และการประเมินหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยมีการวางแผน มี
การประเมินและรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรทุกปีการศึกษา (มคอ.7) และน าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกรอบ 5 ปีโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา 

   1.3 การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาข้อ 1-5 ดังน้ี 

1.3.1 ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน
ติดตามและทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

1.3.2 มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและ/หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา 

1.3.3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ/หรือรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.
3 และ/หรือ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

1.3.4 มีการรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและ /หรือรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 5 และ/หรือ มคอ. 6 ภายใน 30 วันหลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา 

1.3.5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบมคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 
2. บัณฑิต 

มีการประเมินคุณภาพของบัณฑิตว่ามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร โดยบัณฑิตที่พึงประสงค์
ต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปน้ี 

2.1  มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีทักษะในการสื่อสารด้วยภาษาไทย และสามารถ
ประยุกต์ใช้ภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งสามารถน าความรู้น้ันไปสร้างสรรค์งานหรือประกอบ
อาชีพหรือศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
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2.2  มีความคิดกว้างไกล มีทักษะในการแก้ปัญหาเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์ และมีความคิดเห็นในทาง
สร้างสรรค์  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม 

2.3  มีคุณธรรมและจริยธรรม  มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ 
2.4  มีความภาคภูมิใจในภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาประจ าชาติ และม่เจตคติที่ดีต่อประเทศชาติและวัฒนธรรม

ไทย 
              2.5  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. นักศึกษา 

มีกระบวนการรับนักศึกษา และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว 
การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนนักศึกษาดังต่อไปน้ี 

3.1 กระบวนการรับนักศึกษา 
 สาขาวิชามีการก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรไว้  คือเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ (ม. 6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญา (3 ปี) หรือเทียบเท่า หรือ
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึงจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (วิทยาลัยการค้า) และ
สมัครเข้าศึกษาเพื่อรับปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่น หรือเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยอื่น หรือ
สถาบันการศึกษาชั้นสูงอื่นในประเทศหรือ ต่างประเทศ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรองและสมัครเข้าศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่น หากผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการอ านวยการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ 

3.2  การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
สาขาวิชามีระบบและกลไกเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติงานโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในการประชุม

วางแผนในการด าเนินการเพื่อการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้าศึกษาและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ
ให้แก่อาจารย์ประจ าในสาขาวิชา 

3.3  การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา 
      สาขาวิชามีระบบและกลไกเก่ียวกับการดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาเพื่อให้มี

แนวโน้มอัตราการคงอยู่ และอัตราการส าเร็จการศึกษาในระดับท่ีสูง โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการประชุม
เพื่อก าหนดระบบและกลไกการดูแลให้ค าปรึกษาทางด้านวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาการก าหนดอาจารย์ที่
ปรึกษาเพื่อดูแลนักศึกษา โดยมีอาจารย์ในสาขาวิชาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งจะเป็นผู้นัดหมายนักศึกษาในความดูแล
เพื่อมาพบ  4 – 5 ครั้งต่อหน่ึงภาคการศึกษา เพื่อให้ค าปรึกษาในเรื่อง เก่ียวกับการเรียนการสอนหรือช่วยแก้ไข
ปัญหาในเรื่องอื่น ๆ ของนักศึกษาต่อไป  ด้านการติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาในความดูแล 
อาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็นผู้ก าหนดวันเวลาให้นักศึกษาเข้าพบ  นอกจากวันเวลาที่อาจารย์ก าหนดนักศึกษาสามารถนัด
หมายวันเวลากับอาจารย์ที่ปรึกษาและเข้าพบเพื่อขอค าปรึกษาได้ 
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 3.4   ความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
  นักศึกษาสามารถยื่นข้อร้องเรียนเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนต่อหัวหน้าสาขาวิชา และหัวหน้า

สาขาวิชาน าเข้าสู่การประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและหาทางแก้ไข  หากที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรแก้ไขไม่ไดใ้ห้พิจารณาส่งต่อคณบดีเพื่อหาวิธีการแก้ไขในระดับคณะวิชา 
4. อาจารย์ 

4.1   ระบบและกลไกการรับอาจารย์ใหม่ 
       อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนและตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ประจ า

หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 จากน้ันจึงส ารวจจ านวนอาจารย์
ประจ าหลักสูตรที่คงอยู่ อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่จะเกษียณหรือลาออก เพื่อวางแผนอัตราก าลังในอนาคตหาก
อัตราก าลังไม่เพียงพอ สาขาวิชาเสนอขออนุมัติรับอาจารย์เพิ่มต่อคณะวิชา และมหาวิทยาลัยตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย  มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่โดยพิจารณาคุณสมบัติให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และมีการสอบคัดเลือก โดยสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และสาธิตการสอนนอกจากน้ี
สาขาวิชายังได้มอบหมายให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีประสบการณ์เป็นพี่เล้ียงให้ค าแนะน าเก่ียวกับการเรียนการ
สอน 

4.2  ระบบและกลไกการบริหารและการพัฒนาอาจารย์ 
        อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ า

หลักสูตร  โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมอบรมด้านการวิจัย การท าผลงานทาง
วิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ประจ าให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพที่สูงขึ้น เพื่อส่งผลต่อคุณภาพ
ของหลักสูตร  หากเป็นอาจารย์ใหม่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ใหม่เข้าอบรมเพื่อให้มีความรู้ในด้าน
เทคนิควิธีการสอน การวัดผลประเมินผล ตลอดจนจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติที่เก่ียวข้อง  
5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1   กระบวนการออกแบบหลักสูตร 
 กระบวนการประกอบไปด้วย การส ารวจสถานการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การ

ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและภาวะการมีงานท าของบัณฑิต และการส ารวจความพึงพอใจของศิษย์เก่า
และศิษย์ปัจจุบันต่อหลักสูตร เพื่อน าผลมาใช้ในการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรตลอดจนถึงการ จัดท ารายวิชา
ให้ทันสมัย  

5.2   การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
  เพื่อให้การด าเนินงานด้านการเรียนการสอนของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  อาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะพิจารณาแผนการศึกษาของนักศึกษาแต่ละกลุ่มแต่ละชั้นปีเพื่อวางแผนก าหนดรายวิชาที่จะ
เปิดสอน เวลาเรียน-เวลาสอบ และผู้สอน ทั้งรายวิชาบังคับ และวิชาเลือกซึ่งรายวิชาเลือกที่จะเปิดสอนน้ี สาขาวิชา
ได้ให้นักศึกษาเป็นผู้เสนอให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณา  หลังจากรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับรายวิชาที่จะ
เปิดสอนแล้ว อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนจะประชุมร่วมกันเพื่อก าหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชา
โดยการจัดผู้สอนในแต่ละภาคการศึกษานั้นได้พิจารณาทั้งจากความรู้ ความสามารถในเน้ือหาวิชาและประสบการณ์
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ในการสอน ซึ่งถือว่ามีความส าคัญเป็นอันดับต้น ๆ รวมถึงพิจารณาเรื่องเวลาเรียน-เวลาสอบที่ไม่ซ้ าซ้อนกับวิชาใน
สาขาอื่น ๆ ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ตารางเวลาที่เหมาะสมทั้งกับผู้เรียนและผู้สอน  

5.3 การประเมินผู้เรียน 
   มีระบบและกลไกในการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยมี

ระบบ/ขั้นตอนการประเมินผู้เรียนซึ่งปรากฏอยู่ในคู่มือแนวทางการประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และ
มีกลไก คือ คู่มือแนวทางการประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีหน้าที่
ก ากับดูแลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  สาขาวิชามี
การน าระบบและกลไกการประเมินผู้เรียนไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน โดยมีการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเพื่อก ากับดูแลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
มีการก าหนดเกณฑ์การประเมินซึ่งระบุไว้ใน มคอ.3 ของรายวิชาที่เปิดสอนอย่างชัดเจน ภายใน 30 วัน ก่อนเปิดภาค
การศึกษา  

ในส่วนของผู้สอนอาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษาน้ัน ๆ ของหลักสูตรจะ
ด าเนินการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา  ตามกลยุทธ์การ
ประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการจัดการเรียนการสอน และเม่ือประเมินผลการเรียนรู้
ของนักศึกษาแล้ว อาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชาจะด าเนินการจัดท ารายงานผลการจัดการเรียนการสอน 
(มคอ. 5) ของรายวิชา ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา  ภายใต้การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

สาขาวิชาจัดให้มีการประชุมเพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านก าหนดสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน และสาขาวิชาจะน าเสนอต่อคณะวิชาและหน่วยงานที่
เก่ียวข้องเพื่อด าเนินการต่อไป 
7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

(ปรับตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิให้เหมาะสมโดยเป็นไปตามหนังสือที่ ศธ.
0506(1)/ว1639 ลงวันที่ 24 ธันวาคม  2558 และได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการ
ประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม  2559) 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรีอย่าง
น้อย 4 คน และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับ
ปริญญาโท/เอก อย่างน้อย 3 คน ที่มีส่วนร่วมในการ
ประชุมแต่ละครั้ง  เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน
การด าเนินงานหลักสูตร 

) 
x 

) 
x 

) 
x 

) 
x 

) 
x 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
(2) มีรายละ เอี ยดของหลักสูตรตามแบบ มคอ .2 ที่

สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

) 
x 

) 
x 

) 
x 

) 
x 

) 
x 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)  ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

) 
x 

) 
x 

) 
x 

) 
x 

) 
x 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี)  ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดการสอบ วันสุดท้ายของภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา 

) 
x 

) 
x 

) 
x 

) 
x 

) 
x 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ 
มคอ.7 ก่อนการตรวจประเมินหลักสูตรแต่ไม่เกิน 60 
วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

) 
x 

) 
x 

) 
x 

) 
x 

) 
x 

(6) มีการทวนสอบผลการเรียนรู้ ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด อย่างน้อยร้อยละ 40 
ของรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาแกนและ
กลุ่มวิชาเอกที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษาของทุก
หลักสูตร 

) 
x 

) 
x 

) 
x 

) 
x 

) 
x 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอนหรือ การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ
ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

) ) 
x 

) 
x 

) 
x 

) 
x 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

) 
x 

) 
x 

) 
x 

) 
x 

) 
x 

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง 

) 
x 

) 
x 

) 
x 

) 
x 

) 
x 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี 

) 
x 

) 
x 

) 
x 

) 
x 

) 
x 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.51จาก
คะแนนเต็ม 5.00 

)   x x 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 
เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.51จากคะแนนเต็ม 5.00 

    x 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของหลักสูตร   
1. การประเมินประสิทธิผลการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะประเมินผู้เรียนว่ามีความเข้าใจหรือไม่โดยประเมินจากการ
ทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การตอบค าถาม  การแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาในชั้นเรียน
เป็นต้น  หากประเมินเบื้องต้นแล้วพบว่าวิธีการที่ใช้ไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ก็จะปรับเปล่ียนรูปแบบการ
เรียนการสอนใหม่ รวมทั้งจัดประชุมคณาจารย์ประจ าสาขาวิชาเพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อน ามาปรับปรุง
คุณภาพการสอนต่อไป  

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  
 นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ในด้านต่างๆ เช่น วิธีการสอน  การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย/
วัตถุประสงค์ของรายวิชา  เกณฑ์การวัดและประเมินผล  การใช้สื่อการสอน เป็นต้น  โดยนักศึกษาจะประเมินการ
สอนออนไลน์เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา   ทั้งน้ีผลการประเมินจะจัดส่งให้ผู้สอนและ
หัวหน้าหลักสูตรเพื่อปรับปรุงต่อไป   
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม จะท าโดย 
 2.1  ประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 
 2.2  ประเมินโดยนักศึกษาเป็นกลุ่มตามชั้นปีการศึกษา ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4  
 2.3  ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิตและสถานประกอบการต่างๆ  
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

มีการประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของ
สาขาวิชาตามมาตรฐานคุณวุฒิปริญญาตรี จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพหลักสูตรภายในระดับสาขาวิชา  และ
จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพหลักสูตรภายนอก 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินงานประจ าปีและแจ้งในที่ประชุมคณาจารย์ประจ า
สาขาวิชาเพื่อพิจารณาทบทวนผลการด าเนินงาน และด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี ทั้งน้ีเพื่อให้หลักสูตรมี
ความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

ภาคผนวก ง การพัฒนาผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ.2560 

ภาคผนวก จ ข้อมูลผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
เพื่อการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 
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ภาคผนวก ก 

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558  
กับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 
 

1. ชื่อหลักสูตร 
 

หลักสูตรปรับปรัง พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผล 

ภาษาไทย 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ 
Bachelor of Arts Program in Thai Language 

ภาษาไทย 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต                
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
ภาษาอังกฤษ 
Bachelor of Arts Program in Thai Language 
for Communication 

เพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหา
รายวิชาในหลักสูตร 

 
2. ชื่อปริญญา 

 

หลักสูตรปรับปรัง พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผล 

ชื่อเต็ม(ไทย) 
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) 
ชื่อย่อ (ไทย) 
ศศ.บ. (ภาษาไทย) 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) 
Bachelor of Arts (Thai Language) 
ชื่อย่อ (อังกฤษ) 
B.A. (Thai Language) 

ชื่อเต็ม(ไทย) 
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร) 
ชื่อย่อ (ไทย) 
ศศ.บ. (ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร) 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) 
Bachelor of Arts (Thai Language for 
Communication) 
ชื่อย่อ (อังกฤษ) 
B.A. (Thai Languagefor Communication) 

เพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหา
รายวิชาในหลักสูตร 
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3. โครงสร้างหลักสูตร 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  

3.1 โครงสร้างหลกัสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
จ านวน 30 หน่วยกิต 

3.1 โครงสร้างหลกัสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
จ านวน 30 หน่วยกิต 

 

ก. กลุ่มวิชาภาษา 15   หน่วยกิต ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-บงัคบั   21 หน่วยกิต -ปรับชือ่
กลุ่มวิชา 

ข. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์               6       หน่วยกิต 1) กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการส่ือสาร   15   หน่วยกิต  
และคณิตศาสตร ์ 2) กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ      3   หน่วยกิต  
ค. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3   หน่วยกิต 3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    3   หน่วยกิต  
ง. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3   หน่วยกิต ข.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-เลือก จากกลุ่มวิชาต่อไปนี้    
จ.กลุ่มวิชาพัฒนาคุณภาพชีวิต      3     หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต  
 1) กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการส่ือสาร  
 2) กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ  
 3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 4) กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และวัฒนธรรม  
 5) กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตและสังคมยั่งยืน  

 

 

หลักสูตรปรับปรัง พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผล 

3.2 โครงสร้างหมวดวิชาเฉพาะ         102 3.2 โครงสร้างหมวดวิชาเฉพาะ        102  
  (1) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน   
 1. กลุ่มวิชาแกน   1. กลุ่มวิชาแกน   
    1.1 กลุ่มวิชาแกนคณะ 24     1.1 กลุ่มวิชาแกนคณะ 18 ลดจ านวนหน่วยกิต 
      1.2 กลุ่มวิชาแกนสาขา 6 เพิ่มจ านวนหน่วยกิต 
 2. กลุ่มวิชาเอก 63 2. กลุ่มวิชาเอก 63 คงเดิม 
    2.1วิชาเอกบังคับ 30     2.1วิชาเอกบังคับ 27 ลดจ านวนหน่วยกิต 
    2.2วิชาเอกบังคับเลอืก 3-6     2.2วิชาเอกบังคับเลอืก 3-6 คงเดิม 
    2.3วิชาเอกเลือก 27-30     2.3วิชาเอกเลือก 30-33 เพิ่มจ านวนหน่วยกิต 

หลักสูตรปรับปรัง พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผล 

  (2) กลุ่มวิชาอ่ืน ๆ    
3. กลุ่มวิชาโท 15 3. กลุ่มวิชาโท 15 ปรับเงื่อนไข โดยสามารถเลือกเรียนรายวิชาใน

กลุ่มวิชาเอกเลือกจากกลุ่มใดก็ได้ทดแทนรายวิชา
ในกลุ่มวิชาโทได้ 
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หลักสูตรปรับปรัง พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผล 

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 นักศึกษาอาจเลือกรายวิชาที่เปิดสอนในสาขาวิชาอ่ืน
ในระดับปริญญาตรีในคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์
ศิลป์หรือคณะอ่ืนในมหาวิทยาลัย และรายวิชาที่เปิด
สอนในมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ทั้งในและต่างประเทศที่มี
ข้อตกลง/ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหรือได้รับรอง
จากส านักงาน ก.พ.  

 
4. ค าอธบายรายวิชา 
   4.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ตารางเปรียบเทียบหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 เหตุผล 

4. ค าอธิบายรายวิชา 4. ค าอธิบายรายวิชา  
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป - บังคบั  
4.1 กลุ่มวิชาภาษา  4.1.1 กลุม่วิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร   
HG008 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

(Thai for Communication) 
3(3-0-6) GE001 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 

(Thai for Careers) 
3(3-0-6) ปรับช่ือ 

ปรับรหัส
วิชา 
และ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

        พัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยมาตรฐาน หลักการฟัง การ
พูด การอ่าน และการเขียน การใช้ภาษาไทยเพื่อถ่ายทอด
ความคิดอย่าง เป็นระบบ และสามารถส่ือสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

        พัฒนาทักษะภาษาไทยมาตรฐานในด้านการฟัง การพูด การ
อ่าน  การเขียน การใช้ภาษาไทยเพื่อพัฒนาความคิดและอาชีพ
การงาน ฝึกปฏิบัติทักษะการใช้ภาษาไทยโดยใช้บทเรียน บท
อ่าน และแบบฝึกหัดที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับอาชีพตามสาขาของ
ผู้เรียน 

HG009 ภาษาอังกฤษเพื่อ 
การสื่อสาร 1  
(English for Communication 1) 

3 (3-0-6) GE002 ภาษาอังกฤษเพื่อ 
การสื่อสาร 1 
(English for Communication 1) 

3(3-0-6) ปรับรหัส
วิชาและ 
ค าอธิบาย
รายวิชา พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารใน

ชีวิตประจ าวัน โดยเน้นทักษะการฟังเพื่อจับใจความส าคัญ
และรายละเอียดจากข้อความหรือบทสนทนาส้ัน ๆ  การพูด
ทักทาย เริ่มต้นสนทนา แนะน าตนเอง  ต้อนรับ  ถามและตอบ
ข้อมูลอย่างง่าย  การอ่านข้อความระดับย่อหน้าอย่างง่ายๆ เพื่อ
จับใจความส าคัญและแสดงความคิดเห็น การเขียนข้อความ
ส้ัน ๆ ในรูปแบบทั่วไปและผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
 

พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารใน
ชีวิตประจ าวัน โดยเน้นทักษะการฟังเพื่อจับใจความส าคัญ 
และรายละเอียดจากข้อความหรือบทสนทนาส้ัน ๆ   การพูด
ทักทาย เริ่มต้นบทสนทนา แนะน าตนเอง ต้อนรับ ถามและ
ตอบข้อมูลอย่างง่าย การอ่านข้อความระดับย่อหน้าอย่างง่าย 
ๆ เพื่อจับใจความส าคัญและแสดงความคิดเห็น การเขียน
ข้อความส้ัน ๆ ในรูปแบบทั่วไปและผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 เหตุผล 

HG010 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 
(English for Communication 2) 

3 (3-0-6) GE003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 
(English for Communication 2) 

3(3-0-6) ปรับรหัส
วิชา และ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 
ศึกษาก่อน HG009 ภาษาอังกฤษ
เพื่อการส่ือสาร 1 หรือ  คะแนน 
TOEIC 250 หรือเทียบเท่า 

 

 ศึกษาก่อน GE002 ภาษาอังกฤษ
เพื่อการส่ือสาร 1 หรือคะแนน 
TOEIC หรือเทียบเท่าตามเกณฑท์ี่
ก าหนด 

 

        พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารใน
ชีวิตประจ าวัน โดยเน้นทักษะการฟังเพื่อจับใจความส าคัญและ
รายละเอียดจากข้อความหรือบทสนทนาที่ซับซ้อนขึ้น การมี
ส่วนร่วมในการสนทนาโดยการถามตอบ และแสดงความคิดเห็น  
การพูดในสถานการณ์ต่างๆ ที่พบในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งการ
น าเสนอและเปรียบเทียบข้อมูลทางธุรกิจอย่างง่าย  การอ่าน
ข้อความในหัวข้อที่หลากหลาย และสามารถสรุปเรื่องได้ การ
เขียนข้อความในหัวข้อที่หลากหลายทั้งในรูปแบบทั่วไปและ
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  

        พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารใน
ชีวิตประจ าวัน  โดยเน้นทักษะการฟังเพื่อจับใจความส าคัญ
และรายละเอียดจากข้อความหรือบทสนทนาที่ซับซ้อนขึ้น  
การมีส่วนร่วมในการสนทนาโดยการถามตอบ และแสดง
ความคิดเห็น  การพูดในสถานการณ์ต่าง  ๆ ที่พบใน
ชีวิตประจ าวัน รวมทั้งการน าเสนอและเปรียบเทียบข้อมูล
ทางธุรกิจอย่างง่าย  การอ่านข้อความในหัวข้อที่หลากหลาย
ทั้งในรูปแบบทั่วไปและผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
 
 

HG011 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 
(English for Communication 3) 

3 (3-0-6) GE004  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงาน
อาชีพ 1 
(English for Communication in 
Careers 1) 

3(3-0-6) ปรับช่ือ 
ปรับรหัส
วิชา และ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 
ศึกษาก่อน HG010 ภาษาอังกฤษ
เพื่อการส่ือสาร 2 หรือคะแนน 
TOEIC 350 หรือเทียบเท่า 

 
 ศึกษาก่อน GE003 ภาษาอังกฤษเพื่อ

การส่ือสาร 2 หรือคะแนน TOEIC 
หรือเทียบเท่า ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 

พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทาง
ธุรกิจในชีวิตประจ าวัน  ซ่ึงเป็นการบูรณาการทักษะการฟัง พูด 
อ่าน และเขียน โดยเน้นการสนทนาทางโทรศัพท์ การน าเสนอ 
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท สินค้า และบริการ  การเปรียบเทียบและ
วิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ  การเขียนบันทึกภายในและจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์  การอ่านข่าวที่เกี่ยวกับธุรกิจและสรุปใจความส าคญั 
ในเรื่องที่อ่าน 
 

พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทาง
ธุรกิจที่สอดคล้องกับสาขาวิชา บูรณาการทักษะการฟัง พูด 
อ่าน และเขียน  ฝึกสนทนาทางโทรศัพท์น าเสนอข้อมูล  
เปรียบเทียบและวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ  เขียนบันทึก
ภายในและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ อ่านข่าวหรือบทความ
เพื่อศึกษารายละเอียดและสรุปใจความส าคัญ  ก าหนดให้มี
การอ่านนอกเวลาและการศึกษาด้วยตนเอง 
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HG012 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4  
(English for Communication 4) 
 

3 (3-0-6) GE005  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงาน
อาชีพ 2 
(English for Communication in 
Careers 2) 

