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ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
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หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
1. รหัสและช่ือหลักสูตร 
    รหสัหลกัสูตร     25280561100216 
    ช่ือหลกัสูตร 
    ภาษาไทย      :  หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
    ภาษาองักฤษ :   Bachelor of Arts Program in Thai Language for Communication 
 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
    ช่ือเตม็ (ไทย)      :  ศิลปศาสตรบณัฑิต (ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร) 
    ช่ือยอ่ (ไทย)        :  ศศ.บ. (ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร) 
    ช่ือเตม็ (องักฤษ) :   Bachelor of Arts (Thai Language for Communication) 
    ช่ือยอ่ (องักฤษ)   :  B.A. (Thai Language for Communication) 
 

3. วิชาเอก/ หรือความเช่ียวชาญเฉพาะหลักสูตร 
    มุ่งผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญดา้นภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร มีความคิดกวา้งไกล         
มีทกัษะเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ มีความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค ์ ตลอดจนมีคุณธรรมและจริยธรรมอนัดี 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
    126 หน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
    5.1 รูปแบบ:  หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี  หลกัสูตร 4 ปี 
    5.2 ประเภทของหลกัสูตร:  หลกัสูตรทางวิชาการ 
    5.3 ภาษาท่ีใช:้   
          จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย  เอกสารและต าราในวิชาหลกัเป็นต าราภาษาไทย 
    5.4 การรับเขา้ศึกษา:   
          รับเฉพาะนกัศึกษาไทยและนกัศึกษาชาวต่างชาติท่ีสามารถฟัง พูด อ่าน เขียนและเขา้ใจภาษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 
    5.5 ความร่วมมือกบัสถาบนัอ่ืน:  หลกัสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
    5.6 การใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา:  ใหป้ริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
- หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ปรับปรุงจากหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
   (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
- คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรใหค้วามเห็นชอบการปรับปรุงหลกัสูตร 
 ในการประชุมคร้ังท่ี  1/2563   เม่ือวนัท่ี  11 มีนาคม 2563 
- สภาวิชาการ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทยไดพ้ิจารณากลัน่กรองหลกัสูตร และใหค้วามเห็นชอบ 
 ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2563   เม่ือวนัท่ี  12 พฤษภาคม 2563 
- สภามหาวิทยาลยัมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทยไดอ้นุมติั/เห็นชอบหลกัสูตร 
ในการประชุมคร้ังท่ี   -   เม่ือวนัท่ี  - 

- เปิดสอนภาคตน้  ปีการศึกษา 2563 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
    หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชา
ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร พ.ศ. 2563 ในปีการศึกษา 2566 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
1. งานดา้นบริหารธุรกิจ  เช่น  พนกังานประจ าส านกังาน  พนกังานฝ่ายจดัการประชุม  เลขานุการ  พนกังานส่งเสริม

การขาย  พนกังานประชาสัมพนัธ์ ผูป้ระกอบการ เป็นตน้ 
2. งานดา้นส่ือส่ิงพิมพ ์ เช่น  พนกังานประจ ากองบรรณาธิการ  บรรณาธิกร  พนกังานพิสูจน์อกัษร  เป็นตน้ 
3. งานดา้นส่ือสารมวลชน เช่น นกัข่าว ผูป้ระกาศพิธีกร เป็นตน้ 
4. งานพฒันาบุคคล  เช่น  พนกังานฝ่ายฝึกอบรมบุคลากร  เป็นตน้ 
5. งานดา้นการสอน เช่น ครูภาษาไทย  ผูส้อนภาษาไทยใหแ้ก่ชาวต่างประเทศ  นกัวิชาการ เป็นตน้ 
6. งานดา้นการล่าม  เช่น ล่าม  มคัคุเทศก ์ เป็นตน้ 

 

9. ช่ือ นามสกุล  ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ 
    ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
 

ต าแหน่ง ช่ือ-สกุล คุณวุฒิการศึกษา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์
         (ภาษาไทย) 

สุวรรณา  งามเหลือ อ.ม. (ภาษาไทย)  
ค.บ. (ภาษาไทย)  
(เกียรตินิยมอนัดบั 2) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
วิทยาลยัครูสวนดุสิต 

2539 
2534 

 
2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์

(ภาษาไทย) 
ปรมาภรณ์  ลิมป์เลิศเสถียร อ.ม. (ภาษาไทย) 

ศศ.บ.ภาษาไทย 
(เกียรตินิยมอนัดบั2) 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทร  
วิโรฒ ประสานมิตร 

2538 
2529 
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ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง คุณวุฒิการศึกษา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

3.รองศาสตราจารย ์
        (ภาษาไทย) 

บวัผนั  สุพรรณยศ อ.ม. (ภาษาไทย)  
ศศ.บ.ภาษาไทย (เกียรตินิยม
อนัดบั1) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทร 
วิโรฒ สงขลา 

2535 
2531 

4. อาจารย ์ สุมณฑา  ศกัด์ิชยัสมบูรณ์ ประกาศนียบตัรชั้นสูง (การสอน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ) 
ศศ.ม. (จารึกภาษาไทย) 
ศศ.บ. (ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

2549 
 

2540 
2532 

5. อาจารย ์ดร. วริศรา  อนนัตโท อ.ด. (ภาษาไทย) 
อ.ม.(ภาษาไทย) 
ศศ.บ. (ภาษาไทยเพื่อการ
ส่ือสาร) (เกียรตินิยมอนัดบั2) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  

2559 
2547 
2544 

 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย   

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาที่จ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 
               ปัจจุบนัธุรกิจดา้นการตลาด การพิมพ ์การส่ือสารมวลชน การประชาสัมพนัธ์  และการฝึกอบรมเพื่อพฒันาบุคคล เป็น
ธุรกิจท่ีสร้างรายได้ให้แก่ผูป้ระกอบการและผูท่ี้เก่ียวขอ้งอย่างสูง  และช่วยขบัเคล่ือนระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยให้
เจริญกา้วหนา้ยิง่ขึ้น  ส่งผลใหต้ลาดแรงงานตอ้งการผูท่ี้มีความรู้ความสามารถทางดา้นภาษาและการส่ือสาร  โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
การใชภ้าษาไทยเพื่อสร้างสรรคง์านและส่ือสารกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งให้บรรลุผลตามวตัถุประสงคข์องธุรกิจดงักล่าว  ผนวกกบั
ตอ้งการเรียนรู้และใช้ภาษาไทยของชาวต่างประเทศท่ีมีแนวโน้มสูงขึ้นเร่ือยๆ ดงัจะเห็นไดจ้ากการเติบโตในดา้นการเรียน     
การสอนภาษาไทยให้แก่นักศึกษาชาวจีน  อนัเกิดจากความตอ้งการเรียนภาษาไทยของคนจีนเพื่อน ามาใชต้่อยอดในการงาน
อาชีพ ส่งผลให้ตลาดแรงงานต้องการผูท่ี้มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาและการส่ือสาร  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้
ภาษาไทยเพื่อสร้างสรรคง์านและส่ือสารกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งใหบ้รรลุผลตามวตัถุประสงคข์องธุรกิจดงักล่าว 
11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม 
        จากการส ารวจของส านักงานบริหารและพฒันาองค์ความรู้พบว่าปัจจุบนัเยาวชนไทยยงัมีปัญหาดา้นการใช้ภาษาไทย     
อ่านภาษาไทยไม่คล่อง สะกดค าไม่แม่นย  า การส่ือสารทั้งการพูดและการเขียนยงัขาดความลึกซ้ึง จึงไม่สามารถเช่ือมโยงและ    
บูรณาการการเรียนรู้กบัศาสตร์อ่ืนได ้ นอกจากนั้นเยาวชนไทยยงัขาดทกัษะการคิดวิเคราะห์วิจารณ์ และการคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ 
หากเยาวชนไทยไม่สามารถใชภ้าษาไทยในการส่ือสารและวิเคราะห์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ก็จะขาดทกัษะการเรียนรู้ เช่ือมโยง 
และส่ือสารความรู้ความคิดต่างๆ  
        ขณะท่ีเยาวชนไทยมีปัญหาด้านการใช้ภาษาไทยดงักล่าว  ในต่างประเทศทั้งในยุโรป สหรัฐอเมริกา และเอเชียกลบัมี
ผูส้นใจศึกษาภาษาไทยมากขึ้น  สาเหตุประการหน่ึงเน่ืองจากต้องการมาลงทุนและท าการค้าในประเทศไทย  ปัจจุบัน
สถาบนัการศึกษาของไทยจึงมีชาวต่างประเทศเดินทางมาเรียนภาษาไทยมากขึ้น 
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพนัธกิจของสถาบัน 
12.1 การพฒันาหลกัสูตร 
        สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสารตระหนกัถึงสถานการณ์และการพฒันาทางเศรษฐกิจและสังคมดงักล่าว จึงมีเป้าหมาย
จะผลิตบณัฑิตให้เป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถดา้นภาษาและการส่ือสาร โดยเฉพาะการใชภ้าษาไทยให้มีประสิทธิภาพ  เพื่อ
น าไปใชใ้นการประกอบอาชีพและการแสวงหาความรู้ในระดบัท่ีสูงขึ้น  สาขาวิชาฯ จึงไดป้รับปรุงหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสารให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลกท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว จากการเช่ือมโยงกันทาง
เศรษฐกิจการคา้และการลงทุนระหว่างประเทศ ส่งผลให้นกัศึกษาต่างชาติโดยเฉพาะนกัศึกษาชาวจีนสนใจเรียนภาษาไทยใน
ประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็นจ านวนมากด้วยตระหนักว่าภาษาเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการติดต่อระหว่างประเทศ ประกอบกับ
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ท่ีมุ่งให้ความส าคญัเร่ืองการปฏิรูปประเทศในหลายดา้น 
รวมถึงการพฒันาคนไทยให้มีศกัยภาพในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์    มีความคิดสร้างสรรค์ใฝ่เรียนรู้มีคุณธรรมจริยธรรม
ค่านิยมท่ีดีงามรู้จกัสิทธิหน้าท่ีของตนเองและผูอ่ื้นควบคู่กบัการเสริมสร้างและพฒันาโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาและแหล่ง
เรียนรู้ในระดบัชุมชนโดยก าหนดให้มีรายวิชาบงัคบัทั้งดา้นหลกัภาษา การใชภ้าษา วรรณกรรม การส่ือสาร และความสัมพนัธ์
ของภาษาและวรรณกรรมกบัสังคมและการส่ือสาร เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ทางภาษาและการส่ือสารอย่างลุ่มลึก รอบดา้น  
นอกจากนั้นยงัมีรายวิชาเลือกท่ีผูเ้รียนสามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บัอาชีพไดอี้กดว้ย 
12.2 ความเก่ียวขอ้งกบัพนัธกิจของสถาบนั 
        มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทยมีพนัธกิจต่อสังคมในการจดัการศึกษาและให้บริการทางวิชาการ รวมทั้งมีส่วนร่วมกบัสังคม
ในการสืบสานและสร้างเสริมภูมิปัญญาใหเ้หมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  หลกัสูตรสาขาวิชาภาษาไทย
เพื่อการส่ือสาร จึงมุ่งเน้นการผลิตบณัฑิตท่ีมีความสามารถดา้นการใช้ภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ  มีความคิดกวา้งไกล มี
ทกัษะในการแกปั้ญหาเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ และมีความคิดเห็นในทางสร้างสรรค์  อีกทั้งยงัเป็นผูมี้คุณธรรมจริยธรรม เป็น
พลเมืองดีของสังคม 
 

13. ความสัมพนัธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของสถาบัน 
        -ไม่มี- 
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หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
    1.1 ปรัชญา 
            มุ่งเนน้คุณธรรม เป็นผูน้ าแห่งภาษาไทยเพื่อการส่ือสารและงานอาชีพ 
 

     1.2 วัตถปุระสงค์ 
           1.2.1  เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถ  มีทกัษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีทกัษะในการ
ส่ือสารดว้ยภาษาไทย และสามารถประยกุตใ์ชภ้าษาไทยอยา่งมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งสามารถน าความรู้นั้น
ไปสร้างสรรคง์านหรือประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงขึ้น 
          1.2.2  เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีบุคลิกภาพ มีความคิดกวา้งไกล มีทกัษะในการแกปั้ญหาเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์ 
และมีความคิดเห็นในทางสร้างสรรค ์ สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งเหมาะสม 
          1.2.3  เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม  มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ
ประเทศชาติ 
          1.2.4  เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความภาคภูมิใจในภาษาไทยซ่ึงเป็นภาษาประจ าชาติ และมีเจตคติท่ีดีต่อสังคมและ
วฒันธรรมไทย 
          1.2.5  เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการส่ือสารไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 

2. แผนพฒันาปรับปรุง 
แผนการพฒันา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ปรับปรุงหลกัสูตรใหเ้ป็นไป
ตามมาตรฐานไมต่ ่ากว่าท่ี 
สกอ. ก าหนด 

1. ติดตามและประเมินหลกัสูตรทุก 4 ปี 
2. ติดตามและประเมินความพึงพอใจของ

ผูเ้รียนและผูใ้ชบ้ณัฑิตอยา่งสม ่าเสมอ 
3. แต่งตั้งคณะกรรรมการพฒันาและปรับปรุง

หลกัสูตร 

1. เอกสารการปรับปรุงหลกัสูตร 
2. รายงานผลการประเมินหลกัสูตร 
3. ผลการประเมินความพึงพอใจจาก
ผูเ้รียนและผูใ้ชบ้ณัฑิต  

4. ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันา
และปรับปรุงหลกัสูตร 

ปรับปรุงหลกัสูตรใหท้นัสมยั
และสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของตลาด แรงงาน
ภายในระยะเวลา 5ปี 
 

ติดตามการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคม รวมทั้งความตอ้งการแรงงานของ
หน่วยงาน องคก์ร และสถานประกอบการ 

1. รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจและสังคมของหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

2. รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต 
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แผนการพฒันา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
แผนการส่งเสริมการเรียนการ
สอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั
ภายในระยะเวลา 2 ปี 

 

1. เพ่ิมพูนทกัษะ/ความรู้แก่อาจารยเ์พ่ือ
ส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

2. จดักิจกรรมท่ีเนน้ทกัษะการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี 

3. ส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลท่ีเนน้พฒันาการของผูเ้รียน 

1. หลกัฐานการเขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อ
เพ่ิมพูนทกัษะของอาจารย ์

2. ผลการประเมินการสอนโดย
นกัศึกษา 

3. รายงานผลการด าเนินงานของ
รายวิชาต่างๆ ในหลกัสูตร 

แผนการพฒันาทกัษะการ
สอน/การประเมินผลของ
อาจารยต์ามผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษา ภายใน
ระยะเวลา 2 ปี 

พฒันาทกัษะการสอนของอาจารยโ์ดยเนน้
ดา้นคุณธรรมจริยธรรม ดา้นความรู้ ทกัษะ
ทางปัญญา ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ทกัษะในการ
วิเคราะห์และส่ือสาร 

1. โครงการพฒันาทกัษะการสอนและ
การประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง5 ดา้น 

2. ผลการประเมินการสอนโดย
นกัศึกษา 
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หมวดท่ี 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
   1.1 ระบบการศึกษา 
        การจดัการศึกษาเป็นแบบทวิภาค แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา โดย 1 ภาคการศึกษามีระยะเวลาเรียนไม่นอ้ยกวา่ 15 
สัปดาห ์ 
 1.2การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน 
        มีการจดัการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน 1 ภาคการศึกษา ซ่ึงระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 8 สัปดาห์ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการประจ าหลกัสูตร หรือนโยบายของมหาวิทยาลยั 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
       ไม่มี 
 

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

   2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
         คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษาตอ้งเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย วา่ดว้ยการศึกษาระบบหน่วยกิตชั้นปริญญา
บณัฑิต พ.ศ. 2545 ขอ้ 5 และมีคุณสมบติั ดงัน้ี 
          2.2.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาประโยคมธัยมศึกษาตอนปลายสายสามญั (ม.6)  หรือระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 
หรือเทียบเท่า  หรือ 
          2.2.2 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า  หรือระดบัอนุปริญญา (3 ปี) หรือ
เทียบเท่า จากสถาบนัการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ หรือ 
          2.2.3 เป็นผู ้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยใด หรือสถาบันการศึกษาชั้นสูงอ่ืนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการรับรองและสมคัรเขา้ศึกษาในระดบัปริญญาตรีในสาขาวิชาอ่ืน 
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
          - นกัเรียนท่ีเขา้ศึกษาโดยระบบคดัเลือกของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
          - นกัเรียนท่ีมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย เป็นผูด้  าเนินการคดัเลือกเอง 
 

    2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
          2.3.1  นกัศึกษาบางคนมีพื้นฐานความรู้และความสามารถทางภาษาไทยนอ้ย 
          2.3.2  นกัศึกษาบางคนมีพื้นฐานในการคิดวิเคราะห์วิจารณ์ และความคิดสร้างสรรคน์อ้ย 
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2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
          2.4.1  ก าหนดรายวิชาเพือ่พฒันาความรู้ความสามารถทางภาษาไทย และทกัษะในการคิดวิเคราะห์วิจารณ์ และคิด
สร้างสรรค ์

2.4.2  จดัการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพื่อพฒันานกัศึกษา 
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

 

 
ระดับช้ันปี 

จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา (คน)  

2563 2564 2565 2566 2567 
ระดบัปริญญาตรี      ชั้นปีท่ี 1 80 80 80 80 80 

ชั้นปีท่ี 2 - 72 72 72 72 
ชั้นปีท่ี 3 - - 72 72 72 
ชั้นปีท่ี 4 - - - 72 72 
รวม 80 152 224 296 296 

บัณฑิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 72 72 
 

หมายเหตุ: อตัราการ Drop Out  ร้อยละ 10 

 
2.6 งบประมาณตามแผนและค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี 

 

งบประมาณรายจ่าย  
(หน่วย : บาท) 
หมวดเงิน 

งบประมาณที่ต้องการแต่ละปี 

2563 2564 2565 2566 2567 

เงินเดือน (ไม่มีอตัราใหม่) - - - - - 
ค่าตอบแทน 315,000 337,500 337,500 337,500 337,500 
ค่าวสัดุ 6,000 6,500 7,000 7,500 8,000 
ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ - - - - - 

รวมงบด าเนินการ 321,000 344,000 344,500 345,000 345,500 
ค่าครุภณัฑ ์ 303,000 303,500 304,000 304,500 305,000 
ค่าท่ีดิน - - - - - 
ค่าส่ิงก่อสร้าง - - - - - 

รวมงบลงทนุ - - - - - 

รวมทั้งส้ิน 624,000 647,500 648,500 649,500 650,500 

 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี59,632 บาท 
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2.7 ระบบการศึกษา 
      ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน  ตามระเบียบมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย ว่าดว้ยการศึกษาระบบหน่วยกิตขั้น
ปริญญาบณัฑิต พ.ศ. 2545  
 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
     นกัศึกษาท่ีเคยศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนมาก่อน  เม่ือเขา้ศึกษาในหลกัสูตรน้ีสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได ้ 
ทั้งน้ีให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  ว่าดว้ยการเทียบโอนหน่วยกิตในการเขา้ศึกษาหลกัสูตร
ระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2548 (ภาคผนวก ค.) และระเบียบมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย ว่าดว้ยการเทียบโอนความรู้ 
ทกัษะ และประสบการณ์ จากการศึกษานอกระบบและ/หรือการศึกษาตามอธัยาศยัเขา้สู่การศึกษาในระบบ ตาม
หลกัสูตรระดบัปริญญาตรีและระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2547   

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1.1     จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลกัสูตร126    หน่วยกิต 
3.1.2     โครงสร้างหลักสูตร 

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
 - หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป-บงัคบั     จ านวน 21 หน่วยกิต 

 - หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป-เลือก  นกัศึกษาเลือกเรียนไม่นอ้ยกวา่ 9 หน่วยกิต 
 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่วยกิต 
 (2.1) กลุ่มวิชาเฉพาะดา้น   

  ก. กลุ่มวิชาแกน 12 หน่วยกิต 
 ***วิชาแกนสาขาบงัคบั 3 หน่วยกิต  แกนคณะเลือกไม่นอ้ยกวา่ 9  หน่วยกิต 
  ข. กลุ่มวิชาเอก 63 หน่วยกิต 
  แบ่งเป็น 2 แผน   

แผน ก หลกัสูตรปกติ   แผน ข หลกัสูตรมี สหกิจศึกษา   

กลุ่มวิชาเอกบงัคบั 27 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอกบงัคบั 27 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาเอกบงัคบัเลือก 3 หน่วยกิต วิชาสหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาเอกเลือก 33 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอกเลือก 30 หน่วยกิต 

 (2.2) กลุ่มวิชาอ่ืน   
  ก. กลุ่มวิชาโท 15 หน่วยกิต 
  (*นกัศึกษาสามารถเลือกรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลือกจากกลุ่มใดก็ไดท้ดแทน

รายวิชาในกลุ่มวิชาโท จ านวน 15 หน่วยกิตได)้ 
  

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
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3.1.3รายวิชาในแต่ละหมวดวิชาและจ านวนหน่วยกิต   

3.1.3.1 รหัสวิชา 
รายวิชาในหลกัสูตรมีหลกัเกณฑ์การใช้รหัสวิชา โดยแทนดว้ยตวัอกัษร 2 ตวั และตวัเลข 3 

หลกั น าหนา้ทุกรายวิชาในหลกัสูตร ดงัต่อไปน้ี 
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

รายวิชาต่างๆ ในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปจะมีรหสัน าหนา้ช่ือวิชา  ซ่ึงมีความหมายดงัน้ี 
ตวัอกัษรสองตวั คือ GE  หมายถึง หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 
ตวัเลขหลกัร้อย 0-4 หมายถึงกลุ่มวิชา  ประกอบดว้ย 
เลข 0  หมายถึงกลุ่มวิชาภาษาและทกัษะการส่ือสาร 
เลข 1  หมายถึงกลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ 
เลข 2  หมายถึงกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เลข 3  หมายถึงกลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และวฒันธรรม 

   เลข 4  หมายถึงกลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตและสังคมยัง่ยนื 
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 

หมวดวิชาเฉพาะประกอบดว้ยรายวิชาในกลุ่มวิชาแกน กลุ่มวิชาเอก และกลุ่มวิชาโท จะมี
รหสัน าหนา้ช่ือวิชา ซ่ึงมีความหมาย ดงัน้ี 

                              ก.  กลุ่มวิชาแกน 
อกัษรตวัแรก  คือ  คณะวิชา  
          H   หมายถึง คณะมนุษยศาสตร์และประยกุตศิ์ลป์ 
อกัษรตวัท่ีสอง  คือ  หมวดวิชา 

              O*  หมายถึง  หมวดวิชาแกน 
                                *รหสัวิชามาจากน าอกัษรล าดบัท่ี 2 ของค าวา่ Core 

(ใชเ้ฉพาะหมวดวิชาแกนของคณะมนุษยศาสตร์และประยกุตศิ์ลป์เท่านั้น) 
เลขหลกัร้อย  คือ  ชั้นปีท่ี  ประกอบดว้ย 
เลข 1 หมายถึง จดัสอนในชั้นปีท่ี 1 
เลข 2 หมายถึง จดัสอนในชั้นปีท่ี 2 
เลข 3 หมายถึง จดัสอนในชั้นปีท่ี 3 
เลข 4 หมายถึง จดัสอนในชั้นปีท่ี 4 
เลขหลกัสิบและหลกัหน่วย  หมายถึง  ล าดบัวิชา 

ข.  กลุ่มวิชาเอก 
อกัษรตวัแรก  คือ  คณะวิชา  
           H    หมายถึง คณะมนุษยศาสตร์และประยกุตศิ์ลป์ 
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อกัษรตวัท่ีสอง  คือ  สาขาวิชา 
S*   หมายถึง  สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารธุรกิจ 
R*   หมายถึง  สาขาวชิาภาษาองักฤษและการแปล 
H*   หมายถึง  สาขาวิชาภาษาไทย 
A*   หมายถึง  สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่ น 
Z*   หมายถึง  สาขาวิชาภาษาจีน 
N*  หมายถึง  สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา 
P*   หมายถึง  สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
W*  หมายถึง  สาขาวิชาการท่องเท่ียว 
Y*   หมายถึง  สาขาวิชาการจดัการธุรกิจสายการบิน 
B*   หมายถึง  สาขาวชิาการจดัการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ 

*รหัสอักษรตัวท่ีสองของรหัสวิชาน ามาจากอักษรภาษาอังกฤษล าดับท่ี 2 ของ ช่ือ
ภาษาองักฤษของแต่ละสาขาวิชา หากตวัอกัษรดงักล่าวซ ้ ากบัรหัสท่ีไดก้ าหนดมาก่อนหน้าน้ีแลว้  ให้ใชอ้กัษร
ล าดบัถดัไปเป็นอกัษรตวัท่ีสองของรหัสวิชา (ใช้กบัหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกของคณะมนุษยศาสตร์และ
ประยกุตศิ์ลป์เท่านั้น)    

เลขหลกัร้อย  คือ  ชั้นปีท่ีจดัสอน  ประกอบดว้ย 
เลข 1 หมายถึง จดัสอนในชั้นปีท่ี 1 
เลข 2 หมายถึง จดัสอนในชั้นปีท่ี 2 
เลข 3 หมายถึง จดัสอนในชั้นปีท่ี 3 
เลข 4 หมายถึง จดัสอนในชั้นปีท่ี 4 
เลขหลกัสิบและหลกัหน่วย  หมายถึง  ล าดบัวิชาตั้งแต่ 01 – 99  ประกอบดว้ย 

   เลข 01 - 30   หมายถึง   รายวชิาเอกบงัคบั 
   เลข 31 - 90  หมายถึง  รายวิชาเอกเลือก 
   เลข 91 - 99  หมายถึง  รายวิชาเอกบงัคบัเลือก 

ค.  กลุ่มวิชาโท 
กลุ่มวิชาโทในคณะ 

อกัษรตวัแรก  คือ    คณะวิชา  
          H  หมายถึง คณะมนุษยศาสตร์และประยกุตศิ์ลป์ 
อกัษรตวัท่ีสอง  คือ  X  หมายถึง  รายวิชาโท 
เลขหลกัร้อย  คือ  สาขาวิชาโท  ประกอบดว้ย 
เลข 0 หมายถึง วิชาโทสาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารธุรกิจ 
เลข 1 หมายถึง วิชาโทสาขาวิชาภาษาองักฤษและการแปล 
เลข 2 หมายถึง วิชาโทสาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่ น 
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เลข 3 หมายถึง วิชาโทสาขาวิชาภาษาจีน 
เลข 4 หมายถึง วิชาโทสาขาวิชาภาษาไทย 
เลข 5 หมายถึง วิชาโทสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา 