3(3-0-6) ปรับช่ือ 
ปรับรหัส
วิชา และ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 
ศึกษาก่อน HG011 ภาษาอังกฤษ
เพื่อการส่ือสาร 3 หรือ คะแนน 
TOEIC 450 หรือเทียบเท่า 

 

 ศึกษาก่อน GE004 ภาษาอังกฤษเพื่อ
การส่ือสารในงานอาชีพ 1  หรือ
คะแนน TOEIC หรือเทียบเท่า ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

 

        พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทาง
ธุรกิจในชีวิตประจ าวัน  ซ่ึงเป็นการบูรณาการทักษะการฟัง 
พูด อ่าน และเขียน  โดยเน้นการประชุม การเจรจาต่อรองทาง
ธุรกิจเบื้องต้น และ การสัมภาษณ์งานในสถานการณ์จ าลอง  
การเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติส่วนตัวในรูปแบบ
ทั่วไปและผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  การอ่านบทความและสรุป
ความเกี่ยวกับสถานการณ์ธุรกิจในปัจจุบัน  รวมทั้งการ
ส่ือสารทางธุรกิจในวัฒนธรรมที่แตกต่าง 

        พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทาง
ธุรกิจที่สอดคล้องกับสาขาวิชา บูรณาการทักษะการฟัง พูด 
อ่าน และเขียน  ฝึกเสนอและอภิปรายข้อคิดเห็น สัมภาษณ์
งาน เขียนประวัติส่วนตัวและจดหมายสมัครงาน  อ่านข่าว
หรือบทความเพื่อศึกษารายละเอียดและสรุปใจความส าคัญ  
ก าหนดให้มีการอ่านนอกเวลาและการศึกษาด้วยตนเอง 
 
 
 

 4.1.2 กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ  
   GE101 การประกอบการที่ขับเคลือ่นด้วย

นวัตกรรม 
(Innovation-Driven 
Entrepreneurship) 

3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   กระบวนการประกอบการเพื่ อ เสริมสร้ า งและ
ผสมผสาน ทฤษฎี แนวคิด ทักษะ ทัศนคติ และความสามารถ
ในการเป็นผู้ประกอบการ โดยการตระหนักถึงปัญหาและ
โอกาส  เพื่อค้นหาแนวคิดและหนทางเชิงสร้างสรรค์ในการ
แก้ไขปัญหาและสร้างคุณค่า รวมไปถึงการพัฒนาต่อยอดให้
เกิดการปฏิบัติในเชิงธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม 
 

 
 
 
 



 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร หน้า 117 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 เหตุผล 

   4.1.3 กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

SG006 การรู้ทางดิจิทัล 
(Digital  Literacy) 

3 (3-0-6) GE201 การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจิทัลและ
การโค้ด 
(Digital Innovative Thinking and 
Coding) 

3(3-0-6) ปรับรหัส
วิชา 
ปรับช่ือวิชา
และปรับ
ค าอธิบาย 
รายวิชา 

        การใช้ส่ือดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสาร 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และท างานร่วมกัน การใช้เครื่องมือและแหล่ง
ทรัพยากรดิจิทัลในการค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์และประเมิน
ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหา การศึกษาองค์ความรู้ใหม่ 
ๆ การสร้างสรรค์และน าเสนอผลงานดิจิทัล  จริยธรรมและความ
ปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   และการส่ือสาร 
ตลอดจนผลกระทบของส่ือดิจิทัลที่มีต่อบุคคล  ธุรกิจ  และการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

         แนวคิด มุมมอง และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และการแก้ปัญหาในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล  
ฝึกทักษะพื้นฐานการใช้แอปพลิเคชันและการพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์สมัยใหม่ผ่ านกระบวนการค้นคว้า วิเคราะห์  และ
ประมวลผลข้อมูล จนเกิดนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของคนในสังคม 
 
 
 

 4.2  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป - เลือก  

 
4.2.1 กลุม่วิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร              

(Language and Communication Skills) 
 

           1) กลุ่มภาษา  
      ภาษาต่างประเทศ  

   
GE006 ภาษามาเลย์เพื่อการสือ่สาร 

(Malay for Communication) 
3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

ทักษะการใช้ภาษามาเลย์ในชีวิตประจ าวันโดยเน้นการ
ฟังและการสนทนา  บทพูดพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการใช้
ส่ือสาร รวมทั้งการจับใจความส าคัญและการเขียนแสดง
ความคิดเห็นขั้นพื้นฐานในระดับย่อหน้า 
 

   
GE007 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 

(Vietnamese for Communication) 
3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

ทักษะการใช้ภาษาเวียดนามในชีวิตประจ าวันโดยเน้น
การฟังและการสนทนา  บทพูดพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการใช้
ส่ือสาร รวมทั้งการจับใจความส าคัญและการเขียนแสดง
ความคิดเห็นขั้นพื้นฐานในระดับย่อหน้า 
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GE008 ภาษาพม่าเพือ่การสื่อสาร 

(Burmese for Communication) 
3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

        ทักษะการใช้ภาษาพม่าในชีวิตประจ าวันโดยเน้นการฟัง
และการสนทนา  บทพูดพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการใช้ส่ือสาร 
รวมทั้งการจับใจความส าคัญและการเขียนแสดงความคิดเห็น
ขั้นพื้นฐานในระดับย่อหน้า 
 

           2) กลุ่มทักษะการสื่อสาร  

   
GE051 มิติแห่งศัพท ์

(Aspects of Vocabulary) 
3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

ศัพท์กับการเรียนภาษา โครงสร้างศัพท์  ตัวสะกดกับ
การออกเสียง  ความหมายของศัพท์  ประวัติค าศัพท์  วิธีใช้ค า  
การบัญญัติศัพท์  ทักษะการใช้พจนานุกรม  การศึกษาค า
เปรียบเทียบต่างศัพท์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 

   
GE052 การเขียนโครงการทางวิชาการและวิจัย 

(Research and Academic 
Project Writing) 

3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

โครงสร้างโครงการแบบต่าง ๆ  เช่น โครงการน าเสนอ
กิจกรรม โครงการทางวิชาการ และโครงการวิจัยโดยใช้ภาษา
ที่ชัดเจนและเหมาะสม 
 

   
GE053 การอ่านและการเขียนทางธุรกิจ 

(Business Reading and Writing) 
3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

หลักการและความส าคัญของการอ่านและการเขียนใน
ธุรกิจ  ศึกษาศัพท์และส านวนธุรกิจในด้านความหมายและ
การใช้ในบริบทต่าง ๆ  วิเคราะห์และตีความบทความทาง
ธุรกิจในส่ือส่ิงพิมพ์ร่วมสมัยและส่ือใหม่  พัฒนาทักษะการ
เขียนทางธุรกิจรูปแบบต่าง ๆ และฝึกปฏิบัติ 
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GE054 การอ่านเพื่อพัฒนาชีวิต 

(Reading for Life Development) 
3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

ความหมาย ความส าคัญและคุณค่าของการอ่าน   
ความสัมพันธ์ระหว่างการอ่านกับการพัฒนาชีวิต  พัฒนา
ทักษะการอ่าน  อ่านจับใจความส าคัญ  อ่านวิเคราะห์และ
ตีความ  ฝึกปฏิบัติโดยเลือกบทความที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ชีวิตและการปรับตัวในโลกสมัยใหม่อย่างมีคุณค่า 
 
 

   
GE055 ทักษะการพูดและการน าเสนองาน 

(Speaking and Presentation 
Skills) 

3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

แนวคิด หลักการพูดและการน าเสนองานเชิงธุรกิจ   
การวางแผนการพูดและการใช้ส่ือเพื่อประกอบการพูดและ
น าเสนองาน  เทคนิคการใช้วจนภาษา อวจนภาษา และ
เทคโนโลยีส่ือในการพูดและน าเสนองาน  ฝึกพูดและ
น าเสนองานเชิงธุรกิจในลักษณะต่าง ๆ  ครอบคลุมการ
บรรยายสรุปเพื่อรายงาน  การเสนองานเพื่อการแข่งขันทาง
ธุรกิจ การแถลงข่าว และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

   
GE056 การสื่อสารระหว่างวฒันธรรม 

(Intercultural Communication) 
3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

ปรัชญา และแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรม  โลกาภิวัตน์  
มิติทางวัฒนธรรม และความแตกต่างระหว่างกลุ่มวัฒนธรรม
ในสังคมโลก  องค์ประกอบที่ เกี่ยวข้องกับค่านิยมทาง
วัฒนธรรม ภาษา และอัตลักษณ์  บทบาทและความส าคัญ
ของการส่ือสารข้ามวัฒนธรรมที่มีต่อปัจเจกบุคคลและ
องค์กร  การปรับตัวเพื่อกลมกลืนกับวัฒนธรรม  แนวทางการ
ส่ือสารข้ามวัฒนธรรมเพื่อลดความขัดแย้งและสร้างการ
ยอมรับทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร 
 

   
GE057 นักข่าวพลเมือง 

(Citizen Reporter) 
3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

หลักการ คุณธรรมและจริยธรรมของการรายงานข่าว
โดยนักข่าวพลเมือง เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลภาพ แสง 
และเสียง การเรียบเรียงข่าวสารและผลิตเนื้อหาด้วยอุปกรณ์
การส่ือสารเคลื่อนที่ 
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4.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์ 4.2.2 กลุม่วิชาธุรกิจและการประกอบการ  
(Business and Entrepreneurship) 

 

BG003 การประกอบการเชิงนวัตกรรม 
(Innovative Entrepreneurship) 

3(3-0-6)    ยกเลิก 

         หลักการและการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านนวัตกรรมการ
ประกอบการ รูปแบบการท าธุรกิจสมัยใหม่ ความรู้เบื้องต้นด้าน
การเงิน การตลาด การบัญชี เศรษฐศาสตร์  กฎหมายธุรกิจ  
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ หลักธรรมาภิบาลในองค์กร  จรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ รวมทั้งเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์  
เศรษฐกิจสีเขียว ความรับผิดชอบต่อสังคมและสหกิจสังคม 
 

   

   

GE102 จริยธรรมธุรกิจและความ
รับผิดชอบตอ่สังคม 
(Business Ethics and Social 
Responsibility) 

3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

        จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ การศึกษากรณีศึกษาด้าน
จริยธรรมธุรกิจ ความรับผิดชอบของธุรกิจที่พึงมีต่อสังคม 
ส่ิงแวดล้อม ลูกค้า พนักงาน และผู้ลงทุน 
 

   
GE103 การคิดเชิงออกแบบ 

(Design Thinking) 
3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

หลักการของกระบวนการคิดเชิงออกแบบ  เพื่อท า
ความเข้าใจปัญหาต่างๆ โดยค านึงถึงผู้ที่มีปัญหาเป็นหลัก   
การทดสอบและพัฒนาทางออกของปัญหาแบบวนซ้ าอย่างมี
ระบบ เพื่อสร้างสรรค์แนวทางและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์
ความต้องการของผู้ที่มีปัญหา คุณค่าของกระบวนการคิดเชิง
ออกแบบที่สร้างความแตกต่าง เพื่อเป็นช่องทางเฉพาะในการ
สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ โดยการรวบรวมมุมมองทาง
ทฤษฎีและการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
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GE104 ธุรกิจออนไลน ์

(Online Business) 
3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

ภาพรวมของการท าธุรกิจออนไลน์ ประเภทของการท า
ธุรกิจออนไลน์  รวมถึงองค์ประกอบที่ส าคัญในระบบนิเวศ
ของธุรกิจออนไลน์  ครอบคลุมโลจิสติกส์  ซัพพลายเชน และ
ระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคทางการตลาด
ส าหรับธุรกิจออนไลน์ และการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเพื่อให้
เข้าใจการท างานของระบบส าหรับท าธุรกิจออนไลน์ที่ใช้อยู่
ในโลกปัจจุบัน  เข้าใจมุมมองของทั้งผู้ซ้ือ ผู้ขาย และได้ฝึก
ใช้ระบบปฏิบัติการเพื่อทดลองซ้ือขายจริง  
 

   
GE105 กฎหมายเบื้องตน้ส าหรับ

ผู้ประกอบการ 
(Law for Entrepreneur) 

3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ การเลือก
ประเภทองค์กรธุรกิจ การร่างสัญญาทางธุรกิจ  สัญญาเช่า 
สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ  สัญญาจ้างงาน และสัญญาทาง
ธุรกิจ    อื่น ๆ  การเจรจาต่อรองทางกฎหมาย การขอ
ใบอนุญาตประกอบกิจการ  การวางแผนภาษีส าหรับ
ผู้ประกอบการ  และประเด็นอื่น ๆ  ที่ เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบธุรกิจ 
 

   
GE106 กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

(E-Commerce Law) 
3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สัญญาซ้ือ
ขายสินค้าและกฎหมายการโอนเงินและการช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายแลกเปลี่ยน ข้อมูลทางอิเล็กทรอนกิส์ 
กฎหมายลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลและ
กฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 
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GE107 การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ 

(Trading and Investment) 
3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

รู้จักเศรษฐกิจไทยและธุรกิจไทย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การซ้ือขายหลักทรัพย์ ข้อมูลส าคัญที่ควรพิจารณาในการซ้ือ
ขายหลักทรัพย์  ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินธุรกิจและ
ราคาหลักทรัพย์  กลยุทธ์การซ้ือขายหุ้นแบบต่าง ๆ  การใช้
แอพพลิเคชันต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ การจัดพอร์ตการลงทุน 
และการจ าลองการซ้ือขายหลักทรัพย์ 

 

   
GE108 การบริหารความมั่งคั่ง 

(Wealth Management) 
3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

ความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับธุรกิจการธนาคาร การ
ประกันภัย พันธบัตร และการออมประเภทอื่น ๆ  การ
วางแผนแนวทางการเงินส าหรับคนยุคใหม่ การเงินส่วน
บุคคล 
 

   

GE109 ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพและความ
งาม 
(Food Business for Wellness and 
Beauty) 

3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

ความหมาย ลักษณะความส าคัญและบทบาทของอาหาร
เพื่อสุขภาพและความงาม  ประเภทและตัวอย่างผลิตภัณฑ์
อาหารเพื่อสุขภาพและความงาม  ที่ผลิตในเชิงการค้า 
กระบวนการผลิตและการควบคุมผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อ
สุขภาพและความงาม แนวโน้มทิศทางของผลิตภัณฑ์อาหาร
เพื่อสุขภาพและความงาม 
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4.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร์  4.2.3 กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(Science and Technology) 

 

SG004 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สมัยใหม่    
(Modern Science and 
Technology) 

3(3-0-6) GE202 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
(Modern Innovation 
Technology) 

3(3-0-6) ปรับรหัส
วิชา 
ปรับช่ือวิชา 
และ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

        วิทยาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่  
นวัตกรรม และการสร้าง  องค์ความรู้  ความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม  
และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติในการรองรับความต้องการ
ของมนุษย์   เทคโนโลยีชีวภาพ วัสดุศาสตร์  พลังงานทดแทน นา
โนเทคโนโลยี  
 
 

      ความก้ าวหน้ าทาง เทคโนโลยีที่ มี ผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อม ผลิตภัณฑ์การเกษตร การแพทย์ การส่ือสาร 
เทคโนโลยีชีวภาพ อุปกรณ์หรือระบบกักเก็บพลังงาน 
เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ  เทคโนโลยี วัสดุฉลาด 
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน รวมทั้งวิทยาการเทคโนโลยีที่
เกิดขึ้นใหม่ที่มีต่อการเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินชีวิต การ
ประกอบธุรกิจ และเศรษฐกิจโลก 
 

SG005 คณิตศาสตรแ์ละสถติิส าหรบั
ชีวิตประจ าวนั         (Mathematics 
and Statistics forDaily Life) 

3(3-0-6) GE203 การคิดเชิงวิเคราะห์ส าหรับธุรกิจ 
(Analytical Thinking for 
Business) 

3(3-0-6) ปรับรหัส
วิชา 
ปรับช่ือวิชา
และ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

ความส าคัญของคณิตศาสตร์และสถิติ   บทบาทของ
คณิตศาสตร์และสถิติที่ใช้ในชีวิตประจ าวันและในทางธุรกิจ     
การวิเคราะห์ข้อมูล เบื้ องต้นและการแปลผลโดยใ ช้
โปรแกรมประยุกต์ที่ทันสมัย 
 

พื้นฐานการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์และสถิติที่มีต่อ
ธุรกิจ เทคนิคและเครื่องมือที่ช่วยในการคิดวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ให้มีประสิทธิภาพ 
 
 

   
GE204 เกษตรอัจฉริยะ 

(Smart Farming) 
3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

เกษตรกับ ชี วิตประจ า วัน  ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้ าน
การเกษตร การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร  ทฤษฎีเกษตร
พอเพียง การใช้ประโยชน์จากผลผลิตและของเหลือทาง
การเกษตร  ทิศทางการเกษตรของไทย กรณีศึกษาการท า
ธุรกิจเกษตร 
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GE205 ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางเพื่อสุขภาพ
และความงาม 
( Cosmetic Products for Health 
and Beauty) 

3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

ความส าคัญของเครื่องส าอางส าหรับสุขภาพและความ
งาม  ประเภทของผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง   ผลิตภัณฑ์ดูแล
ผิวหนัง  ผลิตภัณฑ์ดูแลและตกแต่งเส้นผม  ผลิตภัณฑ์
ตกแต่งสีสันบนใบหน้า   ผลิตภัณฑ์ส าหรับช่องปาก  
ผลิตภัณฑ์ส าหรับเด็กและผู้ใหญ่  ผลิตภัณฑ์แนวสปา  แนว
ทางเลือกการเลือกซ้ือเครื่องส าอาง  หลักการใช้เครื่องส าอาง
แต่ละประเภทในการเสริมความงาม นวัตกรรมเครื่องส าอาง
ที่เป็นประโยชน์ในทางเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม 
 

   
GE206 ภูมิปัญญาสมุนไพรไทย 

(Thai Herbs Wisdom) 
3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสมุนไพรไทย  ภูมิปัญญาคนไทย
ในอดีตและปัจจุบันในการใช้สมุนไพรไทย  สรรพคุณของ
สมุนไพรไทยด้านการเกษตร  การแพทย์และอุตสาหกรรม      
 

   
GE207 เทคโนโลยีดิจิทัล 

(Digital Technology) 
3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล  ความ
หลากหลายของเทคโนโลยี  ผลกระทบที่มีต่อรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตในยุคดิจิทัล การประกอบธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สภาพแวดล้อม รวมถึงคุณธรรม จริยธรรม และสิทธิ
มนุษยชน  ตลอดจนการปรับตั ว เพื่ อ รั บมื อกับการ
เปลี่ยนแปลงและผลกระทบในยุคดิจิทัล 
 

   
GE208 เกมดิจิทัล 

(Digital Games) 
3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   
เทคนิคการตัดสินใจ  เทคนิคการแข่งขัน ความรู้ที่จ าเป็น

ในการเล่นเกมดิจิทัล  กรณีศึกษาเกมดิจิทัล     
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4.4 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์
4.2.4 กลุม่วิชาสุนทรียศาสตรแ์ละวัฒนธรรม  
(Aesthetics and Culture) 

 

HG022 
การบริหารตนเอง 
(Self- Management) 

3(3-0-6) 
   ยกเลิก 

        หลักการและการประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลทางจิตวิทยา    พฤติกรรมทางสังคมของ
บุคคลและกลุ่มเกี่ยวกับการรับรู้  การเรียนรู้  แรงจูงใจ  ความ
ฉลาดทางอารมณ์  การมีวุฒิภาวะ และสุขภาวะ มีความ
อดทน ใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง การน า
และการท างานเป็นทีม การจัดการความขัดแย้ง  อย่าง
สร้างสรรค์ หลักการคิดและการใช้เหตุผล  การวิเคราะห์และ
เข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์และน าไปสู่การรู้จักตนเอง เข้าใจ
ผู้อื่นและปรับตัวได้  มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด าเนิน
ชีวิต 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

           1) กลุ่มสนุทรียศาสตร ์  

   
GE301 ปรัชญาความรัก 

(Philosophy of Love) 
3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

แนววิธีศึกษาปรากฏการณ์ของความรักอันเป็นอารมณ์
พื้นฐานของมนุษย์  โดยพินิจพิเคราะห์และอภิปรายประเด็น
ปัญหาของความรักผ่านมุมมองทางปรัชญา ทั้งในด้านที่เป็น
ปัจเจก และในด้านที่มีมิติสัมพันธ์กับสังคมรอบตัว 
 

   
GE302 ปรัชญาศิลปะ 

(Philosophy of Art) 
3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

แนววิธีศึกษากระบวนทัศน์และการก่อขึ้นของความหมาย
ในทางศิลปะ ตลอดจนความสัมพันธ์ของความจริง ความรู้ 
และคุณค่าในงานศิลปะ 
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GE303 รูปรสกลิน่สีเสียง 

(Shape, Taste, Smell, Color, 
Sound) 

3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

     ค าบอกรูปรสกลิ่นสีเสียงในภาษา สัญญาของรูปรสกลิ่น
สีเสียงในมิติของธรรมชาติ ศาสนา สังคม และวัฒนธรรม  
อิทธิพลของรูปรสกลิ่นสีเสียงต่อความรู้สึกของมนุษย์และ
การสร้ า งสรรค์ ศิ ลปะของทุกด้ านของมนุษย์  เ ช่น 
สถาปัตยกรรม วรรณศิลป์ จิตรกรรม มัณฑนศิลป์ การน า
ความรู้เรื่องรูปรสกลิ่นสีเสียงไปใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ ทั้ง
แฟช่ัน การออกแบบผลิตภัณฑ์ การโฆษณา การปรุงและ
ออกแบบอาหาร 
 

   
GE304 เรื่องเล่าในโลกสมัยใหม ่

(Narratives in the Modern 
World) 

3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

ค ว า มห ม า ย แ ล ะ บ ทบ า ทหน้ า ที่ ข อ ง เ รื่ อ ง เ ล่ า 
ความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องเล่ากับชีวิต สังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง วัฒนธรรม และจิตวิทยา  วิเคราะห์เนื้อหา รูปแบบ
และวิธีการเล่าเรื่องในส่ือต่าง ๆ ฝึกปฏิบัติการเล่าเรื่องเพื่อ
จุดประสงค์ต่าง ๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

   
GE305 การตีความละครและภาพยนตร ์

(Interpretation of Drama and 
Film) 

3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการตีความละครและ
ภาพยนตร์ วัฒนธรรมการสร้างและเสพละครและภาพยนตร์
ในสังคมไทย  แนวทางการวิเคราะห์และตีความละครและ
ภาพยนตร์ กรณีศึกษาการวิเคราะห์ละครและภาพยนตร์และ
ฝึกปฏิบัติ 
 

   
GE306 นิทานโลก 

(Tales of the World) 
3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

ความหมายของนิทาน  ความส าคัญและบทบาทของ
นิทานที่มีต่อมนุษยชาติ  ลักษณะเด่นของนิทานทั้งของ
ตะวันออกและตะวันตก  อ่านตีความนิทานส าคัญบางเรื่อง
ทั้งของตะวันออกและตะวันตก 
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GE307 พระราชนพินธ์ในสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาเจ้าฟา้มหาจักรีสิรินธร  รฐั
สีมาคณุากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี 
(HRH Princess Maha Chakri 
Sirindhorn’s Writing) 