    เลข 6หมายถึง   วิชาโทสาขาวิชาศิลปะการแสดง 
    เลข 7หมายถึง   วิชาโทสาขาวิชาการท่องเท่ียว 
    เลข 8หมายถึง   วิชาโทสาขาวิชาภาษาเกาหลี 
    เลข 01 หมายถึง   วิชาโทสาขาวิชาการท่องเท่ียว  
    เลข 02 หมายถึง   วิชาโทสาขาวิชาวิชาการจดัการธุรกิจสายการบิน 
    เลข 03 หมายถึง   วิชาโทสาขาวิชาการจดัการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ 

เลขหลกัสิบและหลกัหน่วย  หมายถึง  ล าดบัวิชาตั้งแต่ 01 - 99 
กลุ่มวิชาโทต่างคณะ 

อกัษรตวัแรก  คือ  คณะวิชา ประกอบดว้ย 
B หมายถึง คณะบริหารธุรกิจ 
A    หมายถึง คณะบญัชี 
E    หมายถึง คณะเศรษฐศาสตร์ 

   Hหมายถึงคณะมนุษยศาสตร์และประยกุตศิ์ลป์ 
S    หมายถึง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
C    หมายถึง คณะนิเทศศาสตร์ 

    Nหมายถึง   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
L     หมายถึง คณะนิติศาสตร์   
อกัษรตวัท่ีสอง  คือ  X  หมายถึง  รายวิชาโท 
เลขหลกัร้อย หลกัสิบ และหลกัหน่วย  หมายถึง  ล าดบัวิชาตั้งแต่ 001 – 999 

 

โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จ านวนหน่วยกิต  30  หน่วยกิต 
General Education Courses: 30 credits 

1. กลุ่มวิชาภาษาและทกัษะการส่ือสาร  (Language and Communication Skills) 
2. กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ  (Business and Entrepreneurship) 
3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(Science and Technology) 
4. กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และวฒันธรรม (Aesthetics and Culture) 
5. กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตและสังคมยัง่ยนื (Quality of Life and Sustainable Society) 
-หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป-บงัคบั   นกัศึกษาทุกคนตอ้งเรียน  จ านวน 21 หน่วยกิต   
-หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป-เลือก   นกัศึกษาเลือกเรียนไม่น้อยกวา่ 9  หน่วยกิต 
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(2) หมวดวิชาเฉพาะ   
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 

           หมวดวิชาเฉพาะมี 3  กลุ่มวิชา  จ านวนรวม 96  หน่วยกิต  ประกอบดว้ย 
     ก. กลุ่มวิชาแกน 12 หน่วยกิต 
         กลุ่มวิชาแกนคณะใหเ้ลือกเรียนอยา่งนอ้ย 3 รายวิชา 9 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปน้ี 

HO101   ทกัษะการรู้สารสนเทศ   
  (Information Literacy Skills) 

                            3(2-2-5)  

HO103   สุนทรียวิจกัษ ์  
  (Aesthetics Appreciation) 

                            3(3-0-6)  

HO117    อารยธรรมวิวฒัน์                                                                                                                                       
                (Evolution of Civilizations) 

                           3(3-0-6) 
 

 

HO118   การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
 (Critical Thinking) 

                           3(2-2-5) 
 

 

HO201  ภาษาและวฒันธรรม  
  (Language and Culture) 

                           3(3-0-6)  

HO203  วาทศิลป์ 
  (Speech Communication) 

                          3(2-2-5)  

HO301  จริยศาสตร์ส าหรับชีวิตประจ าวนั 
  (Ethics for Daily Life) 

                          3(3-0-6)  

HO302กระบวนการกลุ่มในการแกปั้ญหา   
  (Group Dynamics)   

                          3(2-2-5)  

HO308   ความเขา้ใจมนุษยศาสตร์ 
              (Understanding in Human Sciences) 

                           3(3-0-6)  

    
      กลุ่มวิชาแกนสาขา  ใหเ้รียน 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต ดงัน้ี    

   

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไข 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไข 
 

HO180 ความหมายในภาษา       3(2-2-5)  
 (Semantics)   
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  ข. กลุ่มวิชาเอก ให้เรียนไม่น้อยกว่า  63 หน่วยกิต 
  รายวิชาเอกประกอบดว้ยรายวิชาบงัคบั รายวิชาบงัคบัเลือก และรายวิชาเลือก นักศึกษาจะต้อง
เรียนรายวิชาบงัคบัทั้งหมด 9 รายวิชา จ านวน 27 หน่วยกิต รายวิชาบงัคบัเลือก 1 รายวิชา จ านวน 3-6 หน่วยกิต 
และรายวิชาเลือก 10-11 รายวิชา  จ านวน 30-33 หน่วยกิต ดงัน้ี 

รายวิชาเอกบังคับ  จ านวน  27 หน่วยกิต 

 

       

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไข 
 

HH103 ลกัษณะภาษาไทย 3(2-2-5)  
 (Characteristics of Thai Language )   
HH105 มนุษยก์บัวรรณกรรม 3(2-2-5)  
 (Man and Literature)   
HH106 การพูดและการฟังเพื่อประสิทธิผล 3(2-2-5)  
 (Effective Speaking and Listening)   
HH107 การอ่านเพื่อประสิทธิผล 3(2-2-5)  
 (Effective Reading)   
HH108 การเขียนเพื่อประสิทธิผล 3(2-2-5)  
 (Effective Writing)   
HH208 วรรณกรรมไทยร่วมสมยั 3(2-2-5)  
 (Contemporary Thai Literature)   
HH209 คติชนสมยัใหม่ 3(2-2-5)  
 (Modern Folklore)   
HH210 ภาษากบัสังคม 3(2-2-5)  
 (Language and Society)   
HH303 การบนัทึก สรุปความและรายงานการประชุม 3(2-2-5)  
 (Note Taking, Summary Writing and Meeting 

Minutes) 
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  รายวิชาบังคับเลือก ใหเ้ลือกเรียน 1 วิชา จ านวน 3-6 หน่วยกิต 
 

  
  รายวิชาเลือก ใหเ้ลือกเรียนรายวิชาเลือกในกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหน่ึงต่อไปน้ีจ านวน 30-33 หน่วยกิต 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไข 
 