3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

พระราชประวัติและพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ความส าคัญ ลักษณะเด่น 
คุณค่า และความงามของพระราชนิพนธ์ ตลอดจนบทบาท
ของพระราชนิพนธ์ที่มีต่อวงการหนังสือและสังคมไทย 
 

   

GE308 วรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแหง่
อาเซียน 
(Southeast Asian Writers 
Award) 

3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

ประวัติความเป็นมาของวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม
แห่งอาเซียน (ซีไรต์) ความส าคัญ คุณค่าของวรรณกรรม
สร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนของไทย ตลอดจนบทบาท
ของรางวัลซีไรต์ที่มีต่อวงวรรณกรรมไทย 
 

   
GE309 การอ่านรอ้ยกรองไทย 

(Thai Poetry Recitation) 
3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

หลักการและการฝึกทักษะการอ่านร้อยกรองไทย
ประเภท โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ร่าย และท านองการอ่าน
แบบต่าง ๆ ได้แก่ ท านองเสนาะ ขับ สวด เห่ พากย์ รวมทั้ง
กลวิธีการใช้เสียงให้เหมาะกับบทอ่าน 
 

   
GE310 นาฏศลิป์ไทย 

(Thai Classical Dance) 
3(2-2-5) วิชาใหม่ 

   
หลักเบื้องต้นและแบบแผนของนาฏศิลป์ไทย การฝึก

ปฏิบัติการร าพื้นฐาน เพลงช้า  เพลงเร็ว  ร าแม่บท 
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GE311 แดนซ ์

(Dance) 
3(2-2-5) วิชาใหม่ 

   

รูปแบบและประเภทของการเต้น เช่น Junior Dance, 
Street Jazz, Hip Hop, K-Pop, B Boy, Jazz Move, Junior 
Ballet, ฝึกการเต้นประเภทต่าง ๆ  
 

   
GE312 การขบัรอ้ง 

(Singing) 
3(2-2-5) วิชาใหม่ 

   

วิธีการใช้เสียง  ประเภทของเพลง  ควบคุมการใช้เสียง 
การฟังและการจับจังหวะ ดนตรี ฝึกปฏิบัติการขับร้องใน
งานสังคมและการแสดงโอกาสต่าง ๆ ตลอดจนฝึกท่าทาง
การแสดงออกให้เหมาะสมกับรูปแบบของงาน 
 

   
GE313 ดนตรีวิจักษณ ์

(Music Appreciation) 
3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

การฟังดนตรีเพื่อให้เกิดความเข้าใจและความซาบซ้ึงใน
คุณค่าของการฟังดนตรี  รวมถึงพัฒนาการของการฟังดนตรี
ประเภทต่าง ๆ  ลักษณะของเพลงและเครื่องดนตรี 
 

   
GE314 การจัดดอกไม ้

(Flower Decoration) 
3(2-2-5) วิชาใหม่ 

   

ศาสตร์ และศิ ลป์ แห่ งการจั ดแต่ ง  และถ่ า ยทอด
ความหมายของดอกไม้   เพื่อขัด เกลาจิตใจให้ เข้าถึง
ประสบการณ์สุนทรียะ ตลอดจนสามารถเข้าใจถึงการใช้
ดอกไม้เป็นภาพตัวแทนแห่งการส่ือสารอารมณ์ความรู้สึก
ได้อย่างละเอียดลออ 
 

   
GE315 พัสตราภรณ ์

(Costume and Garment) 
3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

ประวัติของเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ศิลปะและ
วัฒนธรรมการตกแต่งร่างกายให้เหมาะแก่ระดับบุคคล ยุค
สมัยและจุดประสงค์ ทั้งในบริบทวัฒนธรรมของราชส านัก
และชาวบ้าน  วิเคราะห์กรณีศึกษาการออกแบบพัสตราภรณ์ 
สืบคืนประวัติ ภูมิหลังของ     พัสตราภรณ์ไทย 
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GE316 การออกแบบเครือ่งแตง่กายและการ

แตง่หนา้ 
(Costume andMake-Up Design) 

3(2-2-5) วิชาใหม่ 

   

ความหมาย และความส าคัญของเครื่องแต่งกายและ
เครื่องประดับ  การฝึกออกแบบเครื่องแต่งกายและ
เครื่องประดับให้เข้ากับการแสดงประเภทต่าง ๆ  เพื่อให้เกิด
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับยุคสมัยและสภาพของ
นักแสดง  ทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งหน้า
เบื้องต้น และเทคนิคการแต่งหน้าส าหรับการแสดง 
 

   
GE317 ศิลปะวิจักษณ ์

(Art Appreciation) 
3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

ความหมาย ความส าคัญ คุณค่าของศิลปกรรม หลักการ
วิจักษณ์ศิลปกรรมประเภทต่าง  ๆ  ได้แก่  จิตรกรรม 
วรรณกรรม คีตกรรม นาฏกรรม และส่ือบันเทิงร่วมสมัย            
ต่าง ๆ ทั้งในด้าน รูปแบบ เนื้อหา แนวคิดสุนทรียรส 
 

   
GE318 การละเลน่และเพลงพื้นบ้านไทย 

(Thai Folk Games and Songs) 
3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

ประวัติความเป็นมา  ลักษณะ ประเภท และคุณค่าของ
การละเล่นพ้ืนบ้านในภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย  และเพลง
พ้ืนบ้านไทยแต่ละประเภท อิทธิพลของสภาพสังคม ภูมิ
ประเทศ ค่านิยมและคติชีวิตที่ต่อการการละเล่นต่าง ๆ และ
การประยุกต์ใช้เพลงพ้ืนบ้านในโอกาสต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
 

               2) กลุม่วฒันธรรม  

   
GE351 วัฒนธรรมประชานยิม 

(Popular Culture) 
3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

ความหมาย ลักษณะเฉพาะ ความเป็นมาของวัฒนธรรม
ประชานิยม และอิทธิพลที่มีต่อสังคมไทย  ความสัมพันธ์
ระหว่างวัฒนธรรมประชานิยมกับระบบเศรษฐกิจทุนนิยม  
อุตสาหกรรมการผลิตวัฒนธรรมและส่ือมวลชน  บริบททาง
สังคมและการเมือง  การบริโภควัฒนธรรม และวิเคราะห์
วัฒนธรรมประชานิยมที่มีอิทธิพลในชีวิตประจ าวันของคน
ในสังคมไทย เช่น แฟช่ัน ดนตรี ละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ 
สินค้าของที่ระลึก ภาพถ่าย รายการโทรทัศน์ 
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GE352 สื่อบันเทิงอาเซียน 

(ASEAN Entertainment Media) 
3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

ลักษณะเฉพาะและลักษณะร่วมของส่ือบันเทิงประเทศ
ต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน  ความสัมพันธ์ระหว่างส่ือบันเทิง
กับสังคมในประเทศต่าง ๆ   วัฒนธรรมการสร้างและเสพส่ือ
บันเทิงในประเทศต่าง ๆ    ตลอดจนอิทธิพลที่มีต่อกันใน
ภูมิภาคอาเซียน  วิเคราะห์ประเด็นน่าสนใจที่ปรากฏในส่ือ
บันเทิงอาเซียน 
 

   
GE353 ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน 

(ASEAN Cultures) 
3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

แนวคิดเรื่องอัตลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมของประเทศ
ต่าง ๆ ในประชาคมอาเซียน  ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างสรรค์
และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ  ภาวะวิกฤต
ทางวัฒนธรรมร่วมสมัยของประเทศในกลุ่มประชาคม
อาเซียน  การปรับตัวและการดัดแปลงศิลปวัฒนธรรมเพื่อ
เศรษฐกิจการท่องเที่ยว  แนวคิดชาตินิยม  และการแก้ไข
วิกฤตของชาติ 
 

   

GE354 อิทธิพลวัฒนธรรมต่างชาติใน 
ศิลปะไทย 
(Foreign Culture Influence on 
Thai Arts) 

3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

การรับและบูรณาการวัฒนธรรมต่างชาติในสังคมไทย  
อิทธิพลของวัฒนธรรมอินเดีย ลังกา เขมร จีน  โลกมุสลิม 
และโลกตะวันตก  การสร้างสรรค์ศิลปะไทย 
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GE355 ประวัติศาสตร์สังคมไทยหลังการ 
เปลี่ยนแปลงการปกครอง 
(History of Thailand’s Society 
after Revolution) 

3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

ประวัติศาสตร์สังคมไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง ว่าด้วยการพัฒนาประเทศตามแบบตะวันตก และ
ผลกระทบที่มีต่อสังคม  การศึกษา การเมือง การปกครอง 
ส่ือสารมวลชน ศิลปกรรม รสนิยม แนวคิดเรื่องความเป็น
ไทย ท้องถิ่น  ตลอดจนอุดมการณ์ชาติ   วิ เคราะห์การ
เปลี่ยนแปลง การคลี่คลาย และการด ารงอยู่ของสังคมไทย
จากยุคพัฒนาถึงโลกาภิวัตน์ 
 

   
GE356 อุดมการณ์สร้างชาติของจีน 

(China’s National Ideology) 
3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

พัฒนาการด้านประวัติศาสตร์ ปรัชญา ภูมิปัญญา การเมือง
การปกครองและเศรษฐกิจ ฯลฯ ที่สะท้อนมุมมองอุดมการณ์
สร้างชาติของจีนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
 

   
GE357 เหตุการณ์ปัจจุบันของโลก 

(Current World Events) 
3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

เหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นในโลก ทั้งมิติทางด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งความร่วมมือและความขัดแย้งที่
เกิดขึ้นในสังคมโลกปัจจุบัน รวมทั้งเหตุการณ์ส าคัญใน
ประเทศไทยที่สัมพันธ์กับเหตุการณ์ในโลก  เพื่อให้สามารถ
คิด วิเคราะห์ วิจารณ์ และเปรียบเทียบเหตุการณ์ส าคัญของ
โลกที่ เกิดขึ้นในช่วงเวลาต่าง ๆ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงได้ 
 

   
GE358 ภาวะหลายภาษา 

(Multilingualism) 
3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

ลักษณะเฉพาะของภาวะหลายภาษาและภาวะหลาย
วัฒนธรรม  เกณฑ์การจ าแนกภาษาต่าง ๆ ในสังคม การ
แทรกแซงและผสมผสานทางภาษา และอิทธิพลของภาวะ
หลายภาษาที่มีต่อพลเมืองในสังคม  
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GE359 การจัดการพิพิธภัณฑ์ 

(Museum Management) 
3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

ความหมาย หน้าที่ ความส าคัญและคุณค่าของพิพิธภัณฑ์
ที่มีต่อสังคม ประเภทและรูปแบบของพิพิธภัณฑ์  การจัด
แสดงในพิพิธภัณฑ์ แนวคิดเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์  การบริหาร
จัดการพิพิธภัณฑ์  การตลาดของพิพิธภัณฑ์ การอนุรักษ์และ
การจัดแสดง  พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหรือพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน  ตัว
แบบพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย  การมีส่วนร่วมของชุมชนและ
สังคมพิพิธภัณฑ์ในอุดมคติ  พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง 
 

   
GE360 ปรัชญาตะวันตก 

(Western Philosophy) 
3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

แนวคิดวิธีศึกษากระบวนความคิดของโลกตะวันตก  โดย
มุ่งศึกษาประเด็นปัญหาส าคัญในสมัยต่าง ๆ ได้แก่ สมัย
โบราณ สมัยกลาง สมัยใหม่ และหลังสมัยใหม่  เพื่อเรียนรู้
พื้นฐานและพัฒนาการทางความคิดที่เกิดขึ้นในโลกตะวันตก 
 

   
GE361 ปรัชญาตะวันออก 

(Eastern Philosophy) 
3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

แนวคิดวิธีศึกษากระบวนความคิดของโลกตะวันออก  
โดยมุ่งศึกษาเฉพาะแนวคิดกระแสหลัก ได้แก่ อินเดีย จีน 
และญี่ปุ่น เพื่อพิจารณาประเด็นปัญหาส าคัญดา้นการแสวงหา
ความหมายของชีวิต ตามวิถีแห่งตะวันออก 
 

   
GE362 วัฒนธรรมชา 

(Tea Culture) 
3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

ก าเนิด และพัฒนาการของวัฒนธรรมชา ประวัติศาสตร์
ของสังคมที่เกี่ยวข้องกับชาในประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะของ
จีน ญี่ปุ่น และภูมิภาคอาเซียน  ประเด็นศึกษาวัฒนธรรมชา
ในสังคมไทย เช่น ความเชื่อและคติต่าง ๆ  เกี่ยวกับใบชาและ
การบริโภคชา  การสร้างสรรค์ธุรกิจชา  วัฒนธรรมร้านน้ าชา
ในภาคใต้  ชากับพิธีกรรม ชาในฐานะวัฒนธรรมร่วมสมัยยุค
โลกาภิวัตน์ 
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GE363 วัฒนธรรมข้าว 

(Rice Culture) 

3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

ความหมายและขอบเขตของวัฒนธรรมข้าว ความสัมพันธ์
ระหว่างวัฒนธรรมข้าวกับคนไทยทั้งในวัฒนธรรมหลวงและ
วัฒนธรรมชาวบ้ าน  วัฒนธรรมข้ า วในกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก กรณีศึกษาวัฒนธรรมข้าวใน
สถานที่จริง  วิเคราะห์และสร้างสรรค์วัฒนธรรมข้าวใน
บริบทสังคมร่วมสมัย 
 

   
GE364 วัฒนธรรมน้ า 

(Water Culture) 

3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

วัฒนธรรมน้ าในคติไทยที่ปรากฏในวรรคดี ต านาน เรื่อง
เล่า ศิลปกรรม บทบาทและความหมายของน้ าในพระราชพิธี 
ประเพณีและคติชนเกี่ยวกับน้ าในภูมิภาคต่าง ๆ   ภูมิปัญญา
ของการจัดการน้ าของคนไทยในยุคอดีต  มโนทัศน์เรื่อง
วัฒนธรรมน้ าในยุคชลประทาน  การจัดการน้ ากับปัญหาของ
สังคมไทยในปัจจุบัน 
 

   

GE365 ศาลเจ้าและการไหว้เจ้าของชาวจีน
ในประเทศไทย 
(Chinese Shrine and Oblation in 
Thailand) 

3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

คติความเช่ือเกี่ยวกับศาลเจ้าและการไหว้เจ้าของชาวจีน
ในประเทศไทย  การไหว้เจ้ากับการสร้างสรรค์วัฒนธรรม
ของชาวจีน  ศาลเจ้ากับการตั้งชุมชนชาวจีนและการขยายตัว
ของชุมชน  บทบาทของศาลเจ้าและการไหว้เจ้าในบริบทร่วม
สมัย  อาทิในด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจสร้างสรรค์ คติชน
สร้างสรรค์ และพัฒนาการของการสร้างสังคมจีนาภิวัตน์ 
กรณีศึกษาศาลเจ้าและพิธีกรรมไหว้เทพเจ้าจีนที่เด่น ๆ ใน
สังคมไทย  
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GE366 ความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ 
ในสังคมไทย 
(Ethnic Diversity in Thai 
Society) 

3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

อัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธ์ุที่ส าคัญในสังคมไทย  การธ ารง
ไว้ซ่ึงชาติพันธ์ุ ความแตกต่างหลากหลายของกลุ่มชาติพันธ์ุต่าง 
ๆ เช่น ข้อดี ข้อเสียของกลุ่มชาติพันธ์ุในสังคม  สังคมพหุลักษณ์
กับความท้าทายในประชาคมอาเซียน ส ารวจพื้นที่ย่านที่อยู่
อาศัยของกลุ่มชาติพันธ์ุในกรุงเทพมหานครที่ส าคัญ ๆ  
 

   

GE367 ความหลากหลายทางเพศใน 

สังคมไทย 

(Gender Diversity in Thai Society) 

3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

ความหมายของความหลากหลายทางเพศ  แนวคิดและ
กระบวนทัศน์ในการศึกษาความหลากหลายทางเพศในมิติต่างๆ  
ทั้งทางวิทยาศาสตร์  ทางมานุษยวิทยา  ทางจิตวิทยา  และอื่น ๆ 
ความเข้าใจความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย 
 

   
GE368 คติชนสร้างสรรค์ 

(Creative Folklore) 
3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

ประวัติความเป็นมาของคติชนวิทยา  แนวคิดทางคติชนแนว
ใหม่  และคติชนแนวใหม่เพื่อการสร้างสรรค์กิจกรรมทางสังคม  
รวมทั้งอิทธิพลของคติชนแนวใหม่ที่มีต่อสังคมไทยปัจจุบัน 
 

   

GE369 โบราณคดีของไทยและประเทศ 
ใกล้เคียง 
(Archaeology of Thailand and 
Neighboring Countries) 

3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

ความหมายของวิชาโบราณคดี  ความเกี่ยวพันระหว่าง
โบราณคดีและศิลปกรรม  ประวัติของศิลปะไทยและศิลปะของ
ประเทศใกล้เคียง และการศึกษานอกสถานที่ 
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GE370 ท้องถิ่นกับการสร้างสรรค์สินค้า 
ทางวัฒนธรรม 
(Local and Creative Cultural 
Products) 

3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

กระแสท้องถิ่นนิยมในสังคมไทย  ความสัมพันธ์ระหว่าง
ท้องถิ่นกับเศรษฐกิจชุมชน และระบบเศรษฐกิจของประเทศ  
แนวคิดเรื่องส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมของชุมชนที่
น าไปสู่การสร้างสินค้าทางวัฒนธรรม  กระบวนการสร้างและ
ผลิตสินค้าทางวัฒนธรรม  กรณีศึกษาโดยเก็บข้อมูลในท้องถิ่น
บ้านเกิดเพื่อแสวงหาสินค้าจากส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์มา    ต่อ
ยอดสร้างสรรค์ให้เป็นสินค้าทางวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรม 
 

   

GE371 ราชประเพณแีละพระราชพิธีใน
สังคมไทย 
(Royal Tradition and Ceremony 
in Thailand) 

3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

ความหมายและหน้าที่ของราชประเพณีและพระราชพิธีใน
ประเทศไทย  พัฒนาการของราชประเพณีและพระราชพิธีใน
ประวัติศาสตร์ไทย  ราชประเพณีและพระราชพิธีส าคัญในราช
ส านักไทย 
 

   
GE372 ประเพณีประดิษฐ์ 

(Invented Tradition) 
3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

ความหมาย ความส าคัญของประเพณีประดิษฐ์  ก าเนิดและ
พัฒนาการของประเพณีประดิษฐ์ ทฤษฎีเกี่ยวข้องกับการ
วิเคราะห์ประเพณีประดิษฐ์  วิกฤตสังคมกับบทบาทหน้าที่ของ
ประเพณีประดิษฐ์ อิทธิพลของประเพณีประดิษฐ์ที่มีต่อการ
สร้ างวาทกรรมตามความคิดของคนในสังคมปัจจุบัน  
กรณีศึกษาประเพณีประดิษฐ์ในสังคมไทย และวิเคราะห์
ประเพณีประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยปัจจุบัน 
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GE373 ประเพณแีละเทศกาลในสังคมไทย 

(Tradition and Festivals in 
Thailand) 

3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

ความส าคัญของประเพณีและเทศกาลในสังคมไทย  หน้าที่
ของประเพณีและเทศกาลต่อวิถีชีวิต  คติความเช่ือ  ค่านิยมและภูมิ
ปัญญาไทย ประเพณีและเทศกาลประจ าปีในสังคมไทย 
 

   
GE374 ประวัติศาสตร์ของภาพถ่าย 

(History of Photography) 
3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของภาพถ่าย  ความส าคัญและ
คุณค่าของภาพถ่ายในสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
ภาพถ่าย  ความหมายของภาพถ่ายที่มีคุณค่าทั้งทางจิตใจและ
ทางประวัติศาสตร์ การสร้างสรรค์ศิลปะการถ่ายภาพ การ
ผสมผสานทั้งทางด้านแนวความคิด ทฤษฎี เทคนิคปฏิบัติ และ
ความคิดสร้างสรรค์   ความสามารถและทักษะที่น าไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์  สร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพถ่าย
เพื่อจรรโลงใจต่อสังคม 
 

   
GE375 ประวัติศาสตร์แอนิเมชั่น 

(Animation  History) 
3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของแอนิเมช่ัน มุมมองที่
หลากหลายของแอนิเมช่ันตั้งแต่ล าดับเวลา วิธีการ และส่ือกลาง 
วัฒนธรรม ประเภท จนถึงคนวาดภาพ ทัศนคติและอิทธิพลของ
เช้ือชาติ เพศ เทคโนโลยี อัตลักษณ์ด้านวัฒนธรรม และความ
ขัดแย้งระหว่างศิลปะกับอุตสาหกรรม 
 

   
GE376 ความเชื่อในสังคมไทย 

(Faith in Thai Society) 
3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

ความหมายของความเชื่อ  ประเภทของความเช่ือ  แนวคิด
และทฤษฎีที่ใช้ศึกษาความเช่ือ  ความสัมพันธ์ระหว่างความเช่ือ
กับสังคมไทยในท้องถิ่นต่าง ๆ   การเก็บข้อมูลความเช่ือ
ภาคสนาม  วิเคราะห์ข้อมูลความเชื่อ  ปรากฎการณ์ของความ
เช่ือและการประยุกต์ใช้ความเช่ือเพื่อจุดประสงค์ต่าง ๆ ใน
สังคมไทยร่วมสมัย 
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GE377 โหราศาสตร์และการพยากรณ ์

(Astrology and Forecasting) 
3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

แนวคิดเรื่องโหราศาสตร์และการพยากรณ์ของสังคม
ตะวันออกและตะวันตกเชิงเปรียบเทียบ  คติความหมายและ
ระบบภูมิปัญญาในโหราศาสตร์ไทย  ประเภทของโหราศาสตร์
และการพยากรณ์  การใช้ตรรกะทางภาษาและการตีความทาง
โหราศาสตร์  การประดิษฐ์ประเพณีและการสร้างอัตลักษณ์ของ
นักพยากรณ์  กรณีศึกษาโหราศาสตร์และการพยากรณ์ใน
สังคมไทยปัจจุบัน 
 

   
GE378 ศาสนาของโลก 

(World Religions) 
3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

ความรู้เกี่ยวกับศาสนาส าคัญของโลก ได้แก่ ศาสนาคริสต์ 
ศาสนาพุทธ  ศาสนาอิสลาม ศาสนาฮินดู ปรัชญาและวัตรปฏิบัติ
ของศาสนาส าคัญ  ปรากฏการณ์สังคมยุคผสมผสานทางศาสนา
ในปัจจุบัน   ศาสนาในท่ามกลางวิกฤตของสังคมโลก  การ
วิเคราะห์การน าศาสนามาใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ในสังคมไทย 
 

   
GE379 หมากลอ้ม 

(Go) 
3(2-2-5) วิชาใหม่ 

   

การพัฒนาแนวคิดและเทคนิคขั้นพื้นฐานส าหรับเล่น
ในช่วงเปิดเกม  กลางเกม และปิดเกม  ความหมายของพื้นที่ 
ลักษณะหมากและทิศทางหมากเป็นตาย  การจบ-เม็ด 9 เกม 
วิธีการเล่นหมากต่อ สูตรมุมและหมากเด็ด ประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรม 
 

   
GE380 หมากรกุไทยและสากล 

(Thai and International Chess) 
3(2-2-5) วิชาใหม่ 

   

ประวัติและความเป็นมาของหมากรุกไทยและหมากรุก
สากล  ศึกษาตัวหมากรุกไทยและตัวหมากรุกสากล ทักษะ
และเทคนิคการเล่นหมากรุกสากล  การนับศักดิ์และกลการ
เล่นของหมากรุกไทยและหมากรุกสากล  ตลอดจนการฝึก
ปฏิบัติการเล่นหมากรุกไทยและหมากรุกสากล  เพื่อให้
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ผู้เรียนสามารถเล่นและเข้าใจกลต่าง ๆ ของกีฬาหมากรุกไทย
และหมากรุกสากลได้ 
 

4.5 กลุ่มวิชาพัฒนาคุณภาพชีวิต 4.2.5 กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตและสังคมยั่งยืน  
(Quality of Life and Sustainable Society) 

HG020 ทักษะการด ารงชีวิตในสังคมโลก 
(Global Life Skills) 

3(3-0-6)    ยกเลิก 

ความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการด ารงชีวิตทั้งของตนเอง 
และทางสังคม  ระบบทางสังคม  โครงสร้างและสถาบันทาง 
สังคม ความเปน็พลเมืองในสังคมภายใต้ระบอบประชาธิปไตย 
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและกลุ่มประเทศอาเซียนที่มี 
ต่อสังคมไทย  ตลอดจนศิลปะ และวัฒนธรรมที่หลากหลายใน 
สังคมโลก  รวมทั้งการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อเสริมสร้างทักษะ 
ในการอยู่ร่วมกันในสังคมและการพัฒนาสังคมให้อยู่ดีมีสุข  
รวมทั้งสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ 
 

 

          1) กลุ่มคุณภาพชีวิต   

   

GE401 ทักษะการรู้สารสนเทศในสังคม
ดิจิทัล 
(Information Literacy Skills in 
Digital Society) 

3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

ความหมายและความส าคัญของการรู้สารสนเทศ 
กระบวนการพัฒนาบุคคลให้เป็นผู้รู้สารสนเทศโดยเริ่มจาก
การวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศ  การเลือกทรัพยากร
สารสนเทศ  การเข้าถึงสารสนเทศตามความต้องการ  การ
ประเมินค่าสารสนเทศ  การจัดการเนื้อหาและการใช้
สารสนเทศอย่างมีจริยธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย 
 

   
GE402 เปิดโลกกว้างสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

(Discover of Learning Society) 
3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

ความหมาย ความส าคัญขององค์ความรู้ที่มีต่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์  การพัฒนาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน  พลังแห่งการเรียนรู้  แนวคิดขององค์กรแห่งการ
เรี ยนรู้   สั งคมและ เครือข่ ายการ เรี ยนรู้  พล วัตของ
กระบวนการเรียนรู้   สังคมการเรียนรู้ในเครือข่ายโลก
ออนไลน์  แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
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สังคมแห่งการเรียนรู้  การสร้างพลังอ านาจและความต่อเนื่อง
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างเป็นระบบ  และเกิด
สังคมแห่งการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ได้ต่อไป 

   
GE403 ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ 

(Media Literacy Skill) 
3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

ความหมายของการรู้เท่าทันส่ือ อิทธิพลของส่ือที่มีต่อ
ผู้บริโภค หลักการและแนวคิดส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการรู้  เท่า
ทันส่ือ จ าแนกตามประเภทของส่ือ ได้แก่ ภาพข่าว โฆษณา 
รายการ วิทยุ  ร ายการโทรทัศน์  ภาพยนตร์  และ ส่ือ
อินเทอร์เน็ต โดยเน้นท าความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทของส่ือ
ครอบคลุมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมส่ือ เทคโนโลยีส่ือ จิตวิทยา
การสร้างสาร และรูปแบบและภาษาในส่ือ ฝึกวิเคราะห์
ข่าวสารในส่ือประเภทต่าง ๆ และกฎหมายเพื่อการรู้         เท่า
ทันส่ือ       

   
GE404 เจนเนอเรชั่น ซี กับคุณภาพชีวิต 

(Generational Z and Quality of 
Life) 

3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

แนวคิดและการวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต เจนเนอเรช่ันซี ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และ
สังคม ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและบุคลิกภาพของเจน
เนอเรช่ันซี การปรับตัวและการพัฒนาชีวิตอย่างมีคุณค่าและ
มีเป้าหมายของเจนเนอเรช่ันซียุคปัจจุบัน 

   
GE405 จิตวิทยาพัฒนาการ 

(Developmental Psychology) 
3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

ความหมายและความส าคัญของพัฒนาการ  ปัจจัยต่าง ๆ 
ที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของบุคคล  
ทฤษฎีเกี่ยวกับพัฒนาการทางร่างกาย  อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญาในแต่ละช่วงวัย 

   
GE406 จิตวิทยากับการบริหารตนเอง 

(Psychology and Self-
Management) 

3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

หลักการและการประยุกต์แนวคิดทางจิตวิทยาเพื่อท า
ความเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและพฤติกรรมทาง
สังคมของบุคคลเกี่ยวกับการรับรู้ การเรียนรู้ แรงจูงใจ ความ
ฉลาดทางอารมณ์ บุคลิกภาพ กรอบความคิดแบบเติบโต 
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(Growth Mindset) และการปรับตัวเพื่อการรู้จักตนเอง เข้าใจ
ผู้อื่นและปรับตัวได้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ   ด าเนิน
ชีวิต 

   
GE407 จิตวิทยาการท างานเป็นทีม 

(Psychology for Teamwork) 
3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

ทฤษฎีและแนวคิดทางจิตวิทยาเพื่อประยุกต์ใช้ในการ
ท างานเป็นทีม  ทั้งในบทบาทของผู้น าในการสร้างทีมงาน  
มนุษยสัมพันธ์ในการท างาน  ความร่วมมือจัดการกับปัญหา  
การส่ือสารเพื่อเข้าใจผู้อื่น  ตลอดจนการบริหารความขัดแย้ง
อย่างสร้างสรรค์เพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 

 

   
GE408 การพัฒนาบุคลิกภาพผู้น า 

(Personality Development for 
Leaders) 

3(3-0-6) วิชาใหม่ 

  
 
 

ทฤษฎี หลักปฏิบัติ และทักษะในการพัฒนาบุคลิกภาพ
ความเป็นผู้น า การเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาความเป็นผู้น า
ของตนทั้งด้านสติปัญญา บุคลิกภาพ อารมณ์ และพฤติกรรม
สังคม 
 

   
GE409 แฟชั่น 

(Fashion) 
3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

ความรู้ เบื้ องต้นของการออกแบบแฟช่ัน  ทั้ งของ
ตะวันออกและตะวันตก  การสร้างสรรค์แนวคิด  รูปแบบ
ของแฟช่ันออกเป็นงานแสดงแฟช่ัน  ประโยชน์ของแฟช่ัน
ต่อสังคม     
   

   
GE410 การท าอาหาร 

(Cooking) 
3(2-2-5) วิชาใหม่ 

   
ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารทั้งของไทย 

ตะวันออกและตะวันตก  ฝึกปรุงอาหารและท าขนมอย่างง่าย 
       

   
GE411 การดูแลสุขภาพและความงาม 

(Health and Beauty Care) 
3(3-0-6) วิชาใหม่ 
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หลักการดูแลร่างกาย การนวด โภชนาการ และการออกก าลัง
กายเพื่อสุขภาพและความงาม  รวมถึงสมาธิและจิตแจ่มใส 
ตลอดจนผลิตภัณฑ์เสริมความงาม 
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          2) กลุ่มสังคมย่ังยืน   

   
GE451 ศาสตร์ของพระราชา 

(Knowledge of the King) 
3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

การพัฒนาสังคมไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน  เน้นสังคม
สมัยใหม่  การเปลี่ยนแปลงทางสังคม แนวคิด ความหมาย 
และการประยุกต์ภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติใน
ระดับครอบครัว  ชุมชน และสังคมเศรษฐกิจพอเพียงกับการ
ด ารงอยู่ในกระแสโลกาภิวัตน์และในฐานะเป็นทางออกใน
การเผชิญกับวิกฤติโลกในยุคปัจจุบัน และการด าเนินชีวิต
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 

   

GE452 หอการค้าไทยและมหาวิทยาลัย 

ของเรา 

(TCC and Our UTCC) 

3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

ประวัติความเป็นมาของหอการค้าไทย  เครือข่ายของ
หอการค้าไทย บทบาทของหอการค้าไทยและมหาวิทยาลัย
หอการค้าไทยต่อสังคมและประเทศในระดับภูมิภาคและ
สากล  บุคคลส าคัญที่มีคุณูปการต่อหอการค้าไทยและ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

 

   
GE453 สังคมศึกษาเพื่อสังคมท่ียั่งยืน 

(Social Studies for Sustainable 
 Society) 

3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

หลักการ แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสถานการณ์ เหตุการณ์ 
ปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยและสังคมโลก  ระบบ
ครอบครัว ระบบเศรษฐกิจ  ระบบการเมืองการปกครอง 
ระบบการศึกษา ระบบสุขภาพ การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและ
ผลกระทบ รวมถึงการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกัน
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ปัญหา หรือแนวทางการปรับปรุงเพื่อให้เกิดคุณประโยชน์
ต่อตนเอง  ผู้อื่น และสังคมที่ยั่งยืน 
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GE454 กฎหมายส าหรับชีวิตประจ าวัน 

(Law for Everyday Life) 
3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

ความหมายและลักษณะของกฎหมาย  บ่อเกิดและ
วิวัฒนาการของกฎหมาย  ระบบของกฎหมายที่ส าคัญ  ที่มา
ของกฎหมาย  ชนิดและประเภทของกฎหมาย การจัดท า
กฎหมายและกระบวนการนิติบัญญัติ  การบังคับใช้กฎหมาย
การตีความ   การอุดช่องว่าง  การยกเลิกกฎหมายและ
กฎหมายที่ส าคัญในชีวิตประจ าวัน  บุคคล นิติบุคคล นิติ
กรรม บุคคลสิทธิทรัพยสิทธิ และกฎหมายอาญา 
 

   
GE455 ทรัพย์สินทางปัญญา 

(Intellectual Property) 
3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

กฎหมายคุ้มครองเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธ์ิ  
สิทธิบัตร  เครื่องหมายทางการค้า  การคุ้มครองผลงานที่เกิด
จากทรัพย์สินทางปัญญา  การอนุญาตให้ใช้สิทธิ การจด
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา การเอาผิดกับผู้ละเมิด รวมถึง
คดีที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา       

     

   

GE456 การท่องเท่ียวเชิงภูมิศาสตร์และ 
วัฒนธรรม 
(Geography and Cultural 
Tourism) 

3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

ลักษณะ และความส าคัญของภูมิศาสตร์ ที่มีอิทธิพลต่อ
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  เอกลักษณ์และ
ลักษณะเฉพาะทางภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม  การวางแผน
กิจกรรมการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับลักษณะภูมิศาสตร์
และวัฒนธรรม  การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบ
อาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยว 
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GE457 ภูมิ-ประวัติศาสตร์การท่องเท่ียว 
ไทย 
(Geography and History for 
 Thai Tourism) 

3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

ลักษณะทางกายภาพและประวัติศาสตร์ของแหล่ง
ท่องเที่ยวในประเทศไทย  รวมถึงสังคม  วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปกรรม ปัญหาและ
ผลกระทบที่มีต่อการท่องเที่ยวไทย 

 

   
GE458 มโนทัศน์เรื่องความตาย 

(Concept of Death) 
3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

ปรัชญาเกี่ยวกับความตายในศาสนาแนวความคิดเกี่ยวกับ
ความตายของนักปรัชญาส าคัญของโลก  วิเคราะห์โลกทัศน์
เกี่ยวกับความตายจากวาทะ ภาษิต เรื่องเล่าวรรณคดี เพื่อให้
เข้าใจถึงระบบความคิดเกี่ยวกับความตายของคนไทย  ภาวะ
คนใกล้ตาย  การเตรียมตัวตายอย่างมีสติ  แนวคิดเรื่องชีวิต
หลังความตาย 
 

   
GE459 พุทธธรรมกับการแก้ปัญหาชีวิต 

(Buddhist Principles and Life 
Solutions) 

3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

หลักธรรมทางพุทธศาสนาเพื่อน ามาใช้แก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน  ทั้งในชีวิตส่วนตัว การท างาน และการอยู่
ร่วมกับผู้อื่นในสังคม  โดยใช้กรณีศึกษาเหตุการณ์ในชีวิต
จริงที่เผยแพร่ในส่ือต่าง ๆ  

 

   
GE460 นิเวศส านึก 

(Ecological Consciousness) 
3(3-0-6) วิชาใหม่ 
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มโนทัศน์เรื่องนิเวศส านึกของคนไทย  ความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติจากบทอ่านต่าง ๆก าเนิดและ
พัฒนาการของแนวคิดเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อมในสังคม  แนวทางการสร้างนิเวศส านึก การ
สร้างสรรค์ส่ือเพื่อรณรงค์เรื่องนิเวศส านึก อาทิ การสร้าง
ภาพยนตร์ส้ัน การผลิตโปสเตอร์เพื่อประชาสัมพันธ์ การ
ด าเนินโครงการเพื่ออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  การแสดงละครเวที 
 

   
GE461 สิ่งแวดล้อมในอาเซียน 

(ASEAN Environment) 
3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

 ปรากฏการณ์ ประเด็นปัญหาส่ิงแวดล้อม อันเนื่องมาจาก
ระบบวัฒนธรรม  ระบบการเมือง ระบบเศรษฐกิจแบบทุน
นิยม โครงสร้างทางภูมิศาสตร์และการเคลื่อนย้ายของกลุ่ม
ชาติพันธ์ุ  นโยบายและข้อตกลงความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับ
ส่ิงแวดล้อมของประชาคมอาเซียน  โครงสร้างองค์กรและ
กลไกความร่วมมือด้านส่ิงแวดล้อมของอาเซียน และ
แนวทางการจัดการส่ิงแวดล้อมในอาเซียนอย่างยั่งยืน 
 

 

4.2  หมวดวิชาเฉพาะ  102  หน่วยกิต 
 ก. กลุ่มวิชาแกนคณะ  

ตารางเปรียบเทียบหมวดวิชาเฉพาะ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผล 
กลุ่มวิชาแกนคณะ  24  หน่วยกิต กลุ่มวิชาแกนคณะ  27 หน่วยกิต 

(เลือกเรียน 18 หน่วยกิต) 
 

HO101 ทักษะการรู้สารสนเทศ 
(Information Literacy Skills)                         
 

3(2-2-5) HO101 ทักษะการรู้สารสนเทศ 
(Information Literacy Skills)                         
 

3(2-2-5) คงเดิม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ทักษะการเรียนรู้ ความส าคัญ  กระบวนการพัฒนา
ความรู้และทักษะสารสนเทศ ประกอบด้วย  การวิเคราะห์
ความต้องการสารสนเทศ  การเลือกแหล่งและทรัพยากร
สารสนเทศ  การสืบค้นสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นเครื่องมือ  การวิเคราะห์  สังเคราะห์และ

ทักษะการเรียนรู้  ความส าคัญ กระบวนการพัฒนา
ความรู้และทักษะสารสนเทศ ประกอบด้วย การวิเคราะห์
ความต้องการสารสนเทศ  การเลือกแหล่งและทรัพยากร
สารสนเทศ  การสืบค้นสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นเครื่องมือ  การวิเคราะห์  สังเคราะห์และ
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ประเมินสารสนเทศ การ เรี ยบ เรี ยง  และน า เสนอ
สารสนเทศในรูปแบบต่างๆ 

ประเมินสารสนเทศ การเรียบเรียง และน าเสนอสารสนเทศ
ในรูปแบบต่างๆ 
 

HO102 มนุษย์กบัอารยธรรม 
(Man and Civilization) 

3(3-0-6)  
 

  ยกเลิก 
 

วิวัฒนาการของมนุษยชาติทางด้านการเมือง เศรษฐกจิ 
สังคม  วัฒนธรรม   และศิลปวิทยาการตั้งแต่ยุคเริ่มแรกถึง
ปัจจุบันในโลกตะวันออกและตะวันตก  คุณค่าของผลงาน
สร้างสรรค์ของมนุษยชาติ  การสืบทอด การเกิดซ้ าและ
การเปลี่ยนแปลงของอารยธรรม 

   

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผล 
HO103 สุนทรียวิจักษ ์

(Aesthetics Appreciation)    
3(3-0-6) HO103 สุนทรียวิจักษ ์

(Aesthetics Appreciation)    
3(3-0-6) คงเดิม 

 

คุณค่าและความงามของศิลปะแขนงต่างๆ การเข้าถึง
ความงามในศิลปะ การมีประสบการณ์ในการดูงานศิลปะ  
และการพัฒนารสนิยมในการเสพงานศิลปะ 

คุณค่าและความงามของศิลปะแขนงต่างๆ การเข้าถึง
ความงามในศิลปะ การมีประสบการณ์ในการดูงานศิลปะ  
และการพัฒนารสนิยมในการเสพงานศิลปะ 
 

 
 

 HO117 อารยธรรมวิวฒัน์                                                                                       
(Evolution of Civilizations) 

3(3-0-6)
  

วิชาใหม่ 

        วิวัฒนาการด้านต่างๆของมนุษยชาติตั้งแต่อดีตถึง
ปัจจุบัน และแนวโน้มที่จะเกิดต่อไปในอนาคต 
 

 
 

 HO118 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
(Critical Thinking) 

3(3-0-6)
  

วิชาใหม่ 

   การวิเคราะห์ลักษณะของการอ้างเหตุผลเพื่อจูงใจให้
ผู้อื่นยอมรับ วิธีการค้นหาความจริงที่อยู่เบื้องหลังชุดของ
การอ้างเหตุผลหลากหลายแบบ การฝึกฝนผ่านกิจกรรม
กลุ่มโดยการใช้เหตุผลเชิงตรรกะเพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องของการอ่าน การพูด และการเขียน รวมทั้งแนวทาง
ในการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นต้นฉบับของตนเอง 
 

HO201 ภาษาและวัฒนธรรม 
(Language and Culture)                                

3(3-0-6) HO201 ภาษาและวัฒนธรรม 
(Language and Culture)                                

3(3-0-6) คงเดิม 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างภาษา วัฒนธรรม กับการส่ือสาร
ในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก  ภาษาที่สะท้อนความ
เป็นอยู่  ค่านิยม ความเช่ือของคนในสังคม  การใช้วัจ

ความสัมพันธ์ระหว่างภาษา วัฒนธรรม กับการส่ือสาร
ในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก  ภาษาที่สะท้อนความ
เป็นอยู่ ค่านิยม ความเช่ือของคนในสังคม การ     ใช้วัจ
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นภาษาและอวัจนภาษาที่เหมาะสมโดยค านึงถึงความ
แตกต่างและความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม ด้าน
ความคิด 
 

นภาษาและอวัจนภาษาที่ เหมาะสมโดยค านึงถึงความ
แตกต่างและความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม ด้าน
ความคิด 

 
 
 
 
 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผล 
HO202 การคิดเพื่อการพัฒนา      

(Thinking for Development)    
3(3-0-6)  

 
 ยกเลิก 

 

ทฤษฎีความรู้ เพื่อการพัฒนา มิติของความจริง 
กระบวนการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผล  ตรรกวิทยาแบบนิร
นัยและอุปนัยเพื่อวิเคราะห์การอ้างเหตุผล วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์  แนวคิดเพื่อการพัฒนาตนและสังคมอย่าง
ยั่งยืน ศาสนาและจริยธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ 
 

   

HO203 วาทศิลป ์
(Speech Communication) 

3(2-2-5) HO203 วาทศิลป ์
(Speech Communication) 

3(2-2-5) คงเดิม 
 

ทฤษฎีการส่ือสารเบื้องต้นและการถ่ายทอดความคิด
เป็นภาษา องค์ประกอบของการพูดที่ดี ความส าคัญของ
การพูดในสังคม การเลือกหัวข้อเรื่อง    ที่พูด การพิจารณา
ผู้ฟัง การปรับปรุงและสร้างบุคลิกภาพที่ดีในการพูดและ
ฝึกปฏิบัติ 
 

ทฤษฎีการส่ือสารเบื้องต้นและการถ่ายทอด  ความคิด
เป็นภาษา องค์ประกอบของการพูดที่ดี ความส าคัญของ
การพูดในสังคม การเลือกหัวข้อเรื่อง     ที่พูด การพิจารณา
ผู้ฟัง การปรับปรุงและสร้างบุคลิกภาพที่ดีในการพูด และ
ฝึกปฏิบัติ 

HO301 จริยศาสตร์ส าหรับชีวิตประจ าวัน 
(Ethics for Everyday Life) 

3(3-0-6) HO301 จริยศาสตร์ส าหรับชีวิตประจ าวัน 
(Ethics for Everyday Life) 

3(3-0-6) ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 
แนวคิดในการด าเนินชีวิตและแนวทางในการท างาน

ร่วมกับผู้อื่น  ทฤษฎีจริยศาสตร์ หลักเกณฑ์การตัดสิน
คุณค่าของการกระท า ปัญหาทางศีลธรรมที่ท้าทายต่อการ
ตัดสินใจ การแก้ปัญหาชีวิตโดยใช้เหตุผล ความอดทน 

แนววิธีศึกษาทฤษฎีทางจริยศาสตร์ เพื่อประยุกต์สู่
การคืดพิจารณาประเด็นปัญหาส าคัญที่เกี่ยวข้องกับคุณค่า
ของชีวิตประจ าวัน โดยอาศัยกระบวนทัศน์ทางปรัชญาเปน็
พื้นฐานการไตร่ตรองรอบด้านอย่างมีวิจารณญาณ   
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผล 
และยอมรับความแตกต่าง  สร้างส านึกพลเมือง และมีจิต
อาสา 
 
HO302 กระบวนการกลุ่มในการ  

แก้ปัญหา 
(Group Dynamics)                         

3(2-2-5) HO302 กระบวนการกลุ่มในการ  
แก้ปัญหา 
(Group Dynamics)                         

3(2-2-5) คงเดิม 
 

ทฤษฎีและเทคนิคต่างๆ ที่ช่วยแก้ปัญหาในการท างาน
และการส่ือสารในหน่วยงาน การฝึกจัดการด าเนินการ
และเข้าร่วมในการแก้ปัญหา  การฝึกสร้างนโยบายและจัด
กลุ่มการเรียนรู้ในรูปของคณะกรรมการ   การประชุม  
และการสัมภาษณ์ การศึกษาภาวะผู้น าในรูปแบบต่างๆ 

ทฤษฎีและเทคนิคต่างๆ ที่ช่วยแก้ปัญหาในการท างาน
และการส่ือสารในหน่วยงาน การฝึกจัดการด าเนินการและ
เข้าร่วมในการแก้ปัญหา  การฝึกสร้างนโยบายและจัดกลุ่ม
การเรียนรู้ในรูปของคณะกรรมการ   การประชุม  และการ
สัมภาษณ์ การศึกษาภาวะผู้น าในรูปแบบต่าง ๆ 
 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผล 
 