HH 491 บูรณาการความรู้เพื่องานอาชีพ 3(0-6-3)   
 (Knowledge Integration for Careers)   
HH 492 ประสบการณ์วิชาชีพ 3(0-20-10)  
 (Professional Internship)   
HH 493 การศึกษาคน้ควา้อิสระ 3(0-6-3)  
 (Independent Study)   
HH 494 สหกิจศึกษา 6(0-40-20)   
 (Co - operative Education)   

 (1) กลุ่มวิชาภาษาไทยเพ่ืองานส่ือสารมวลชนและส่ือใหม่  
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
เง่ือนไข 

 
HH239 การวิเคราะห์และตีความ 3(2-2-5)  
 (Analysis and Interpretation)   
HH240 การเขียนสร้างสรรค ์ 3(2-2-5)  
 (Creative Writing)   
HH241 นวตักรรมการสร้างสรรคร์ายการผา่นส่ือร่วมสมยั   3(2-2-5)  
 (Innovative of Creation in Contemporary Media)   
HH246 ส่ือร่วมสมยัในสังคมไทย 3(3-0-6)  
 (Contemporary Media in Thai Society)   
HH249 วรรณกรรมกบัสังคมและวฒันธรรม      3(2-2-5)   
 (Literature, Society and Culture)   
HH250 การเขียนในส่ือร่วมสมยั 3(2-2-5)  
 (Writing in  Contemporary  Media)   
HH251 การเขียนบนัเทิงคดี 3(2-2-5)  
 (Fiction Writing)   
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HH252 ภาษาโฆษณาในสังคมไทย 3(2-2-5)  
 (Advertising Language Used  in Thai Society)   
HH350 ศิลปะการพูดในงานส่ือสารมวลชน 3(2-2-5)  
 (Art of Speaking in Mass Communication)   
HH353 ศิลปะการเล่าเร่ืองขา้มส่ือ 3(2-2-5)  
 (Art of Transmedia Narratives)   
HH354 การเขียนบทสารคดีและรายการปกิณกะ 3(2-2-5)  
 (Screenwriting for Documentary and Entertainment 

Programs) 
  

HH355 วรรณกรรมแปลและส่ือบนัเทิงอาเซียนสมยัใหม่ 3(2-2-5)  
 (Modern ASEAN Translated Literature and   
 Entertainment Media)   
HH356 การสร้างสรรคว์รรณกรรมเด็ก 3(2-2-5)  
 (Children Literature Creation)   

HH377 ปรากฏการณ์ทางภาษาและวฒันธรรมในสังคมไทย 3(2-2-5)  
 (Language and Cultural Phenomena in Thai Society)   
HH442 การเขียนบทภาพยนตร์และละครโทรทศัน ์ 3(2-2-5)  
 (Screenwriting for Film and TV Series)   
HH443 การสร้างสรรคบ์ทการแสดงแสง สี เสียง      3(2-2-5)   
 (Screenwriting for Light and Sound Shows)   
HH444 การผลิตหนงัสือและบรรณาธิการตน้ฉบบั 3(2-2-5)  
 (Book Editing and Publishing)   
HH454 การวิจารณ์วรรณกรรมและศิลปะบนัเทิง 3(2-2-5)  
 (Literary and Entertainment Art Criticism)   
HH455 สัมมนาการใชภ้าษาในวงการส่ือสารมวลชนและส่ือใหม่ 3(0-6-3)  
 (Seminar in the Language Usage in Mass    
 Media and New Media)   
HH456 การวิจยัทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3(2-2-5)  
 (Social Science and Humanities Research)   
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 (2) กลุ่มวิชาภาษาไทยเพ่ืองานธุรกิจ  
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
เง่ือนไข 

 
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 การใชซ้อฟตแ์วร์ประยกุตส์ าหรับงานส านกังาน      3(2-2-5)  
 (Usage of Application Software for Office Works)   
HH253 การอ่านและการประมวลความรู้ทางธุรกิจ 3(2-2-5)  
 (Business Reading and Processing)   
HH254 หนงัสือราชการและการเขียนทางธุรกิจ 3(2-2-5)  
 (Official and Business Letter Writing)   
HH255 การพูดและเทคนิคการน าเสนอทางธุรกิจ 3(2-2-5)  
 (Speaking and Techniques of Business Presentation)   
HH256  ศิลปะการสัมภาษณ์ 3(2-2-5)  
 (Art of Interviewing)   
HH257 ภาษาเพื่อการประชาสัมพนัธ์ 3(2-2-5)  
 (Language for Public Relations)   
HH360 การเขียนสารคดีทางธุรกิจในงานส่ือสารมวลชน 3(2-2-5)  
 (Business Feature Writing in Mass Communication)   
HH361 การใชภ้าษาเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ทางธุรกิจ 3(2-2-5)  
 (Language Usage for Business Image)   
HH362 ศิลปะการแถลงข่าวและการประชุม 3(2-2-5)  
 (Art of Press Conference and Meeting)   
HH363 การใชภ้าษาไทยในกิจกรรมการตลาด 3(2-2-5)  
 (Thai Language Usage in Marketing Activities)   
HH378 การเขียนบทความทางธุรกิจ 3(2-2-5)  
 (Business Article Writing)   
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รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไข 
 

HH380 การเขียนโครงการและรายงานทางธุรกิจ 3(2-2-5)  
 (Business Proposal and Report Writing)   
HH445 การสร้างสรรคส่ื์อใหม่เพื่อประสิทธิผลทางธุรกิจ 3(2-2-5)  
 (Creation of New Media for Business Advantages)   
HH446 การเขียนทางธุรกิจขั้นสูง 3(2-2-5)  
 (Advanced Business Writing)   
HH447 สัมมนาการใชภ้าษาในวงการธุรกิจ 3(0-6-3)  
 (Seminar  in Language Used in Business)   
HH456  การวิจยัทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3(2-2-5)  
 (Social Science and Humanities Research)   
HH457 การสร้างสรรคบ์ทเพื่อการน าเสนอต่อประชุมชน      3(2-2-5)   
 (Script Creation for Public Presentation)   

 
 
 
 

 (3) กลุ่มวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ  
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
เง่ือนไข 