 
 HO308 ความเข้าใจในมนุษยศาสตร์  

(Understanding in Human 
Sciences) 

3(3-0-6)
  

วิชาใหม่ 
 

   แนววิธีในการศึกษาองค์ความรู้และประสบการณ์ของ
มนุษย์ ตลอดจนปรากฎการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็น
มนุษย์และส่ิงสร้างสรรค์ของมนุษย์ โดยอาศัยกระบวน
ทัศน์ทางปรัชญาเป็นเครื่องมือบูรณาการเพื่อสร้างความ
เข้าใจในศาสตร์และศิลป์แห่งมนุษย์ 
 

 

    ข. กลุ่มวิชาแกนสาขา  
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผล 
 กลุ่มวิชาแกนสาขา 6 หน่วยกิต  

 
 

 HO180 ความหมายในภาษา  
(Semantics) 

3(2-2-5) วิชาใหม่ 
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   ความหมายของภาษา ทั้ งในระดับเสียง ถ้อยค า  

ประโยค  และข้อความ การส่ือความหมาย เจตนาในการ
ส่ือความหมาย และการเปลี่ยนแปลงความหมายเมื่ออยู่ใน
บริบทต่าง ๆ วิเคราะห์และประยุกต์ใช้ความหมายในภาษา
เพื่อการฟัง การพูด การอ่าน หรือการเขียน และกรณีศึกษา
จากการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน 
 

 
 
 
 

 
 

 HO380 หลักการสื่อสาร 
(Principles of Communication) 

3(2-2-5)
  

วิชาใหม่ 
 

   หลักและกระบวนการส่ือสารในสังคมและองค์กร
ธุรกิจ ปัญหาและอุปสรรคของการส่ือสาร ปัจจัยที่
สนับสนุนหรือที่เป็นอุปสรรคต่อพฤติกรรมการส่ือสารที่มี
ประสิทธิภาพ โดยศึกษาวิเคราะห์จากกรณีศึกษาการ
ส่ือสารในสังคมปัจจุบัน 
 

 
 
 
 

ค. กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผล 
กลุ่มวิชาเอกบงัคับ 30 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอกบงัคับ 27 หน่วยกิต  

HH103 ลักษณะภาษาไทย            
(Characteristics of Thai 
Language) 

3(2-2-5) HH103 ลักษณะภาษาไทย            
(Characteristics of Thai 
Language) 

3(2-2-5) คงเดิม 
 

      ลักษณะส าคัญของภาษาไทย การศึกษาภาษาไทยโดย
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีภาษาศาสตร์   ฝึกวิเคราะห์ข้อมูล
ภาษาไทยประเภทต่างๆ 
 

      ลักษณะส าคัญของภาษาไทย การศึกษาภาษาไทยโดย
ประยุกต์ใ ช้ทฤษฎีภาษาศาสตร์   ฝึกวิ เคราะห์ข้อมูล
ภาษาไทยประเภทต่างๆ 

HH104 วรรณคดีศกึษา  
(Literary Studies)  

3(2-2-5) HH105 มนุษย์กบัวรรณกรรม   
(Man and Literature) 

3(2-2-5) ปรับรหัส
วิชา ปรับ
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ค ว ามหม า ย  แ ล ะค ว ามส า คั ญขอ ง ว รรณคดี   

ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับสังคมไทยสมัยต่างๆ 
วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีเอกเรื่องส าคัญของไทย 

 
 

ความหมาย องค์ประกอบ ประเภทของวรรณกรรม 
ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับชีวิตและสังคม ฝึก
ปฏิบัติการวิเคราะห์วรรณกรรมบางเรื่องเพื่อให้เห็น
ความสัมพันธ์ที่มีต่อกัน 

ช่ือวิชา
และปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 
HH205 การพูดและการฟังเพื่อ

ประสิทธิผล   
(Effective Speaking and 
Listening) 

3(2-2-5) HH205 
การพูดและการฟังเพื่อประสิทธิผล 
(Effective Speaking and 
Listening) 

3(2-2-5) คงเดิม 
 

หลักและกลวิธีการพูดและการฟังเพื่อจุดประสงค์
ต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลตามที่ต้องการ และฝึกปฏิบัติ 
 

หลักและกลวิธีการพูดและการฟังเพื่อจุดประสงค์ต่างๆ 
เพื่อให้เกิดประสิทธิผลตามที่ต้องการ และฝึกปฏิบัติ 
 

HH206 การอ่านเพื่อประสิทธิผล    
(Effective Reading) 

3(2-2-5) HH206 การอ่านเพื่อประสิทธิผล    
(Effective Reading) 

3(2-2-5) คงเดิม 
 

หลักและกลวิธีการอ่านเพื่อประสิทธิผล แนวทางการ
วิเคราะห์ ตีความและประเมินค่าบทอ่านประเภทต่างๆ ที่
ก าหนดให้  และฝึกปฏิบัติ 
 

หลักและกลวิธีการอ่านเพื่อประสิทธิผล แนวทางการ
วิเคราะห์ ตีความและประเมินค่าบทอ่านประเภทต่างๆ ที่
ก าหนดให้ และฝึกปฏิบัติ 

HH207 การเขียนเพื่อประสิทธิผล
(Effective Writing) 

3(2-2-5) HH207 การเขียนเพื่อประสิทธิผล
(Effective Writing) 

3(2-2-5) คงเดิม 
 

หลั กและกล วิ ธี ก า ร เ ขี ยนรู ป แบบต่ า งๆ  เ พื่ อ
ประสิทธิผล เช่น เพื่อโน้มน้าวใจ เพื่อแสดงความคิดเห็น 
เพื่อส่ือความสะเทือนใจ เพื่อแสดงข้อเท็จจริง เพื่อเล่าเรื่อง 
ฯลฯและฝึกปฏิบัติ 

 

หลักและกลวิธีการเขียนรูปแบบต่างๆ เพื่อประสิทธิผล 
เช่น เพื่อโน้มน้าวใจ เพื่อแสดงความคิดเห็น เพื่อส่ือความ
สะเทือนใจ เพื่อแสดงข้อเท็จจริง เพื่อเล่า เรื่อง ฯลฯและฝึก
ปฏิบัติ 

HH208 วรรณกรรมไทยร่วมสมัย   
(Contemporary Thai 
Literature) 

3(2-2-5) HH208 วรรณกรรมไทยร่วมสมัย   
(Contemporary Thai 
Literature) 

3(2-2-5) คงเดิม 
 

ความเป็นมาของวรรณกรรมไทยร่วมสมัย บทบาท
ทางสังคม การเมือง และวัฒนธรรมต่อการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบ ภาษา และเนื้อหาของวรรณกรรมไทยร่วมสมัย 
ประเภทของวรรณกรรมร่วมสมัยในปัจจุบัน แนวคิด
ส าคัญ และแนวทางการวิเคราะห์วรรณกรรมร่วมสมัยที่
คัดสรรมาให้ศึกษา 

 

ความเป็นมาของวรรณกรรมไทยร่วมสมัย บทบาททาง
สังคม การเมือง และวัฒนธรรมต่อการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบ ภาษา และเนื้อหาของวรรณกรรมไทยร่วมสมัย 
ประเภทของวรรณกรรมร่วมสมัยในปัจจุบัน แนวคิด 
ส าคัญ และแนวทางการวิเคราะห์วรรณกรรมร่วมสมัยที่คัด
สรรมาให้ศึกษา 

HH209 คติชนสมัยใหม ่  3(2-2-5) HH209 คติชนสมัยใหม ่  3(2-2-5) คงเดิม 
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(Modern Folklore) (Modern Folklore)  

ทฤษฎีคติชน  ประเภทของคติชน  การศึกษาคติชน
ของไทยที่สืบเนื่องมาถึงปัจจุบัน  การสร้างสรรค์คติชน
สมัยใหม่ วิเคราะห์คติชนสมัยใหม่ในแง่ทฤษฎีและ
ความสัมพันธ์กับสังคมไทยปัจจุบัน การประยุกต์ใช้ข้อมูล
และปรากฏการณ์ของคติชนสมัยใหม่ในงานธุรกิจ 
ส่ือสารมวลชนและศิลปะการแสดง 
 

ทฤษฎีคติชน  ประเภทของคติชน  การศึกษาคติชนของ
ไทยที่ สืบเนื่องมาถึงปัจจุบัน  การสร้างสรรค์คติชน
สมัยใหม่  วิ เคราะห์คติชนสมัยใหม่ในแง่ทฤษฎีและ
ความสัมพันธ์กับสังคมไทยปัจจุบัน การประยุกต์ใช้ข้อมูล
และปรากฏการณ์ของคติชนสมัยใหม่ในงานธุรกิจ 
ส่ือสารมวลชนและศิลปะการแสดง 

HH210 ภาษากับสงัคม  
 (Language and Society)  

3(2-2-5) HH304 ภาษากับสงัคม  
 (Language and Society)  

3(2-2-5) ปรับรหัส
วิชา 

 ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสังคม  โดยเน้น
พฤติกรรมทางภาษาที่มีผลมาจากสภาพสังคมที่แตกต่าง
กัน  องค์ประกอบส าคัญที่ท าใหภ้าษามีลักษณะต่าง ๆ   การ
เปลี่ยนแปลงของภาษาไทย ภาษาเฉพาะกิจในสังคมไทย
ปัจจุบัน ความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์ทางภาษาไทย
กับสังคมไทยปัจจุบัน 

 

ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับ สังคม โดยเน้น
พฤติกรรมทางภาษาที่มีผลมาจากสภาพสังคมที่แตกต่างกัน  
องค์ประกอบส าคัญที่ท าให้ภาษามีลักษณะต่าง ๆ  การ
เปลี่ยนแปลงของภาษาไทย ภาษาเฉพาะกิจในสังคมไทย
ปัจจุบัน ความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์ทางภาษาไทย
กับสังคมไทยปัจจุบัน 
 

HH303 การบันทึก สรปุความและรายงาน
การประชุม  
(Note Taking, Summary 
Writing and Meeting Minutes) 

3(2-2-5) HH303 การบันทึก สรปุความและรายงาน
การประชุม  
(Note Taking, Summary 
Writing and Meeting Minutes) 

3(2-2-5) คงเดิม 
 

หลักการบันทึก สรุปความ และการเขียนรายงานการ
ประชุมประเภทต่างๆ และฝึกปฏบิัต ิ
 

หลักการบันทึก สรุปความ และการเขียนรายงานการ
ประชุมประเภทต่างๆ และฝึกปฏบิัต ิ

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผล 
HH402 วรรณกรรมวิจารณ ์

(Literary Criticism) 
3(2-2-5)  

 
 ยกเลิก 

 

 หลักและทฤษฎีการวิจารณ์วรรณกรรมประเภทต่างๆ 
ฝึกปฏบิัติการวิจารณ์และเขียนบทวิจารณ์วรรณกรรม 
 

 

 
ง. กลุ่มวิชาเอกบังคบัเลือก 
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กลุ่มวิชาเอกบงัคับเลือก  3-6  หนว่ยกิต กลุ่มวิชาเอกบงัคับเลือก  3-6  หนว่ยกิต  

HH491 บูรณาการความรู้เพื่องานอาชีพ 
(Knowledge Integration for 
Career Professionals) 

3(0-6-3) 
 

HH491 
 

บูรณาการความรู้เพื่องานอาชีพ 
(Knowledge Integration for 
Careers) 

3(0-6-3) 
 

ปรับช่ือ
ภาษา 
อังกฤษ 

 บูรณาการความรู้จากการศึกษารายวิชาเอกเพื่อเสนอ
เป็นโครงงานอาชีพตามความสนใจหรือความถนัดของ
ผู้ เรียน โดยได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา และ
ด าเนินการตามโครงงาน รวมทั้งน าเสนอผลงานต่อที่
ประชุม 

บูรณาการความรู้จากการศึกษารายวิชาเอกเพื่อเสนอ
เป็นโครงงานอาชีพตามความสนใจหรือความถนัดของ
ผู้ เรียน โดยได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา และ
ด าเนินการตามโครงงาน รวมทั้งน าเสนอผลงานต่อที่
ประชุม 
 

HH492 ประสบการณ์วิชาชีพ     
(Professional Internship) 

3(0-20-10) HH492 ประสบการณ์วิชาชีพ     
(Professional Internship) 

3(0-20-10) คงเดิม 
 

การฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือบริษัทห้างร้านที่
เกี่ยวข้องกับลักษณะวิชาเอก โดยได้รับความเห็นชอบจาก
สาขาวิชา และต้องมีช่ัวโมงปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 200 
ช่ัวโมง ทั้งนี้ผู้ศึกษาต้องเสนอรายงานการฝึกปฏิบัติงาน
ตามที่สาขาวิชาก าหนด 

การฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือบริษัทห้างร้านที่
เกี่ยวข้องกับลักษณะวิชาเอก โดยได้รับความเห็นชอบจาก
สาขาวิชา และต้องมีช่ัวโมงปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 200 
ช่ัวโมง ทั้งนี้ผู้ศึกษาต้องเสนอรายงานการฝึกปฏิบัติงาน
ตามที่สาขาวิชาก าหนด 
 

HH493 การศึกษาอิสระ           
(Independent Study) 

3(0-6-3) HH493 การศึกษาอิสระ           
(Independent Study) 

3(0-6-3) คงเดิม 
 

การศึกษาเฉพาะเรื่องตามความสนใจและความถนัด
ของแต่ละบุคคลตามลักษณะวิชาเอก โดยเสนอภาคนิพนธ์ 
1 เรื่อง หัวข้อที่ศึกษาจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สาขาวิชา 

การศึกษาเฉพาะเรื่องตามความสนใจและความถนัด
ของแต่ละบุคคลตามลักษณะวิชาเอก โดยเสนอภาคนิพนธ์ 
1 เรื่อง หัวข้อที่ศึกษาจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สาขาวิชา 

 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผล 
HH494 สหกิจศึกษา                

(Co-operative Education) 
6(0-40-20) HH494 สหกิจศึกษา                

(Co-operative Education) 
6(0-40-20) คงเดิม 

 
การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอย่างมีระบบ 

ตามสาขาวิชาที่ศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาใน
ฐานะพนักงานชั่วคราว นักศึกษาจะต้องเข้ารับการเตรียม
ความพร้อมทั้งทางด้านวิชาการ และการปฏิบัติตนในสังคม
การท างาน รวมทั้งด าเนินการตามขั้นตอนของสหกิจศึกษาที่
มหาวิทยาลัยก าหนด  การปฏิบัติงานและการประเมินผลอยู่

การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอย่างมีระบบ 
ตามสาขาวิชาที่ศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาในฐานะ
พนักงานชั่วคราว นักศึกษาจะต้องเข้ารับการเตรียมความ
พร้อมทั้งทางด้านวิชาการ และการปฏิบัติตนในสังคมการ
ท างาน รวมทั้งด าเนินการตามขั้นตอนของสหกิจศึกษาที่
มหาวิทยาลัยก าหนด  การปฏิบัติงานและการประเมินผลอยู่
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ภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาของสาขาวิชา 
และพนักงานที่ปรึกษาที่สถานประกอบการมอบหมาย 

 

ภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาของสาขาวิชา และ
พนักงานที่ปรึกษาที่สถานประกอบการมอบหมาย 

 
จ. กลุ่มวิชาเอกเลือก   
    (1) กลุ่มวิชาภาษาไทยเพื่องานสื่อสารมวลชนและสือ่ใหม ่
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผล 
กลุ่มวิชาเอกเลือก  27-30 หน่วยกติ กลุ่มวิชาเอกเลือก  30-33 หน่วยกติ  

HH239 การวิเคราะห์และตีความ  
(Analysis and Interpretation) 

3(2-2-5)     HH239 การวิเคราะห์และตีความ  
(Analysis and Interpretation) 

3(2-2-5)     คงเดิม 
 

หลักการวิเคราะห์และตีความ บทบาทของการ
วิเคราะห์และตีความในบริบทสังคมไทยปัจจุบัน แนว
ทางการวิเคราะห์และตีความในสื่อประเภทต่าง ๆ 
 

หลักการวิเคราะห์และตีความ บทบาทของการวิเคราะห์
และตีความในบริบทสังคมไทยปัจจุบัน แนวทางการ
วิเคราะห์และตีความในสื่อประเภทต่าง ๆ 

HH240 การเขียนสร้างสรรค์      
(Creative Writing)  

3(2-2-5) HH240 การเขียนสร้างสรรค์      
(Creative Writing)  

3(2-2-5) คงเดิม 
 

หลักการเขียนและการฝึกเขียนเพื่อส่ือความคิด จินต
ภาพ อารมณ์และความรู้สึก  ต่าง ๆ และฝึกเขียนงาน
รูปแบบต่าง ๆทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองเพื่อน าเสนอในสือ่
ร่วมสมัย 
 

หลักการเขียนและการฝึกเขียนเพื่อส่ือความคิด  จินต
ภาพ อารมณ์และความรู้สึก  ต่าง ๆ และฝึกเขียน  งาน
รูปแบบต่าง ๆทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองเพื่อน าเสนอ      ใน
ส่ือร่วมสมัย 

 
 
 
 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผล 
HH241 นวัตกรรมการสร้างสรรค์รายการ

วิทยุและโทรทัศน ์  
(Innovative Creation of Radio 
andTelevision Programs) 

3(2-2-5) HH241 นวัตกรรมการสร้างสรรค์รายการ
วิทยุและโทรทัศน ์  
(Innovative Creation of Radio 
andTelevision Programs) 

3(2-2-5) คงเดิม 
 

หลักและแนวทางศึกษานวัตกรรมการสร้างสรรค์
รายการวิทยุและโทรทัศน์ในบริบทสังคมไทยและโลกา   
ภิวัตน์  การวิเคราะห์รูปแบบรายการวิทยุและโทรทัศน์ 

หลักและแนวทางศึกษานวัตกรรมการสร้างสรรค์
รายการวิทยุและโทรทัศน์ในบริบทสังคมไทยและโลกา    ภิ
วัตน์  การวิเคราะห์รูปแบบรายการวิทยุและโทรทัศน์ 
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เทคนิคต่างๆ ในการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ การ
สร้างสรรค์รูปแบบรายการให้เกิดประสิทธิผลทางธุรกิจ 
จริยธรรม และความสนใจของผู้บริโภค 
 

เทคนิคต่างๆ ในการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ การ
สร้างสรรค์รูปแบบรายการให้เกิดประสิทธิผลทางธุรกิจ 
จริยธรรม และความสนใจของผู้บริโภค 

 
 

 HH246 สื่อร่วมสมัยในสังคมไทย 
(Contemporary Media in Thai 
Society) 

3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   ธรรมชาติและรูปแบบของส่ือต่าง ๆ ที่ปรากฏใน
สังคมไทย ได้แก่ ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือวิทยุกระจายเสียง ส่ือวิทยุ
โทรทัศน์ ส่ืออินเทอร์เน็ต การวิเคราะห์ส่ือร่วมสมัยและ
อิทธิพลที่มีต่อสังคม 
 

HH349 วรรณกรรมกับสังคมและ 
วัฒนธรรม  
(Literature, Society and 
Culture) 

3(2-2-5) HH349 วรรณกรรมกับสังคมและ 
วัฒนธรรม  
(Literature, Society and 
Culture) 

3(2-2-5) คงเดิม 
 

ทฤษฎีการศึกษาวรรณกรรมกับสังคมและวัฒนธรรม  
ความสัมพัน ธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสังคมและ
วัฒนธรรมไทย  ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์วรรณกรรมกับ
สังคมและวัฒนธรรมไทย 
 

ทฤษฎีการศึกษาวรรณกรรมกับสังคมและ วัฒนธรรม  
ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสังคมและวัฒนธรรม
ไทย  ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์วรรณกรรม กับสังคมและ
วัฒนธรรมไทย 

HH350 ศิลปะการพูดในงาน
สื่อสารมวลชน   
(Art of Speaking in Mass 
Communication) 

3(2-2-5) HH350 ศิลปะการพูดในงาน
สื่อสารมวลชน   
(Art of Speaking in Mass 
Communication) 

3(2-2-5) คงเดิม 
 

หลักและวิธีการพูดในงานส่ือสารมวลชนประเภท
ต่างๆ  เช่น  ผู้ประกาศ  พิธีกร  การอ่านข่าว การเล่าข่าว 
การสัมภาษณ์และฝึกปฏิบัติ 
 

หลักและวิธีการพูดในงานส่ือสารมวลชนประเภทต่างๆ  
เช่น  ผู้ประกาศ  พิธีกร  การอ่านข่าว การเล่าข่าว การ
สัมภาษณ์และฝึกปฏิบัติ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผล 
HH351 การเขียนในสื่อสิ่งพิมพ์ 

(Writing for the Print Media) 
3(2-2-5) HH351 การเขียนในสื่อสิ่งพิมพ์ 

(Writing for the Print Media) 
3(2-2-5) คงเดิม 

 

หลักการเขียนข่าว บทบรรณาธิการ บทความและ
คอลัมน์เพื่อน าเสนอในส่ือส่ิงพิมพ์ประเภทต่างๆ และฝึก
ปฏิบัติ 
 

หลักการเขียนข่าว บทบรรณาธิการ บทความและ
คอลัมน์เพื่อน าเสนอในส่ือส่ิงพิมพ์ประเภทต่างๆ และฝึก
ปฏิบัติ 
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HH352 การเขียนบนัเทิงคดี        

(Fiction Writing) 
3(2-2-5) HH352 การเขียนบนัเทิงคดี        

(Fiction Writing) 
3(2-2-5) คงเดิม 

 
หลักและทฤษฎีการเขียนบันเทิงคดีประเภทเรื่องสั้น 

นวนิยาย  เรื่องเล่าสมัยใหม่  และฝึกปฏบิัต ิ
 

หลักและทฤษฎีการเขียนบันเทิงคดีประเภทเรื่องสั้น 
นวนิยาย  เรื่องเล่าสมัยใหม่  และฝึกปฏบิัต ิ

HH353 ศิลปะการเล่าเรือ่งข้ามสือ่  
(Art of Transmedia Narrative) 

3(2-2-5) HH353 ศิลปะการเล่าเรือ่งข้ามสือ่  
(Art of Transmedia Narratives) 

3(2-2-5) ปรับช่ือ
ภาษา 
อังกฤษ 

 
ทฤษฎีการเล่าเรื่องข้ามส่ือจากส่ือหนึ่งเป็นอีกส่ือหนึ่ง 

วิเคราะห์การดัดแปลงต้นฉบับเพื่อเป็นส่ือประเภทใหม่  
และฝึกปฏิบัติ 

 

ทฤษฎีการเล่าเรื่องข้ามส่ือจากส่ือหนึ่งเป็นอีกส่ือ หนึ่ง 
วิเคราะห์การดัดแปลงต้นฉบับเพื่อเป็นส่ือประเภทใหม่  
และฝึกปฏิบัติ 
 

HH354 การเขียนบทสารคดีและ 
รายการปกิณกะ  
(Screenwriting for 
Documentary and         
Entertainment Programs)  

3(2-2-5) HH354 การเขียนบทสารคดีและ 
รายการปกิณกะ  
(Screenwriting for 
Documentary and         
Entertainment Programs)  

3(2-2-5) คงเดิม 
 

หลักการเขียนบทสารคดีและรายการปกิณกะประเภท
ต่างๆ และฝึกปฏิบัติ 
 

หลักการเขียนบทสารคดีและรายการปกิณกะประเภท
ต่างๆ และฝึกปฏิบัติ 

HH355 วรรณกรรมแปลและสื่อบันเทิง 
อาเซียนสมัยใหม ่  
 (Modern ASEAN Translated 
Literatureand Entertainment 
Media) 

3(2-2-5) HH355 วรรณกรรมแปลและสื่อบันเทิง 
อาเซียนสมัยใหม ่  
 (Modern ASEAN Translated 
Literatureand Entertainment 
Media) 

3(2-2-5) คงเดิม 
 

ลักษณะร่วมและลักษณะเฉพาะของวรรณกรรมและ
ส่ือบันเทงิของประเทศต่างๆ ในภมูิภาคอาเซียน วิเคราะห์
วรรณกรรมและส่ือบันเทิงเรื่องเดน่ๆ ของอาเซียน
สมัยใหม่  

 

ลักษณะร่วมและลักษณะเฉพาะของวรรณกรรม และ
ส่ือบันเทิงของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน วิเคราะห์
วรรณกรรมและส่ือบันเทิ งเรื่องเด่นๆ ของ อาเซียน
สมัยใหม่  
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HH356 การสร้างสรรค์วรรณกรรมเด็ก 

(Children Literature Creation) 
3(2-2-5)        HH356 การสร้างสรรค์วรรณกรรมเด็ก 

(Children Literature Creation) 
3(2-2-5)        คงเดิม 

 

การสร้างสรรค์วรรณกรรมเด็กในด้านรูปแบบ เนื้อหา 
การน าเสนอ ให้สอดคล้องกับจิตวิทยาและความสนใจ

การสร้างสรรค์วรรณกรรมเด็กในด้านรูปแบบ เนื้อหา 
การน าเสนอ ให้สอดคล้องกับจิตวิทยาและความสนใจของ
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ของเด็กวัยต่างๆ ฝึกปฏิบัติทั้งในรูปแบบการสร้างสรรค์
หนังสือเด็ก รายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ และส่ือส าหรับ
เด็กประเภทต่างๆ  

เด็กวัยต่างๆ ฝึกปฏิบัติทั้งในรูปแบบการสร้างสรรค์
หนังสือเด็ก รายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ และส่ือส าหรับ
เด็กประเภทต่างๆ  
 

 

 

 HH376 ภาษาโฆษณาในสงัคมไทย  
 
 3(3-0-6) 
(Advertising Language Used  in 
Thai Society) 

3(2-2-5) วิชาใหม่ 

   ลักษณะของภาษาโฆษณาในส่ือประเภทต่างๆ  การ
วิเคราะห์ภาษาโฆษณาในด้านการใช้ภาษา ความสัมพันธ์
ระหว่างภาษาโฆษณากับสังคมไทย  ตลอดจนผลกระทบ
ของภาษาโฆษณาที่มีต่อการใช้ภาษาในสังคม 
 

 

 

 HH377 ปรากฏการณ์ทางภาษาและ
วัฒนธรรมในสังคมไทย  
(Language and Cultural 
Phenomena in Thai Society) 

3(2-2-5) วิชาใหม่ 

   ปรากฏการณ์ทางภาษาในชีวิตประจ าวัน ภาษาใน
วรรณกรรม ภาษาในส่ือสารมวลชนและส่ือใหม่ ความ
หลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรม สาเหตุและลักษณะ
ของการ เปลี่ ยนแปลงทางภาษาและวัฒนธรรมใน
สังคมไทยปัจจุบัน  
 

HH442 การเขียนบทภาพยนตร์และละคร
โทรทัศน์   
(Screenwriting for Film and 
TV Series) 

3(2-2-5) HH442 การเขียนบทภาพยนตร์และละคร
โทรทัศน์   
(Screenwriting for Film and  
TV Series) 

3(2-2-5) คงเดิม 
 

หลักการเขียนบทภาพยนตร์และบทละครโทรทัศน์
ประเภทต่างๆ และฝึกปฏิบัติ 
 

หลักการเขียนบทภาพยนตร์และบทละครโทรทัศน์
ประเภทต่างๆ และฝึกปฏิบัติ 
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HH443 การสร้างสรรคบ์ทการแสดง 3(2-2-5) HH443 การสร้างสรรคบ์ทการแสดง 3(2-2-5) คงเดิม 
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แสง สี เสียง    
(Screenwriting for Light and 
Sound Shows)  

แสง สี เสียง    
(Screenwriting for Light and 
Sound Shows)  

 

หลักและวิธีการสร้างสรรค์บทเพือ่การแสดงแสง สี 
เสียง ในโอกาสต่างๆ และฝึกปฏบิัต ิ
 

หลักและวิธีการสร้างสรรค์บทเพือ่การแสดงแสง สี 
เสียง ในโอกาสต่างๆ และฝึกปฏบิัต ิ

HH444 การผลิตหนังสอืและบรรณาธกิาร
ต้นฉบบั  
(Book Editing and Publishing) 

3(2-2-5) HH444 การผลิตหนังสอืและบรรณาธกิาร
ต้นฉบบั  
(Book Editing and Publishing) 

3(2-2-5) คงเดิม 
 

บทบาทหน้าที่ของบรรณาธิการ หลักการบรรณาธิการ
ต้นฉบับในด้านการคัดสรรต้นฉบับ  การตรวจแก้ต้นฉบับ  
การพิสูจน์อักษร  การจัดท ารูปเล่มหนังสือ  และศิลปะการ
จัดท าหนังสือให้น่าสนใจ 

บทบาทหน้าที่ของบรรณาธิการ หลักการบรรณาธิการ
ต้นฉบับในด้านการคัดสรรต้นฉบับ  การตรวจแก้ต้นฉบับ  
การพิสูจน์อักษร  การจัดท ารูปเล่มหนังสือ  และศิลปะการ
จัดท าหนังสือให้น่าสนใจ 
 

 

 

 HH454 การวิจารณ์วรรณกรรมและศลิปะ
บันเทิง  
(Literary and Entertainment 
Art Criticism) 

3(2-2-5) วิชาใหม่ 

   หลักและทฤษฎีการวิจารณ์วรรณกรรมและศิลปะ
บันเทิง ฝึกปฏิบตัิการวิจารณ์และเขียนบทวิจารณ์
วรรณกรรมและศิลปะบนัเทิงประเภทต่างๆ  
 

 

 

 HH455 สัมมนาการใชภ้าษาในวงการ
สื่อสารมวลชนและสือ่ใหม่                             
Seminar in the Use of 
Language in Mass Media and 
New Media 

3(0-6-3) วิชาใหม่ 

   การวิเคราะห์ และสัมมนาเกี่ยวกับปรากฏการณ์และ
ปัญหาการใช้ภาษาไทยในวงการส่ือสารมวลชนและส่ือ
ใหม ่
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 HH456 การวิจัยทางสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์  
(Social Science and Humanities 
Research) 

3(2-2-5) วิชาใหม่ 

   ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
เชิงปริมาณและคุณภาพ กระบวนการวิจัยตามขั้นตอน  
ต่าง ๆ ได้แก่ การเลือกหัวข้อเรื่อง การรวบรวมข้อมูล การ
จัดระเบียบข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และวิธีการเสนอ
ผลการวิจัย 
 

 
(2) กลุ่มวิชาภาษาไทยเพื่องานธุรกิจ 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผล 
กลุ่มวิชาเอกเลือก  27-30หน่วยกติ กลุ่มวิชาเอกเลือก  30-33 หน่วยกติ  

HH239 การวิเคราะห์และตีความ  
(Analysis and Interpretation) 

3(2-2-5)     HH239 การวิเคราะห์และตีความ  
(Analysis and Interpretation) 

3(2-2-5)     คงเดิม 
 

       หลักการวิเคราะห์และตีความ บทบาทของการ
วิเคราะห์และตีความในบริบทสังคมไทยปัจจุบัน แนว
ทางการวิเคราะห์และตีความในสื่อประเภทต่าง ๆ 

      หลักการวิเคราะห์และตีความ บทบาทของการวิเคราะห์
และตีความในบริบทสังคมไทยปัจจุบัน แนวทางการ
วิเคราะห์และตีความในสื่อประเภทต่าง ๆ 
 

HH240 การเขียนสร้างสรรค์      
(Creative Writing)  

3(2-2-5) HH240 การเขียนสร้างสรรค์      
(Creative Writing)  

3(2-2-5) คงเดิม 
 

       หลักการเขียนและการฝึกเขียนเพื่อส่ือความคิด      
จินตภาพ อารมณ์และความรู้สึกต่าง ๆ และฝึกเขียนงาน
รูปแบบต่าง ๆ ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองเพื่อน าเสนอใน
ส่ือร่วมสมัย 
 

      หลักการเขียนและการฝึกเขียนเพื่อส่ือความคิด          จินต
ภาพ อารมณ์และความรู้สึกต่าง ๆ และฝึกเขียนงานรูปแบบ
ต่าง ๆ ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองเพื่อน าเสนอใน   ส่ือร่วม
สมัย 

HH242 บุคลิกภาพและมารยาทสังคม  
(Personality and Social 
Etiquettes) 

3(2-2-5) HH242 บุคลิกภาพและมารยาทสังคม  
(Personality and Social 
Etiquettes) 

3(2-2-5) คงเดิม 
 

แนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อให้เหมาะสมและ
เสริมส่งภาพลักษณ์ของบุคคลและองค์กรธุรกิจมารยาท
สังคมด้านต่างๆ และฝึกปฏิบัติ 
 

แนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อให้เหมาะสม  และ
เสริมส่งภาพลักษณ์ของบุคคลและองค์กรธุรกิจมารยาท
สังคมด้านต่างๆ และฝึกปฏิบัติ 
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 HH247 การใช้ซอฟตแ์วร์ประยุกต์ส าหรบั
งานส านักงาน 3(2-2-5) 
(Usage of Application Software 
for Office Works) 

3(2-2-5)   วิชาใหม่ 

   ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อประยุกต์ใช้ในการ
ท างานด้านต่าง ๆ ในส านักงาน ได้แก่ งานด้านเอกสาร งาน
ด้านการค านวณ งานด้านการน าเสนอข้อมูล ด้วยซอฟต์แวร์
ประยุกต์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 
 

HH357 การอ่านและการประมวลความรู้
ทางธุรกิจ 
(Business Reading and 
Processing) 

3(2-2-5) HH357 การอ่านและการประมวลความรู้
ทางธุรกิจ 
(Business Reading and 
Processing) 

3(2-2-5) คงเดิม 
 

หลักและวิธีการอ่านทางธุรกิจ โดยเลือกจากบทอ่าน
ทางธุรกิจประเภทต่าง ๆ การวิเคราะห์บทอ่านทางธุรกิจ
การสืบค้นข้อมูลทางธุรกิจจากบทอ่านต่าง ๆ เพื่อประมวล
ความรู้ในการสร้างสรรค์โครงการทางธุรกิจ 

หลักและวิธีการอ่านทางธุรกิจ โดยเลือกจากบทอ่าน
ทางธุรกิจประเภทต่าง ๆ การวิเคราะห์บทอ่านทางธุรกิจการ
สืบค้นข้อมูลทางธุรกิจจากบทอ่านต่าง ๆ เพื่อ  ประมวล
ความรู้ในการสร้างสรรค์โครงการทางธุรกิจ 
 

HH358 หนังสือราชการและการเขียนทาง
ธุรกิจ   
 (Official and Business Letters 
Writing) 

3(2-2-5) HH358 หนังสือราชการและการเขียนทาง
ธุรกิจ   
 (Official and Business Letter 
Writing) 

3(2-2-5) คงเดิม 
 

       หลักและรูปแบบของหนังสือราชการประเภทต่างๆ  
หลักและวิธีการเขียนทางธุรกิจเพื่อให้เกิดประสิทธิผลทาง
ธุรกิจ และฝึกปฏิบัติ 

      หลักและรูปแบบของหนังสือราชการประเภทต่างๆ  
หลักและวิธีการเขียนทางธุรกิจเพื่อให้เกิดประสิทธิผลทาง
ธุรกิจ และฝึกปฏิบัติ 
 

HH359 การพูดและเทคนิคการน าเสนอ
ทางธุรกิจ  
(Speaking and Techniques of  
Business Presentation)  

3(2-2-5) HH359 การพูดและเทคนิคการน าเสนอทาง
ธุรกิจ  
(Speaking and Techniques of  
Business Presentation)  

3(2-2-5) คงเดิม 
 

       หลักการพูดทางธุรกิจประเภทต่างๆ การพูดส าหรับ
ผู้น าองค์กร การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ การน าเสนอทาง
ธุรกิจรูปแบบต่างๆ โดยใช้อุปกรณ์และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อประสิทธิผลทางธุรกิจและฝึกปฏิบัติ 

      หลักการพูดทางธุรกิจประเภทต่างๆ การพูดส าหรับผู้น า
องค์กร การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ การน าเสนอทางธุรกิจ
รูปแบบต่างๆ โดยใช้อุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เพื่อประสิทธิผลทางธุรกิจและฝึกปฏิบัติ 
 



 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร หน้า 159 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผล 
HH360 การเขียนสารคดีทางธุรกิจในงาน

สื่อสารมวลชน  
(Business Feature Writing in 
Mass Communication) 

3(2-2-5) HH360 การเขียนสารคดีทางธุรกิจในงาน
สื่อสารมวลชน  
(Business Feature Writing in 
Mass Communication) 

3(2-2-5) คงเดิม 
 

แนวทางการเขียนและการน าเสนอสารคดีทางธุรกิจ
ในส่ือส่ิงพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์และส่ือใหม่ เพื่อจุดประสงค์
ต่างๆ เช่น การส่งเสริมการขาย การสร้างภาพลักษณ์ทาง
ธุรกิจ การแก้ข้อกล่าวหา การให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ
ธุรกิจ ฝึกปฏิบัติการผลิตรายการสารคดีเกี่ยวกับธุรกิจ  

 

แนวทางการเขียนและการน าเสนอสารคดีทางธุรกิจใน
ส่ือส่ิงพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์และส่ือใหม่ เพื่อจุดประสงค์ต่างๆ 
เช่น การส่งเสริมการขาย การสร้างภาพลักษณ์ทางธุรกิจ การ
แก้ข้อกล่าวหา การให้ข้อมูลความรู้ เกี่ยวกับธุรกิจ ฝึก
ปฏิบัติการผลิตรายการสารคดีเกี่ยวกับธุรกิจ  

HH361 การใช้ภาษาเพื่อสร้างภาพลักษณ์
ทางธุรกิจ  
(Language Usage for Business 
Image) 

3(2-2-5) HH361 การใช้ภาษาเพื่อสร้างภาพลักษณ์
ทางธุรกิจ  
(Language Usage for Business 
Image) 

3(2-2-5) คงเดิม 
 

หลักและวิธีการสร้างภาพลักษณ์ทางธุรกิจ  การใช้
ภาษาเพื่อสร้างภาพลักษณ์ทางธุรกิจ การใช้ภาษาไทยเพื่อ
สร้างกลยุทธ์เพื่อการแข่งขันทางธุรกิจ วิเคราะห์กรณีศึกษา
การใช้ภาษาเพื่อสร้างภาพลักษณ์ทางธุรกิจและฝึกปฏิบัติ  

 

หลักและวิธีการสร้างภาพลักษณ์ทางธุรกิจ  การใช้ภาษา
เพื่อสร้างภาพลักษณ์ทางธุรกิจ การใช้ภาษาไทยเพื่อสร้างกล
ยุทธ์เพื่อการแข่งขันทางธุรกิจ วิเคราะห์กรณีศึกษาการใช้
ภาษาเพื่อสร้างภาพลักษณ์ทางธุรกิจและฝึกปฏิบัติ  

HH362 ศิลปะการแถลงข่าวและการ
ประชุม    
(Art of Press Conference and 
Meeting) 

3(2-2-5) HH362 ศิลปะการแถลงข่าวและการ
ประชุม    
(Art of Press Conference and 
Meeting) 

3(2-2-5) คงเดิม 
 

      หลักและประเภทของการแถลงข่าวและการประชุม  
ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนในกิจกรรมการ
แถลงข่าวและการประชุมตามสถานการณ์ที่ก าหนดให้ 
 

      หลักและประเภทของการแถลงข่าวและการประชุม  ฝึก
ปฏิบัติการใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนในกิจกรรมการแถลง
ข่าวและการประชุมตามสถานการณ์ที่ก าหนดให้ 
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HH363 การใช้ภาษาไทยในการตลาดเชิง

กิจกรรม   
(Thai Language Usage in 
Marketing Activities) 

3(2-2-5) HH363 การใช้ภาษาไทยในกิจกรรม
การตลาด   
(Thai Language Usage in 
Marketing Activities) 

3(2-2-5) ปรับช่ือ
ภาษาไทย 

 

หลักการตลาดเชิงกิจกรรมรูปแบบต่างๆ เช่น  การ
ประกวด การจัดนิทรรศการ การเปิดตัวแสดงสินค้า การ
แถลงข่าว การสัมภาษณ์  การสร้างสถานการณ์จ าลอง  ฝึก
ปฏิบัติการเขียนบทเพื่อจัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ  

 

หลักการตลาดเชิงกิจกรรมรูปแบบต่างๆ เช่น  การ
ประกวด การจัดนิทรรศการ การเปิดตัวแสดงสินค้า การ
แถลงข่าว การสัมภาษณ์  การสร้างสถานการณ์จ าลอง  ฝึก
ปฏิบัติการเขียนบทเพื่อจัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ  

 
 

 HH378 การเขียนบทความทางธรุกิจ 
Business Article Writing 

3(2-2-5) วิชาใหม่ 

           ลักษณะและวิธีการเขียนบทความทางธุรกิจประเภท
ต่างๆ เช่น บทความวิเคราะห์ บทความสัมภาษณ์ บทความ
กึ่งชีวประวัติ บทความครบรอบปี และการฝึกปฏิบัติ 
 

 
 

 HH379 ศิลปะการสมัภาษณ ์  
(Art of Interviewing) 

3(2-2-5) วิชาใหม่ 

           หลักการสัมภาษณ์ การเตรียมการสัมภาษณ์ การ
แก้ปัญหาระหว่างการสัมภาษณ์ การเรียบเรียงบทสัมภาษณ์
เพื่อน าเสนอผ่านส่ือ การประยุกต์ใช้การสัมภาษณ์เพื่อ
ประโยชน์ในกิจกรรมทางธุรกิจ การแสดง กีฬาและสันทนา
การ และฝึกปฏิบัติ 
 

 

 

 HH380 การเขียนโครงการและรายงานทาง
ธุรกิจ                                     
(Business Proposal and Report 
Writing) 

3(2-2-5) วิชาใหม่ 

           หลักและวิธีการเขียนโครงการและรายงานทางธุรกิจ   
ขั้นตอนการเขียน  การรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล  เรียบ
เรียง  และการน าเสนอโครงการและรายงานทางธุรกิจ 
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HH445 การสร้างสรรค์สื่อใหม่เพื่อ  

ประสิทธิผลทางธุรกิจ   
(Creation of New Media for  
Business Advantages)  

3(2-2-5) HH445 การสร้างสรรค์สื่อใหม่เพื่อ  
ประสิทธิผลทางธุรกิจ   
(Creation of New Media for  
Business Advantages)  

3(2-2-5) คงเดิม 
 

การสร้างสรรค์ ส่ือใหม่ และแนวทางที่ท าให้เกิด
ประสิทธิผลทางธุรกิจ ศึกษาจากส่ือใหม่ที่ประสบ
ความส าเร็จ วิเคราะห์การใช้ภาษาในส่ือใหม่ทางธุรกิจ 
และฝึกปฏิบัติ 

 

การสร้างสรรค์ ส่ือใหม่ และแนวทางที่ท าให้เกิด
ประสิทธิผลทางธุรกิจ  ศึกษาจากส่ือใหม่ที่ประสบ
ความส าเร็จ วิเคราะห์การใช้ภาษาในส่ือใหม่ทางธุรกิจ 
และฝึกปฏิบัติ 

HH446 การเขียนทางธุรกิจขั้นสูง  
(Advanced Business Writing) 

3(2-2-5)   HH446 การเขียนทางธุรกิจขั้นสูง  
(Advanced Business Writing) 

3(2-2-5)   คงเดิม 
 

หลักการเขียน การฝึกเขียนค ากล่าวรายงาน ค ากล่าว
เปิดงานและปิดงาน ค ากล่าวต้อนรับ สารแสดงความยินดี 
ค าประกาศ เกียรติคุณ  และค าไว้อาลัย   

 

หลักการเขียน การฝึกเขียนค ากล่าวรายงาน ค ากล่าว
เปิดงานและปิดงาน ค ากล่าวต้อนรับ สารแสดงความยินดี 
ค าประกาศ เกียรติคุณ  และค าไว้อาลัย   

HH447 สัมมนาการใชภ้าษาในวงการ 
ธุรกิจ                          
(Seminar  in Language Used in 
Business) 

3(3-0-6) HH447 สัมมนาการใชภ้าษาในวงการ 
ธุรกิจ                          
(Seminar  in Language Used in 
Business) 

3(0-6-3) คงเดิม 
 

      การใช้ภาษาไทยในวงการธุรกิจ โดยเน้นกรณีศึกษา
จากสถานการณ์ธุรกิจปัจจุบัน  และให้นักศึกษาน าเสนอ
ผลงานค้นคว้าต่อที่ประชุม 

     การใช้ภาษาไทยในวงการธุรกิจ โดยเน้นกรณีศึกษาจาก
สถานการณ์ธุรกิจปัจจุบัน  และให้นักศึกษาน าเสนอผลงาน
ค้นคว้าต่อที่ประชุม 
 

 

 

 HH456 การวิจัยทางสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร ์  
(Social Science and Humanities 
Research) 

3(2-2-5) วิชาใหม่ 

          ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เชิง
ปริมาณและคุณภาพ กระบวนการวิจัยตามขั้นตอนต่าง ๆ 
ได้แก่ การเลือกหัวข้อเรื่อง การรวบรวมข้อมูล การจัด
ระเบียบข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และวิธีการเสนอ
ผลการวิจัย 
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 HH457 การสร้างสรรค์บทเพื่อการ 
น าเสนอต่อประชุมชน 3(2-2-5) 
(Scripts Producing for Public 
Presentation) 

3(2-2-5) วิชาใหม่ 

           หลักการสร้างสรรค์บทเพื่อการน าเสนอต่อประชุม
ชน ปัจจัยที่ท าให้การสร้างสรรค์บทมีความแตกต่างกันไป
ตามสถานการณ์การส่ือสาร การรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ผู้รับสารการสร้างจุดเด่นให้แก่บท และการฝึก
การสร้างสรรค์บทประเภทต่าง ๆ เพื่อการน าเสนอต่อ
ประชุมชน ได้แก่ บทเพื่อการแสดงแสงและเสียง บท
กิจกรรมในการเปิดสินค้าและบริการ บทกิจกรรมการจัด
งานครบรอบปี บทกิจกรรมการจัดงานเฉลิมฉลองต่าง ๆ 
 