 
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 ภาษาศาสตร์เบ้ืองตน้ส าหรับชาวต่างประเทศ 3(2-2-5)  
 (Introduction to Thai Linguistics for Foreigners)   
HH249  วรรณกรรมกบัสังคมและวฒันธรรม 3(2-2-5)  
 (Literature, Society and Culture)   
HH258        การพฒันาทกัษะการฟังและการพูดส าหรับชาวต่างประเทศ 3(2-2-5)  
 (Listening and Speaking Skill Development for Foreigners)   
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HH259 การพฒันาทกัษะการอ่านส าหรับชาวต่างประเทศ 3(2-2-5)  
 (Reading Skill Development for Foreigners)   
HH260 การพฒันาทกัษะการเขียนส าหรับชาวต่างประเทศ 3(2-2-5)  
 (Writing Skill Development for Foreigners)   
HH261 การออกเสียงภาษาไทย 3(2-2-5)  
 (Thai Pronunciation)   
HH373 ภาษาและวฒันธรรมเปรียบเทียบ 3(2-2-5)  
 (Comparative Language and Culture)   
HH374 ศิลปะการสอนภาษาไทยใหช้าวต่างประเทศ 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)   
HH385 การสร้างสรรคส่ื์อการสอน      3(2-2-5)   
 (Instructional Media Creation)   
HH386 จิตวิทยาการเรียนรู้ภาษา      3(2-2-5)   
 (Psychology of Language Acquisition)   
HH387 บุคลิกภาพส าหรับการส่ือสารขา้มวฒันธรรม      3(2-2-5)   
 (Personality Development for Cross-cultural Communication)   
HH451 ศิลปะการใชภ้าษาไทยส 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 การวิจยัทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์      3(2-2-5)   
 (Social Science and Humanities Research)   
HH459 ภูมิปัญญาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ      3(2-2-5)   
 (Thai Wisdoms for Foreigners)   
HH460 การเรียนรู้จากการสังเกตการณ์การสอนภาษาไทยใหช้าว

ต่างประเทศ 

     3(2-2-5)   

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

 (4) กลุ่มวิชาภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ*  
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
เง่ือนไข 

 
HH239 การวิเคราะห์และตีความ 3(2-2-5)  
 (Analysis and Interpretation)   
HH240   การเขียนสร้างสรรค ์      3(2-2-5)   
 (Creative Writing)   
HH261 การออกเสียงภาษาไทย      3(2-2-5)   
 (Thai Pronunciation)   
HH262 การอ่านจบัใจความ      3(2-2-5)   
 (Reading Comprehension)   
HH263 การแปลไทย–จีน 1      3(2-2-5)   
 (Thai - Chinese Translation 1)   
HH264 การอ่านหนงัสือพิมพไ์ทย      3(2-2-5)   
 (Reading Thai newspaper)   
HH265 การสนทนาภาษาไทย        3(2-2-5)  
 (Thai  Conversation)   
HH266 ภาษาไทยเพื่อธุรกิจ      3(2-2-5)  
 (Thai for Business)   
HH267 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย      3(2-2-5)   
 (Foreign Words Used in Thai Language)   
HH268 การแปลไทย – จีน 2         3(2-2-5)   
 (Thai - Chinese Translation 2)   
HH356 การสร้างสรรคว์รรณกรรมเด็ก      3(2-2-5)   
 (Children Literature Creation)   

HH377 ปรากฏการณ์ทางภาษาและวฒันธรรมในสังคมไทย      3(2-2-5)  
 (Language and Cultural Phenomena in Thai Society)   
HH388 การอ่านบทความ        3(2-2-5)  
 (Reading Articles)   
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              กลุ่มวิชาอ่ืน ๆ  
  ค. กลุ่มวิชาโท  15 หน่วยกิต  
   กลุ่มวิชาโทสาขาวิชาภาษาไทยท่ีเปิดให้นกัศึกษาสาขาอ่ืน  และคณะอ่ืนมาเลือกเรียนได ้ 
จ านวน 15 หน่วยกิตโดยเลือกเรียน 5 รายวิชาจาก 7 รายวิชาต่อไปน้ี 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไข 
 

HH389 การพูดและการน าเสนอ 3(2-2-5)  
 (Speaking and Presentation)   
HH390 การเขียนจดหมายธุรกิจ        3(2-2-5)   
 (Business  Writing)   
HH391 บูรณาการทกัษะทางภาษาไทย        3(2-2-5)   
 (Integrated Skills in Language)   
HH392 การแปลธุรกิจ        3(2-2-5)   
 (Business Translation)   
HH456 การวิจยัทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์      3(2-2-5)  
 (Social Science and Humanities Research)   
HH461 การเขียนเพื่อการประชาสัมพนัธ์        3(2-2-5)   
 (Public relation writing)   
HH462 ภาษาไทยเพื่อการท่องเท่ียว          3(2-2-5)  
 (Thai for Tourism)   
HH463 การส่ือสารขา้มวฒันธรรม        3(2-2-5)  
 (Cross-Cultural Communication)     
HH464  สัมมนาการใชภ้าษาไทย        3(2-2-5)   
 (Seminar in Thai Language Usage)   

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไข 
 

HX422 ปรากฏการณ์ทางภาษาในสังคมไทย 3(2-2-5)  
 (Language Phenomena in Thai Society)   
HX423 บูรณาการทกัษะทางภาษา      3(2-2-5)   
 (Integrated Skills in Language)   
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 (3) หมวดวิชาเลือกเสรี 

นกัศึกษาตอ้งศึกษาวิชาเลือกเสรีจ านวนอย่างน้อย 6 หน่วยกิต ทั้งน้ี  นกัศึกษาอาจเลือกรายวิชาท่ีเปิด
สอนในสาขาวิชาอ่ืนในระดบัปริญญาตรีในคณะมนุษยศาสตร์และประยุกตศิ์ลป์หรือคณะอ่ืนในมหาวิทยาลยั 
และรายวิชาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยัอ่ืนๆ ทั้งในและต่างประเทศท่ีมีขอ้ตกลง/ร่วมมือกบัมหาวิทยาลยั หรือ
ไดรั้บรองจากส านกังาน ก.พ.  

*รายวิชาท่ีไดรั้บการยกเวน้ส าหรับนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรชั้นสูง (ปวส.) 
หรือเทียบเท่า และเขา้ศึกษาต่อในหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร พ.ศ. 2560  

นกัศึกษา ปวส. เทียบโอนท่ีเขา้ศึกษาในหลกัสูตรฯ ไดรั้บการยกเวน้รายวิชาดงัต่อไปน้ี 
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ไดรั้บการยกเวน้ดงัต่อไปน้ี 
    1.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป-บงัคบั ไดรั้บการยกเวน้ จ านวน 2 รายวิชา รวม 6 หน่วยกิต ไดแ้ก่ 
วิชา GE001 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 
วิชา GE002 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 1 

1.2 หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป-เลือก ไดรั้บการยกเวน้ทั้งหมด 3 วิชา รวม 9 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ สามารถเทียบโอนหน่วยกิตไดต้ามระเบียบมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย ว่าดว้ย 

การเทียบโอนหน่วยกิต ในการเขา้ศึกษาหลกัสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และระเบียบมหาวิทยาลยั ว่าดว้ย การ
เทียบโอนความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ จากการศึกษานอกระบบ/หรือการศึกษาตามอธัยาศยัเขา้สู่การศึกษา
ในระบบตามหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีและระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2547  

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไดรั้บการยกเวน้ทั้งหมด 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไข 
 