 
  (3) กลุ่มวิชาภาษาไทยเพื่อการแสดง กีฬาและสันทนาการ 
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กลุ่มวิชาเอกเลือก  27-30 หน่วยกติ กลุ่มวิชาเอกเลือก  30-33 หน่วยกติ  

HH239 การวิเคราะห์และตีความ  
(Analysis and Interpretation) 

3(2-2-5)     HH239 การวิเคราะห์และตีความ  
(Analysis and Interpretation) 

3(2-2-5)     คงเดิม 
 

       หลักการวิเคราะห์และตีความ บทบาทของการ
วิเคราะห์และตีความในบริบทสังคมไทยปัจจุบัน แนว
ทางการวิเคราะห์และตีความในสื่อประเภทต่าง ๆ 

      หลักการวิเคราะห์และตีความ บทบาทของการ
วิเคราะห์และตีความในบริบทสังคมไทยปัจจุบัน แนว
ทางการวิเคราะห์และตีความในสื่อประเภทต่าง ๆ 
 

HH240 การเขียนสร้างสรรค์      
(Creative Writing)  

3(2-2-5) HH240 การเขียนสร้างสรรค์      
(Creative Writing)  

3(2-2-5) คงเดิม 
 

หลักการเขียนและการฝึกเขียนเพื่อส่ือความคิด จินต
ภาพ อารมณ์และความรู้สึก  ต่าง ๆ และฝึกเขียนงาน
รูปแบบต่าง ๆทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองเพื่อน าเสนอในสื่อ
ร่วมสมัย 

หลักการเขียนและการฝึกเขียนเพื่อส่ือความคิด  จินต
ภาพ อารมณ์และความรู้ สึก  ต่าง ๆ และฝึกเขียนงาน
รูปแบบต่าง ๆทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองเพื่อน าเสนอในสื่อ
ร่วมสมัย 
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HH243 การเล่นกบัการสร้างสรรค์ทาง 

ภาษาไทย  
(Plays and Thai Language 
Creativity) 

3(2-2-5) HH243 การเล่นกบัการสร้างสรรค์ทาง 
ภาษาไทย  
(Plays and Thai Language 
Creativity) 

3(2-2-5) คงเดิม 
 

แนวคิดเกี่ยวกับการเล่นและการสร้างสรรค์ทางภาษา  
ปรากฏการณ์การเล่นและการสร้างสรรค์ทางภาษาใน
สังคมไทย การประยุกต์การเล่นและการสร้างสรรค์ทาง
ภาษาไทยในกิจกรรมต่างๆ  ทั้งในด้านการพูด การเขียน การ
แสดง การสื่อสารมวลชน และวงการธุรกิจ 

 

แนวคิดเกี่ยวกับการเล่นและการสร้างสรรค์ทางภาษา  
ปรากฏการณ์การเล่นและการสร้างสรรค์ทาง ภาษาใน
สังคมไทย การประยุกต์การเล่นและการสร้างสรรค์ทาง
ภาษาไทยในกิจกรรมต่างๆ  ทั้งในด้านการพูด การเขียน การ
แสดง การสื่อสารมวลชน และวงการธุรกิจ  

 

 

 HH248 การใช้ภาษาโน้มน้าวใจส าหรับ
ผู้น ากิจกรรมการแสดง กีฬาและ
สันทนาการ  
Persuasive Language for 
Performance Activity, Sports, 
and Recreation Leaders 

3(2-2-5) 
 

วิชาใหม่ 
 

          หลักการโน้มน้าวใจและการใช้ภาษาในการพูดโน้ม
น้าวใจส าหรับผู้น ากิจกรรม เพื่อลดความขัดแย้ง สร้าง
แรงจูงใจ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการแสดง กีฬา
และสันทนาการ และฝึกปฏิบัติ  
 

HH349 วรรณกรรมกับสังคมและ 
วัฒนธรรม  
(Literature, Society and 
Culture) 

3(2-2-5) HH349 วรรณกรรมกับสังคมและ 
วัฒนธรรม  
(Literature, Society and 
Culture) 

3(2-2-5) คงเดิม 
 

ทฤษฎีการศึกษาวรรณกรรมกับสังคมและวัฒนธรรม  
ความสัมพัน ธ์ระห ว่างวรรณกรรมกับ สังคมและ
วัฒนธรรมไทย  ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์วรรณกรรมกับ
สังคมและวัฒนธรรมไทย 

ทฤษฎีการศึกษาวรรณกรรมกับสังคมและวัฒนธรรม  
ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสังคมและวัฒนธรรม
ไทย  ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์วรรณกรรม กับสังคมและ
วัฒนธรรมไทย 

 

HH364 การเขียนสารคด ี  
(Feature Writing)  

3(2-2-5) HH364 การเขียนสารคด ี  
(Feature Writing)  

3(2-2-5) คงเดิม 
 

หลักและทฤษฎีการเขียนสารคดีประเภทต่างๆ การ
เก็บรวบรวมและคัดสรรข้อมูลเพื่อเขียนสารคดี และฝึก
ปฏิบัติ 
 

หลักและทฤษฎีการเขียนสารคดีประเภทต่างๆ การ
เก็บรวบรวมและคัดสรรข้อมูลเพื่อเขียนสารคดี และฝึก
ปฏิบัติ 
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HH365 ความเป็นไทยและคติชนในการ
แสดง กีฬาและสนัทนาการ  
(Thainess and Folklore in  
Performance, Sports and 
Recreation) 

3(2-2-5) HH365 ความเป็นไทยและคติชนในการ
แสดง กีฬาและสนัทนาการ  
(Thainess and Folklore in  
Performance, Sports and 
Recreation) 

3(2-2-5) คงเดิม 
 

ความเป็นไทยและคติชนประเภทต่าง ๆ เช่น ส านวน
ภาษา นิทานพ้ืนบ้าน มุขตลก เพลงพื้นบ้าน ปริศนาค าทาย  
เกม กีฬาพื้นบ้าน  เพื่อน ามาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ใน
กิจกรรมการแสดง กีฬาและสันทนาการ  

ความเป็นไทยและคติชนประเภทต่าง ๆ เช่น ส านวน
ภาษา นิทานพื้นบ้าน มุขตลก เพลงพื้นบ้าน ปริศนาค าทาย  
เกม กีฬาพื้นบ้าน  เพื่อน ามาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ใน
กิจกรรมการแสดง กีฬาและสันทนาการ  

 

HH366 การใช้ภาษาไทยในวงการกีฬา 
(Thai Language Usage in 
Sports) 

3(2-2-5) HH366 
การใช้ภาษาไทยในวงการกีฬา 
(Thai Usage in Sports) 

3(2-2-5) - ปรับช่ือ
ภาษา 
อังกฤษ 
- ปรับค า 
อธิบาย
รายวิชา 

 

วิเคราะห์การใช้ภาษาไทยในวงการกีฬาจากส่ือต่างๆ  
ศัพท์เฉพาะของวงการกีฬาประเภทต่างๆ ฝึกปฏิบัติการใช้
ภาษาพูดและภาษาเขียนในกิจกรรมกีฬา เช่น การพากย์
กีฬา การเขียนข่าวและบทความเกี่ยวกับกีฬา การเขียนบท
รายการกีฬา   

 

วิเคราะห์การใช้ภาษาไทยในวงการกีฬาจากส่ือต่างๆ  
ศัพท์เฉพาะของวงการกีฬาประเภทต่างๆ ฝึกปฏิบัติการใช้
ภาษาพูดและภาษาเขียนในกิจกรรมกีฬา  

HH367 การใช้ภาษาในการแสดงและ 
สันทนาการเชิงหัสคดี      
(Thai Language Usage in 
HumorousPerformance and 
Recreation)  

3(2-2-5) HH367 การใช้ภาษาในการแสดงและ 
สันทนาการเชิงหัสคดี      
(Thai Usage in 
HumorousPerformance and 
Recreation)  

3(2-2-5) ปรับช่ือ
ภาษา 
อังกฤษ 

 

หลักของหัสคดีทั้ งของตะวันออกและตะวันตก 
วัฒนธรรมด้านหัสคดีในสังคมไทย ภาษาและส านวนเชิง
หัสคดี  ฝึกการเล่าเรื่อง  การน าเสนอการแสดงและ
สันทนาการเชิงหัสคดีทั้งทางการพูดและการเขียน 

หลักของหัสคดีทั้ งของตะวันออกและตะวันตก 
วัฒนธรรมด้านหัสคดีในสังคมไทย ภาษาและส านวนเชิง
หัสคดี  ฝึกการเล่าเรื่อง  การน าเสนอการแสดงและสันทนา
การเชิงหัสคดีทั้งทางการพูดและการเขียน 
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HH368 การใช้ภาษาในกิจกรรมค่าย 

(Language Usage in Camp 
Activities) 

3(2-2-5) HH368 การใช้ภาษาในกิจกรรมค่าย 
(Language Usage in Camp 
Activities) 

3(2-2-5) คงเดิม 
 

หลักการจัดกิจกรรมค่ายรูปแบบต่างๆ การใช้ภาษาไทย
เพื่อการสื่อสารในขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่การเปิดงาน การเป็น
พิธีกร  การจัดกิจกรรมกลุ่ม การเล่าเรื่อง  การเป็นผู้น าเกมและ
การละเล่น การสร้างอารมณ์ขันในกิจกรรมขั้นตอนต่างๆ
เพื่อให้บรรลุผลตามจุดประสงค์ ฝึกปฏิบัติกิจกรรมค่ายใน
สถานการณ์จริง 

 

หลักการจัดกิจกรรมค่ายรูปแบบต่างๆ การใช้ภาษาไทย
เพื่อการสื่อสารในขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่การเปิดงาน การเป็น
พิธีกร  การจัดกิจกรรมกลุ่ม การเล่าเรื่อง  การเป็นผู้น าเกมและ
การละเล่น การสร้างอารมณ์ขันในกิจกรรมขั้นตอนต่างๆ
เพื่อให้บรรลุผลตามจุดประสงค์   ฝึกปฏิบัติกิจกรรมค่ายใน
สถานการณ์จริง 

HH369 การสร้างสรรค์บทการแสดงและ
สันทนาการเพื่อกิจธุระ     
(Screenwriting for Recreational 
Activities and   Business) 

3(2-2-5) HH369 การสร้างสรรคบ์ทการแสดงและ
สันทนาการเพื่อกิจธุระ     
(Screenwriting for Recreation 
Business Activities) 

3(2-2-5) ปรับช่ือ
ภาษา 
อังกฤษ 

 

บทบาทของการแสดงและสันทนาการเพื่อกิจธุระต่างๆ 
เช่น การแสดงเพื่อการขายสินค้า การแสดงเพื่อพัฒนาองค์กร 
การแสดงเพื่อการรณรงค์ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
การตลาดเชิงกิจกรรม การเขียนบทและการสร้างสรรค์การ
แสดง การคิดและสร้างสรรค์รูปแบบสันทนาการที่เหมาะสม
กับกิจธุระ  

 

บทบาทของการแสดงและสันทนาการเพื่อกิจธุระต่างๆ 
เช่น การแสดงเพื่อการขายสินค้า การแสดงเพื่อพัฒนาองค์กร 
การแสดงเพื่อการรณรงค์ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
การตลาดเชิงกิจกรรม การเขียนบทและการสร้างสรรค์การ
แสดง การคิดและสร้างสรรค์รูปแบบสันทนาการที่เหมาะสม
กับกิจธุระ  

 
 

 HH379 ศิลปะการสมัภาษณ ์ 3(2-2-5) 
(Art of Interviewing) 

3(2-2-5) วิชาใหม่ 
 
           หลักการสัมภาษณ์ การเตรียมการสัมภาษณ์ การ

แก้ปัญหาระหว่างการสัมภาษณ์ การเรียบเรียงบทสัมภาษณ์
เพื่อน าเสนอผ่านสื่อ การประยุกตใ์ช้การสัมภาษณ์เพื่อ
ประโยชน์ในกิจกรรมทางธุรกิจ การแสดง กีฬาและ
สันทนาการ และฝึกปฏบิัต ิ
 

 
 

 HH381 การเขียนคอลมัน์   
Column Writing 

3(2-2-5) วิชาใหม่ 
 

          แนวทางการเขียนคอลัมน์เกี่ยวกับกิจกรรมการแสดง 
กีฬาและสันทนาการ การฝึกเขียนคอลัมน์กิจกรรมการ
แสดง กีฬาและสันทนาการประเภทต่างๆ เช่น คอลัมน์
แนะน า คอลัมน์ซุบซิบ คอลัมน์วิเคราะห์ข่าวกีฬา 
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 HH382 การพากย์รายการกีฬา   

Sports Program Voice-over 
3(2-2-5) วิชาใหม่ 

 

         การออกเสียงและการควบคุมการใช้น้ าเสียง จังหวะ
และลีลา การใช้น้ าเสียงเพื่อส่ือความหมายและถ่ายทอด
อารมณ์ความรู้สึก การใช้ไหวพริบปฏิภาณในการ
เลือกสรรถ้อยค าให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในรายการ
กีฬาประเภทต่างๆ  
 

HH448 การใช้ภาษาในกิจกรรรมทัศน 
ศึกษา            
(Language Usage for Field 
TripActivities) 

3(2-2-5) 
 

HH448 การใช้ภาษาในกิจกรรรมทัศน 
ศึกษา            
(Language Usage for Field 
TripActivities) 

3(2-2-5) 
 

คงเดิม 
 

 การใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนในกิจกรรมทัศนศึกษา
รูปแบบต่างๆ การฝึกปฏิบัติเป็นผู้น าเที่ยว การสันทนาการ
ในกิจกรรมทัศนศึกษาประเภทต่างๆ  เช่น ทัศนศึกษาใน
แหล่งมรดกโลก พื้นที่ประวัติศาสตร์ อุทยานแห่งชาติ การ
ท่องเที่ยวเชิงผจญภัย การท่องเที่ยวเชิงกีฬา  

การใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนในกิจกรรมทัศนศึกษา
รูปแบบต่างๆ การฝึกปฏิบัติเป็นผู้น าเที่ยว การสันทนาการ
ในกิจกรรมทัศนศึกษาประเภทต่างๆ  เช่น ทัศนศึกษาใน
แหล่งมรดกโลก พื้นที่ประวัติศาสตร์  อุทยานแห่งชาติ การ
ท่องเที่ยวเชิงผจญภัย การท่องเที่ยวเชิงกีฬา  

 

HH449 การผลิตสื่อการแสดง กีฬาและ
สันทนาการ  
(Media Creation for 
Performance, Sports and 
Recreation)  

3(2-2-5) HH449 การผลิตสื่อการแสดง กีฬาและ
สันทนาการ  
(Media Producing for 
Performance, Sports and 
Recreation)  

3(2-2-5) ปรับช่ือ
ภาษา 
อังกฤษ 

 

แนวทางการสร้างสรรค์และการผลิตส่ือการแสดง 
กีฬาและสันทนาการทั้งในรูปแบบของส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือวิทยุ
และโทรทัศน์  ภาพยนตร์ส้ัน และส่ือใหม่ วิเคราะห์ส่ือ
เกี่ยวกับการแสดง  กีฬาและสันทนาการ และฝึกปฏิบัติ 

แนวทางการสร้างสรรค์และการผลิตส่ือการแสดง 
กีฬาและสันทนาการทั้งในรูปแบบของส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือวิทยุ
และโทรทัศน์  ภาพยนตร์ส้ัน และส่ือใหม่ วิเคราะห์ส่ือ
เกี่ยวกับการแสดง  กีฬาและสันทนาการ และฝึกปฏิบัติ 

 

HH450 วาทศาสตร์ในกิจกรรมการแสดง 
กีฬาและสันทนาการ 
(Rhetoric in Performance, 
Sportsand Recreation)  

3(2-2-5) HH450 วาทศาสตร์ในกิจกรรมการแสดง 
กีฬาและสันทนาการ 
(Rhetoric in Performance, 
Sportsand Recreation)  

3(2-2-5) คงเดิม 
 

หลักวาทศาสตร์ในส่ือบันเทิงและกิจกรรมการแสดง 
การแข่งขันกีฬาและสันทนาการ และฝึกปฏิบัติ 

หลักวาทศาสตร์ในส่ือบันเทิงและกิจกรรมการแสดง 
การแข่งขันกีฬาและสันทนาการ และฝึกปฏิบัติ 
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 HH456 การวิจัยทางสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์  
(Social Science and Humanities 
Research) 

3(2-2-5) วิชาใหม่ 
 

         ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เชิง
ปริมาณและคุณภาพ กระบวนการวิจัยตามขั้นตอนต่าง ๆ 
ได้แก่ การเลือกหัวข้อเรื่อง การรวบรวมข้อมูล การจัด
ระเบียบข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และวิธีการเสนอ
ผลการวิจัย 
 

 

 

 HH458 สัมมนาการใชภ้าษาในวงการการ
แสดง กีฬาและสนัทนาการ
(Seminar in the Use of 
Language in Acting, Sports, 
and Recreation) 

3(0-6-3) วิชาใหม่ 
 

         การวิเคราะห์ และสัมมนาเกี่ยวกับปรากฏการณ์และ
ปัญหาการใช้ภาษาไทยในวงการการแสดง กีฬาและ
สันทนาการ 
 

 
 (4) กลุ่มวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 
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กลุ่มวิชาเอกเลือก  27-30 หน่วยกติ กลุ่มวิชาเอกเลือก  30-33 หน่วยกติ  

HH239 การวิเคราะห์และตีความ  
(Analysis and Interpretation) 

3(2-2-5)     HH239 การวิเคราะห์และตีความ  
(Analysis and Interpretation) 

3(2-2-5)     คงเดิม 
 

       หลักการวิเคราะห์และตีความ บทบาทของการ
วิเคราะห์และตีความในบริบทสังคมไทยปัจจุบัน แนว
ทางการวิเคราะห์และตีความในสื่อประเภทต่าง ๆ 

     หลักการวิเคราะห์และตีความ บทบาทของการวิเคราะห์
และตีความในบริบทสังคมไทยปัจจุบัน แนวทางการ
วิเคราะห์และตีความในสื่อประเภทต่าง ๆ 
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HH240 การเขียนสร้างสรรค์      

(Creative Writing)  
3(2-2-5) HH240 การเขียนสร้างสรรค์      

(Creative Writing)  
3(2-2-5) คงเดิม 

 

หลักการเขียนและการฝึกเขียนเพื่อส่ือความคิด      
จินตภาพ อารมณ์และความรู้สึกต่าง ๆ และฝึกเขียนงาน
รูปแบบต่าง ๆทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองเพื่อน าเสนอในสือ่
ร่วมสมัย 

 

หลักการเขียนและการฝึกเขียนเพื่อส่ือความคิด        จินต
ภาพ อารมณ์และความรู้สึกต่าง ๆ และฝึกเขียนงานรูปแบบ
ต่าง ๆทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองเพื่อน าเสนอในส่ือร่วม
สมัย 

HH244 ภาษาไทยในฐานะภาษา 
ต่างประเทศ  
(Thai as a Foreign Language) 

3(2-2-5)
  

HH244 ภาษาไทยในฐานะภาษา 
ต่างประเทศ  
(Thai as a Foreign Language) 

3(2-2-5)
  

คงเดิม 
 

บทบาทของภาษาไทยในประชาคมโลก  ภาษาไทยใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ  หลักเบื้องต้นของการสอน
ภาษาไทยแก่ชาวต่างชาติ และฝึกปฏิบัติ 

 

บทบาทของภาษาไทยในประชาคมโลก  ภาษาไทยใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ  หลักเบื้องต้นของการสอน
ภาษาไทยแก่ชาวต่างชาติ และฝึกปฏิบัติ 

HH245 ภาษาศาสตร์เบื้องตน้ส าหรับชาว
ต่างประเทศ  
(Introduction to Thai 
Linguistics for Foreigners)  

3(2-2-5) HH245 ภาษาศาสตร์เบื้องตน้ส าหรับชาว 
ต่างประเทศ  
(Introduction to Thai 
Linguistics for Foreigners)  

3(2-2-5) คงเดิม 
 

ความหมายของวิชาภาษาศาสตร์  ลักษณะของภาษา
ในด้านองค์ประกอบของภาษา สัญลักษณ์ของเสียงตาม
ระบบสากล  กระบวนการออกเสียง ระบบเสียง ระบบ
พยางค์ระบบวากยสัมพันธ์และระบบความหมายของ
ภาษาไทยความแตกต่างทางภาษาศาสตร์ระหว่าง
ภาษาไทยกับภาษาอ่ืน 

 

ความหมายของวิชาภาษาศาสตร์  ลักษณะของภาษา
ในด้านองค์ประกอบของภาษา สัญลักษณ์ของเสียงตาม
ระบบสากล  กระบวนการออกเสียง ระบบเสียง ระบบ
พยางค์ระบบวากยสัมพันธ์และระบบความหมายของ
ภาษาไทยความแตกต่างทางภาษาศาสตร์ระหว่างภาษาไทย
กับภาษาอ่ืน 

HH349 วรรณกรรมกับสังคมและ 
วัฒนธรรม 
(Literature, Society and 
Culture) 

3(2-2-5) HH349 วรรณกรรมกับสังคมและ 
วัฒนธรรม 
(Literature, Society and 
Culture) 

3(2-2-5) คงเดิม 
 

ทฤษฎีการศึกษาวรรณกรรมกับสงัคมและวัฒนธรรม  
ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสังคมและ
วัฒนธรรมไทย ฝึกปฏบิัติการวิเคราะห์วรรณกรรมกับ
สังคมและวัฒนธรรมไทย 

 

ทฤษฎีการศึกษาวรรณกรรมกับสังคมและวัฒนธรรม  
ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสังคมและวัฒนธรรม
ไทย ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์วรรณกรรมกับสังคมและ
วัฒนธรรมไทย 
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HH370 การพัฒนาทักษะการฟังและการ
พูดส าหรับชาวต่างประเทศ       
(Listening and Speaking Skills  
Development for Foreigners) 

3(2-2-5) HH370 การพัฒนาทักษะการฟังและการ
พูดส าหรับชาวต่างประเทศ       
(Listening and Speaking Skill  
Development for Foreigners) 

3(2-2-5) ปรับช่ือ
ภาษา 
อังกฤษ 

 

วิธีฝึกทักษะการฟัง การพูดส าหรับชาวต่างประเทศ 
เพื่อใช้ในการส่ือสาร ตั้งแต่ระดับต้นจนถึงระดับสูง และ
ฝึกปฏิบัติ 

 

วิธีฝึกทักษะการฟัง การพูดส าหรับชาวต่างประเทศ เพื่อ
ใช้ในการส่ือสาร ตั้งแต่ระดับต้นจนถึงระดับสูง และฝึก
ปฏิบัติ 

HH371 การพัฒนาทักษะการอ่านส าหรับ
ชาวต่างประเทศ  
(Reading Skills Development 
for Foreigners) 

3(2-2-5) HH371 การพัฒนาทักษะการอ่านส าหรับ
ชาวต่างประเทศ  
(Reading Skill Development for 
Foreigners) 

3(2-2-5) ปรับช่ือ
ภาษา 
อังกฤษ 

 

วิธีฝึกทักษะการอ่านส าหรับชาวต่าง ประเทศ เพื่อใช้
ในการส่ือสาร ตั้งแต่ระดับต้นจนถึงระดับสูง และฝึก
ปฏิบัติ 

 

วิธีฝึกทักษะการอ่านส าหรับชาวต่าง ประเทศ เพื่อใช้ใน
การส่ือสาร ตั้งแต่ระดับต้นจนถึงระดับสูง และฝึกปฏิบัติ 

HH372 การพัฒนาทักษะการเขียนส าหรบั
ชาวต่างประเทศ  
(Writing Skills Development 
for Foreigners)  

3(2-2-5) HH372 การพัฒนาทักษะการเขียนส าหรบั
ชาวต่างประเทศ  
(Writing Skill Development for 
Foreigners)  

3(2-2-5) ปรับช่ือ
ภาษา 
อังกฤษ 

 
 วิธีฝึกทักษะการเขียนส าหรับชาวต่าง ประเทศ เพื่อใช้ใน

การสื่อสาร ตั้งแต่ระดับต้นจนถึงระดับสูง และฝึกปฏิบัติ 
 

วิธีฝึกทักษะการเขียนส าหรับชาวต่าง ประเทศ เพื่อใช้ใน
การสื่อสาร ตั้งแต่ระดับต้นจนถึงระดับสูง และฝึกปฏิบัติ 

HH373 ภาษาและวัฒนธรรมเปรียบเทียบ 
(Comparative Language and 
Culture) 

3(2-2-5) HH373 ภาษาและวัฒนธรรมเปรียบเทียบ 
(Comparative Language and 
Culture) 

3(2-2-5) คงเดิม 
 

ภาษากับวัฒนธรรมในฐานะที่ภาษาเป็นเครื่อง
สะท้อนวัฒนธรรม  และวัฒนธรรม มีอิทธิพลต่อภาษา ทั้ง
ในวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมอื่น 

 

ภาษากับวัฒนธรรมในฐานะที่ภาษาเป็นเครื่องสะท้อน
วัฒนธรรม  และวัฒนธรรม มีอิทธิพลต่อภาษา ทั้งใน
วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมอื่น 
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HH374 ศิลปะการสอนภาษาไทยให้ชาว 

ต่างประเทศ  
(Art of Thai Language 
Teachingfor Foreigners) 

3(2-2-5) HH374 ศิลปะการสอนภาษาไทยให้ชาว 
ต่างประเทศ  
(Art of Thai Language 
Teachingfor Foreigners) 

3(2-2-5) ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 

เทคนิคและวิธีการสอนแบบต่าง ๆ  การเลือกวิธีการ
สอนให้เหมาะกับผู้เรียน  และฝึกปฏิบัติ 

      เทคนิคและวิธีการสอนแบบต่าง ๆ  การเลือกวิธีการ
สอนให้เหมาะกับผู้เรียน กลวิธีและการสร้างบรรยากาศที่ดี
ในการสอน และฝึกปฏิบัติ 
 

 

 

 HH383 ทฤษฎีการเรียนรูภ้าษาไทยส าหรบั
ชาวต่างประเทศ  
(Theory of Thai Language 
Acquisition for Foreigners) 

3(2-2-5) วิชาใหม่ 
 

         ทฤษฎีการเรียนรู้ภาษา เช่น ทฤษฎีกระบวนการทาง
สมอง ทฤษฎีพหุปัญญา ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
ทฤษฎีการรับรู้ภาษาที่สอง ทฤษฎีการสอนภาษาเพื่อการ
ส่ือสาร  เป็นต้น และฝึกปฏิบัติ 
 

 
 

 HH384 การออกเสียงภาษาไทย   
(Thai Pronunciation) 

3(2-2-5) วิชาใหม่ 
 

         การออกเสียงภาษาไทย  เสียงพยัญชนะ  เสียงสระ  
เสียงวรรณยุกต์  ฝึกออกเสียงภาษาไทยในระดบัค า  และ
ข้อความทั้งการพูดและการอ่านโดยใช้ตัวบทภาษาไทยที่
เป็นร้อยแก้ว  และร้อยกรอง 
 

HH375 โสตทัศนูปกรณ์เพื่อการน าเสนอ 
(Audio-Visual Aids for 
Presentation) 

3(2-2-5) HH385 การสร้างสรรค์สื่อการสอน 
(Instructional Media Creation) 
 

3(2-2-5) ปรับรหัส
วิชา 

ปรับช่ือ
วิชาและ
ปรับ

ค าอธิบาย
รายวิชา 

      การสร้ างโสตทัศนูปกรณ์ เพื่ อการน า เสนอให้
เหมาะสมกับเนื้อหา   

      แนวคิด ทฤษฎีการสร้างสรรค์ส่ือการสอนให้เหมาะกับ
ผู้เรียน และเนื้อหาวิชา 

 
 
 



 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร หน้า 171 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผล 
 

 
 HH386 จิตวิทยาการเรียนรู้ภาษา

(Psychology of Language 
Acquisition)  

3(2-2-5) วิชาใหม่ 
 

   แนวคิดและทฤษฎีจิตวิทยาสังคม จิตวิทยาการเรียนรู้
ภาษาและจิตวิทยาการเรียนรู้ภาษาที่สอง การประยุกต์ใช้
ทฤษฎีเพื่อการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

 

 

 HH387 บุคลิกภาพส าหรับการสื่อสารข้าม 
วัฒนธรรม 
( Personality Development for 
Cross-cultural Communication) 

3(2-2-5) วิชาใหม่ 
 

         ความหมายและความส าคัญของบุคลิกภาพเพื่อการ
พัฒนาตนเองส าหรับการส่ือสารระหว่างวัฒนธรรม 
แนวคิดของการติดต่อส่ือสารและการแลกเปลี่ยนทาง
วัฒนธรรมที่มีผลต่อการรับรู้ มโนทัศน์ ทัศนคติ ค่านิยม
ของบุคคล และสังคมที่มีพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่แตกต่าง
กัน 
 

HH451 ศิลปะการใช้ภาษาไทยส าหรับชาว 
ต่างประเทศ  
(Art of Thai Language Usage 
for Foreigners)  

3(2-2-5) HH451 ศิลปะการใช้ภาษาไทยส าหรับชาว 
ต่างประเทศ  
(Art of Thai Usage for 
Foreigners)  

3(2-2-5) ปรับช่ือ
ภาษา 
อังกฤษ 

 

       ศิลปะการใช้ภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ โดย
บูรณาการทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพื่อ
ส่ือสารให้เหมาะกับสถานการณ์และฝึกปฏิบัติ 
 

     ศิลปะการใช้ภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ โดย
บูรณาการทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพื่อ
ส่ือสารให้เหมาะกับสถานการณ์และฝึกปฏิบัติ 

HH452 แบบเรียนภาษาไทยเพื่อชาว 
ต่างประเทศ  
(Thai Language Textbooks 
forForeigners) 

3(2-2-5) HH452 
แบบเรียนภาษาไทยเพื่อชาว 
ต่างประเทศ  
(Thai Textbooks forForeigners) 

3(2-2-5) ปรับช่ือ
ภาษา 
อังกฤษ 

 

      ส ารวจและวิเคราะห์แบบเรียนภาษาไทยส าหรับชาว
ต่างประเทศ  การสร้างบทเรียนและฝึกปฏิบัติ 
 

      ส ารวจและวิเคราะห์แบบเรียนภาษาไทยส าหรับ ชาว
ต่างประเทศ  การสร้างบทเรียนและฝึกปฏิบัติ 
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HH453 สัมมนาการสอนภาษาไทยใน 

ฐานะภาษาต่างประเทศ    
(Seminar  in Thai Language  
Teaching for Foreigners)  

3(2-2-5)    HH453 สัมมนาการสอนภาษาไทยใน 
ฐานะภาษาต่างประเทศ    
(Seminar  in Thai  
Teaching for Foreigners)  

3(0-6-3)    ปรับช่ือ
ภาษา 
อังกฤษ 

ปรับช่ัวโมง
บรรยาย-
ปฏิบตัิ-
ศึกษาด้วย
ตนเอง 

       ปัญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอนภาษาไทยใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ  แนวทางในการแก้ไขปัญหา โดย
ศึกษาค้นคว้าและน าเสนอผลงานค้นคว้าต่อที่ประชุม 

      ปัญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอนภาษาไทยใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ  แนวทางในการแก้ไขปัญหา โดย
ศึกษาค้นคว้าและน าเสนอผลงานค้นคว้าต่อที่ประชุม 

 

 

 HH456 การวิจัยทางสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์  
(Social Science and Humanities 
Research) 

3(2-2-5) วิชาใหม่ 
 

         ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เชิง
ปริมาณและคุณภาพ กระบวนการวิจัยตามขั้นตอนต่าง ๆ 
ได้แก่ การเลือกหัวข้อเรื่อง การรวบรวมข้อมูล การจัด
ระเบียบข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และวิธีการเสนอ
ผลการวิจัย 
 

 
 

 HH459 ภูมิปัญญาไทยส าหรับชาว
ต่างประเทศ   
(Thai Wisdoms for Foreigners) 

3(2-2-5) วิชาใหม่ 
 

         ความหมายของภูมิปัญญาไทย วิถี ชี วิตแบบไทย 
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง สั ง ค ม ไ ท ย กั บ ค่ า นิ ย ม 
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย การบริหารจัดการ
ทรัพยากรและการบริโภคตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

 

 

 HH460 การเรียนรู้จากการสังเกตการณ์การ
สอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ 

(Learning from Classroom 

Observation in Thai Language 
Teaching for Foreigners) 

3(2-2-5) วิชาใหม่ 
 

   ศึกษากระบวนการเรียนการสอนเพื่อประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์จริง จากการเข้าร่วมสังเกตการณ์การสอน
ภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ 
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4.3. กลุ่มวิชาโท 15 หน่วยกติ 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผล 
HX422 ปรากฏการณ์ทางภาษาใน

สังคมไทย 
(Language Phenomenon in  
Thai Society) 

3(2-2-5) HX422 ปรากฏการณ์ทางภาษาใน
สังคมไทย 
(Language Phenomena in  
Thai Society) 

3(2-2-5) ปรับช่ือ
ภาษา 
อังกฤษ 

 

     ปรากฏการณ์ทางภาษาในชีวิตประจ าวันของกลุ่ม
บุคคลต่างๆ ภาษาในส่ือมวลชนและส่ือสมัยใหม่ สาเหตุ
และลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางภาษา อิทธิพลของ
ภาษาที่มีต่อบุคคลและสังคม 
 

     ปรากฏการณ์ทางภาษาในชีวิตประจ าวันของกลุ่มบุคคล
ต่างๆ ภาษาในส่ือมวลชนและส่ือสมัยใหม่ สาเหตุและ
ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางภาษา อิทธิพลของภาษาที่
มีต่อบุคคลและสังคม 

HX423 บูรณาการทักษะทางภาษา 
(Integrated Skills in Language) 

3(2-2-5) HX423 บูรณาการทักษะทางภาษา 
(Integrated Skills in Language) 

3(2-2-5) คงเดิม 

ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยทั้งทางด้านการฟัง การพูด 
การอ่าน และการเขียน บูรณาการทักษะทางภาษา เพื่อ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและกิจธุระต่างๆ ให้ เกิด
ประสิทธิผล 

 

ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยทั้งทางด้านการฟัง การพูด 
การอ่าน และการเขียน บูรณาการทักษะทางภาษา เพื่อ
น าไปใช้ในชีวิตประจ า วันและกิจธุระต่างๆ ให้ เกิด
ประสิทธิผล 

HX424 การใช้ภาษาไทยเพื่องานอาชีพ 
(Thai Usage for Careers) 

3(2-2-5) HX424 การใช้ภาษาไทยเพื่องานอาชีพ 
(Thai Usage for Careers) 

3(2-2-5) คงเดิม 

แนวทางการใช้ภาษาในงานอาชีพต่างๆ การพัฒนา
ทักษะการใช้ภาษาไทยในงานอาชีพเพื่อประสิทธิผลและ
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ โดยใช้กรณีศึกษาจาก
สถานการณ์จริง 

 

แนวทางการใช้ภาษาในงานอาชีพต่างๆ การพัฒนา
ทักษะการใช้ภาษาไทยในงานอาชีพเพื่อประสิทธิผลและ
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ โดยใช้กรณีศึกษาจาก
สถานการณ์จริง 

HX425 การพูดในที่ชุมชน 
(Public Speaking) 

3(2-2-5) HX425 การพูดในที่ชุมชน 
(Public Speaking) 

3(2-2-5) คงเดิม 

      ความส าคัญของการพูดและหลักการพูดในที่ชุมชน 
การเตรียมบทพูดและการเตรียมตัวพูด ฝึกพูดและฝึก
วิเคราะห์การพูดในที่ชุมชนแบบต่างๆ 
 

     ความส าคัญของการพูดและหลักการพูดในที่ชุมชน การ
เตรียมบทพูดและการเตรียมตัวพูด ฝึกพูดและฝึกวิเคราะห์
การพูดในที่ชุมชนแบบต่างๆ 

HX426 การเขียนเชิงสร้างสรรค์  
 (Creative Writing) 

3(2-2-5) HX426 การเขียนเชิงสร้างสรรค ์  
 (Creative Writing) 

3(2-2-5) คงเดิม 

หลักการเขียนเชิงสร้างสรรค์รูปแบบต่างๆ ฝึกการ
เขียนเพื่อส่ือภาพ ส่ืออารมณ์และความรู้สึก การเขียน
นิทานส าหรับเด็ก การเขียนเล่าเรื่อง และการเขียนสารคดี 

  

หลักการเขียนเชิงสร้างสรรค์รูปแบบต่างๆ ฝึกการเขียน
เพื่อส่ือภาพ ส่ืออารมณ์และความรู้สึก การเขียนนิทาน
ส าหรับเด็ก การเขียนเล่าเรื่อง และการเขียนสารคดี  
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผล 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผล 

HX427 สื่อร่วมสมัยและวรรณกรรม 
คัดสรร                   
(Contemporary Media and  
Selected Literature) 

3(2-2-5) HX427 สื่อร่วมสมัยและวรรณกรรม 
คัดสรร                   
(Contemporary Media and  
Selected Literature) 

3(2-2-5) คงเดิม 

      ฝึ ก วิ เคราะห์และตีความจาก ส่ือร่ วมสมั ยและ
วรรณกรรมที่คัดสรรให้ศึกษา โดยน าเสนอในรูปแบบ
ต่างๆ  อาทิ บทวิจารณ์ บทความแสดงความคิดเห็น เรื่อง
เล่า บทละคร 

      ฝึ ก วิ เ ค ร าะห์ และตี ความจ าก ส่ือร่ วมสมั ย และ
วรรณกรรมที่คัดสรรให้ศึกษา โดยน าเสนอในรูปแบบ 
ต่างๆ  อาทิ บทวิจารณ์ บทความแสดงความคิดเห็น เรื่อง
เล่า บทละคร 
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ภาคผนวก ข 

ตารางเปรียบเทียบรายวิชาของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 
กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ.2554 

 

มาตรฐานคุณวฒุิระดบัปรญิญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย    
พ.ศ.2554 

รายวิชาของหลกัสูตรศลิปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

1. กลุ่มวิชาเฉพาะด้านหรือวิชาเอกไม่น้อยกว่า 60  หน่วย
กิต  และมีวิชาเฉพาะหลักหรือวิชาบังคบัไม่น้อยกว่า 20 – 
40 หน่วยกิต       

กลุ่มวิชาเอก  63   หน่วยกิต  โดยแบ่งออกเป็น 
1. วิชาเอกบังคับ                        27   หน่วยกิต 
2. วิชาเอกบังคับเลือก              3 – 6  หน่วยกิต 
3. วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า     30     หน่วยกิต 
 

กลุ่มเนื้อหาวิชาเฉพาะหลัก 
1.1. กลุ่มเนื้อหาวิชาหลักภาษาไทย  และภาษาศาสตร์ ต้องมี
เนื้อหารายวิชาอย่างน้อย คือ  
     ลักษณะภาษาไทย   
     ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 
 

HH103 ลักษณะภาษาไทย   
 

1.2. กลุ่มเนื้อหาวิชาการใช้ภาษา ต้องมีเนื้อหาวิชาอย่างน้อย 
คือ     
     ทักษะการใช้ภาษาไทยด้านต่าง ๆ   
     การคิดและการใช้เหตผุล 

HO118 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
HO203 วาทศิลป ์
HO302 กระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหา   
HH205 การพูดและการฟังเพื่อประสิทธิผล 
HH206 การอ่านเพื่อประสิทธิผล 
HH207 การเขียนเพื่อประสิทธิผล 
HH303 การบันทึก สรุปความและรายงานการประชุม 
 

1.3. กลุ่มเนื้อหาวิชาวรรณคดีไทย  ต้องมีเนื้อหาวิชาอย่าง
น้อยคือ  
     วรรณคดีศึกษาหรือวรรณคดีวจิารณ์ หรือวรรณคดีวิจักษ ์
     วรรณคดีเอก 
     วรรณคดีร่วมสมัย 
 

HH105 มนุษย์กับวรรณกรรม 
HH208 วรรณกรรมไทยร่วมสมัย 
 

1.4. กลุ่มเนื้อหาวิชาภาษาและวรรณกรรมที่สัมพันธ์กับ
สังคมและวัฒนธรรม  ต้องมีเนื้อหาวิชาอย่างน้อย คือ 
     ภาษากับสังคม 
     ภาษากับวัฒนธรรม 

HO201 ภาษาและวัฒนธรรม 
HH209 ภาษากับสังคม 
HH210 คติชนสมัยใหม ่
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     วรรณกรรมกับสังคมและวัฒนธรรม 

มาตรฐานคุณวฒุิระดบัปรญิญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย    
พ.ศ.2554 

รายวิชาของหลกัสูตรศลิปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

2. กลุ่มเนื้อหาวิชาเฉพาะเลือก  
โดยเลือกจากกลุ่มวิชา ดังนี้ 
     2.1 กลุ่มเนื้อหาวิชาหลักภาษาไทยและภาษาศาสตร์ ต้อง
มีเนื้อหาวิชาดังต่อไปนี ้
     ภาษาบาลี สันสกฤต เขมร ในภาษาไทย  หรือ 
     ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  หรือ 
     ประวัติและความหมายของค า  หรือ 
     ภาษาศาสตร์เฉพาะด้าน   
     ภาษาถ่ิน 
     วิวัฒนาการของแบบเรียนภาษาไทย 
 

 
 
HH244 ภาษาไทยในฐานะภาษาตา่งประเทศ 
HH245 ภาษาศาสตร์เบื้องต้นส าหรับชาวต่างประเทศ 
HH383 ทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ 
HH384 การออกเสียงภาษาไทย 
HH452 แบบเรียนภาษาไทยเพื่อชาวต่างประเทศ 
 

2.2. กลุ่มเนื้อหาวิชาการใช้ภาษา  ต้องมีเนื้อหาวิชา
ดังต่อไปนี ้
     การใช้ภาษาเฉพาะแบบ 
     การใช้ภาษาเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะ 
     การส่ือสารภาษาข้ามวัฒนธรรม  (เช่น  การแปล) 
 

HH239 การวิเคราะห์และตคีวาม 
HH240 การเขียนสร้างสรรค ์
HH350 ศิลปะการพูดในงานสื่อสารมวลชน 
HH351 การเขียนในสื่อส่ิงพิมพ์ 
HH352 การเขียนบนัเทิงคด ี
HH353 ศิลปะการเล่าเรื่องข้ามส่ือ 
HH354 การเขียนบทสารคดีและรายการปกิณกะ 
HH356 การสร้างสรรค์วรรณกรรมเด็ก 
HH376 ภาษาโฆษณาในสังคมไทย 
HH377 ปรากฏการณ์ทางภาษาและวัฒนธรรมใน
สังคมไทย 
HH357 การอ่านและการประมวลความรู้ทางธุรกิจ 
HH358 หนังสือราชการและการเขียนทางธุรกจิ 
HH359 การพูดและเทคนิคการน าเสนอทางธุรกิจHH360 
การเขียนสารคดทีางธุรกิจในงานส่ือสารมวลชน 
HH361 การใช้ภาษาเพื่อสร้างภาพลักษณ์ทางธุรกิจ 
HH362 ศิลปะการแถลงข่าวและการประชุม 
HH363 การใช้ภาษาไทยในกิจกรรมการตลาด 
HH378 การเขียนบทความทางธุรกิจ 
HH366 การใช้ภาษาไทยในวงการกีฬา 
HH367 การใช้ภาษาในการแสดงและสันทนาการเชิงหัส
คด ี
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HH368 การใช้ภาษาในกิจกรรมคา่ย 
HH369 การสร้างสรรค์บทการแสดงและสันทนาการเพื่อ 
             กิจธุระ   

มาตรฐานคุณวฒุิระดบัปรญิญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย    
พ.ศ.2554 

รายวิชาของหลกัสูตรศลิปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

 HH370 การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดส าหรับชาว 
             ต่างประเทศ   
HH371 การพัฒนาทักษะการอ่านส าหรับชาวต่างประเทศ   
HH372 การพัฒนาทักษะการเขียนส าหรับชาวต่างประเทศ   
HH374 ศิลปะการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ 
HH442 การเขียนบทภาพยนตร์และละครโทรทศัน ์
HH443 การสร้างสรรค์บทการแสดงแสง สี เสียง 
HH455 สัมมนาการใช้ภาษาในวงการส่ือสารมวลชนและ 
             ส่ือใหม ่

HH446 การเขียนทางธุรกจิขั้นสูง 
HT447 สัมมนาการใช้ภาษาในวงการธุรกิจ 
HH448 การใช้ภาษาในกิจกรรรมทัศนศึกษา  
HH450 วาทศาสตร์ในกิจกรรมการแสดง กีฬาและ 
            สันทนาการ 
HH458 สัมมนาการใช้ภาษาในวงการการแสดง กีฬาและ 
            สันทนาการ 
HH451 ศิลปะการใช้ภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ  
 

2.3. กลุ่มเนื้อหาวิชาวรรณคดี อาจมีเนื้อหารายวิชา
ดังต่อไปนี ้
     พัฒนาการวรรณคดี 
     วรรณกรรมท้องถิ่น 
     วรรณคดีเฉพาะประเภท (เช่น นิราศ , ยอพระเกียรติ) 
     การประพันธ์ 
     การอ่านท านองเสนาะ 
     วรรณคดีเปรียบเทียบ 
 

HH355 วรรณกรรมแปลและส่ือบันเทิงอาเซียนสมัยใหม ่

2.4. กลุ่มเนื้อหาวิชาภาษาและวรรณกรรมที่สัมพันธ์กับ
สังคมและวัฒนธรรม  อาจมีเนื้อหาวิชาดังต่อไปนี ้
     คติชนในภาษาและวรรณกรรม 
     ภูมิปัญญากับวิถีชีวิตไทย 

HH349 วรรณกรรมกับสังคมและวัฒนธรรม 
HH373 ภาษาและวัฒนธรรมเปรยีบเทียบ 
HH355 วรรณกรรมแปลและส่ือบันเทิงอาเซียนสมัยใหม ่
HH243 การเล่นกับการสร้างสรรค์ทางภาษาไทย 
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     วรรณกรรมกับศิลปะแขนงต่าง ๆ  HH365 ความเป็นไทยและคติชนในการแสดง กีฬาและ 
            สันทนาการ   
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