HX424 การใชภ้าษาไทยเพื่องานอาชีพ 3(2-2-5)  
 (Thai Usage for Careers)   
HX425 การพูดในท่ีชุมชน  3(2-2-5)  
 (Public Speaking)   
HX426 การเขียนเชิงสร้างสรรค ์ 3(2-2-5)  
 (Creative Writing)   
HX427 ส่ือร่วมสมยัและวรรณกรรมคดัสรร  3(2-2-5)  
 (Contemporary Media and Selected Literature)   
HX428 การเล่นกบัการสร้างสรรคท์างภาษาไทย 3(2-2-5)  
 (Plays and Thai Language Creativity)   
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3.1.5 แสดงแผนการศึกษา 
แผนการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 

แผน ก  หลักสูตรปกติ 
ช้ันปีที่ 1  ภาคต้น 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย

ตนเอง) 

เง่ือนไข 
ก่อนเรียน 

 วิชาศึกษาทั่วไป: บังคับ 4 วิชา   
GE001 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ  3(3-0-6) - 
GE002 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร1  3(3-0-6) - 
GE101 การประกอบการท่ีขบัเคล่ือนดว้ยนวตักรรม  3(3-0-6) - 
GE201 การคิดเชิงนวตักรรมทางดิจิทลัและการโคด้  3(3-0-6) - 

 วิชาเอกบังคับ: 2 วิชา   
HH103 ลกัษณะภาษาไทย 3(2-2-5) - 
HH105 มนุษยก์บัวรรณกรรม  3(2-2-5) - 

รวม 18  

 
 
ช้ันปีที่ 1  ภาคปลาย 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย

ตนเอง) 

เง่ือนไข 

 วิชาศึกษาทั่วไป: บังคับ 1 วิชา   
GE003 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร2 3(3-0-6) ศึกษาก่อนGE002

หรือคะแนน
TOEICหรือ
เทียบเท่าตาม
เกณฑท่ี์ก าหนด 

 วิชาศึกษาทั่วไป: เลือก 1 วิชา 3(3-0-6) - 
 วิชาแกนสาขาบังคับ: 1 วิชา   

HO180 ความหมายในภาษา 3(2-2-5) - 
 วิชาเอกบังคับ: 3 วิชา   
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HH106 การพูดและการฟังเพื่อประสิทธิผล 3(2-2-5) - 
HH107 การอ่านเพื่อประสิทธิผล 3(2-2-5) - 
HH108 การเขียนเพื่อประสิทธิผล  3(2-2-5) - 

รวม 18  

 
 
ช้ันปีที่ 2  ภาคต้น 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย

ตนเอง) 

เง่ือนไข 

 วิชาศึกษาทั่วไป: บังคับ 1 วิชา   
GE004 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ1  3(3-0-6) - 

 วิชาศึกษาทั่วไป: เลือก 2 วิชา   
GExxx วิชาศึกษาทัว่ไป  3(3-0-6) - 
GExxx วิชาศึกษาทัว่ไป  3(3-0-6) - 

 วิชาแกนคณะ: เลือก 1 วิชา 3(3-0-6) - 
 วิชาเอกบังคับ: 1 วิชา   

HH208 วรรณกรรมไทยร่วมสมยั  3(2-2-5) - 
 วิชาเอกเลือก: เลือก 1 วิชา 3(2-2-5) - 

รวม 18  

 
 
ช้ันปีที่ 2  ภาคปลาย 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย

ตนเอง) 

เง่ือนไข 

 วิชาศึกษาทั่วไป: บังคับ 1 วิชา   
GE005 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ2 3(3-0-6) ศึกษาก่อนGE004

หรือคะแนน
TOEICหรือ
เทียบเท่าตาม
เกณฑท่ี์ก าหนด 
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 วิชาเอกบังคับ: 2 วิชา   
HH209 คติชนสมยัใหม่  3(2-2-5) - 
HH210 ภาษากบัสังคม 3(2-2-5) - 

 วิชาเอกเลือก: เลือก 2 วิชา   
HHxxx วิชาเอกเลือก 3(2-2-5) - 
HHxxx วิชาเอกเลือก 3(2-2-5) - 

 วิชาโท: เลือก 1 วิชา 3(3-0-6) - 
รวม 18  

 
 
ช้ันปีที่ 3  ภาคต้น 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

เง่ือนไข 

 วิชาแกนคณะ: เลือก 1 วิชา 3(3-0-6) - 
 วิชาเอกบังคับ: 1 วิชา   

HH303 การบนัทึก สรุปความและรายงานการประชุม 3(2-2-5) - 
 วิชาเอกเลือก: เลือก 2-3วิชา   

HHxxx วิชาเอกเลือก 3(2-2-5) - 
HHxxx วิชาเอกเลือก 3(2-2-5) - 
HHxxx วิชาเอกเลือก 3(2-2-5) - 

 วิชาโท: เลือก 2 วิชา   
 วิชาโท  3(3-0-6) - 
 วิชาโท 3(3-0-6) - 

รวม 18/21  
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ช้ันปีที่ 3  ภาคปลาย 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย

ตนเอง) 

เง่ือนไข 

 วิชาแกนคณะ: เลือก 1 วิชา 3(3-0-6) - 

 วิชาเอกเลือก: เลือก 2-3  วิชา   
HHxxx วิชาเอกเลือก 3(2-2-5) - 
HHxxx วิชาเอกเลือก 3(2-2-5) - 
HHxxx วิชาเอกเลือก 3(2-2-5) - 

 วิชาโท: เลือก 1-2  วิชา   
 วิชาโท  3(3-0-6) - 
 วิชาโท 3(3-0-6) - 
 วิชาเลือกเสรี: เลือก 1 วิชา 3(3-0-6) - 

รวม 18/21  
 
 
 
 

 
ช้ันปีที่ 4  ภาคต้น 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

เง่ือนไข 

 วิชาเอกเลือก: เลือก 2-3  วิชา  - 
HHxxx วิชาเอกเลือก 3(2-2-5) - 
HHxxx วิชาเอกเลือก 3(2-2-5) - 
HHxxx วิชาเอกเลือก 3(2-2-5) - 

 วิชาโท: เลือก 1 วิชา 3(3-0-6) - 
 วิชาเลือกเสรี: เลือก 1 วิชา 3(3-0-6) - 

รวม 12/15  
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ช้ันปีที่ 4  ภาคปลาย 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย

ตนเอง) 

เง่ือนไข 

 วิชาเอกบังคับเลือก: เลือก 1 วิชา   
HH491 บูรณาการความรู้เพื่องานอาชีพ 3(0-6-3) - 
HH492 ประสบการณ์วิชาชีพ 3(0-20-10) - 
HH493 การศึกษาคน้ควา้อิสระ 3(0-6-3) - 

 วิชาโท /วิชาเลือกเสรี: เลือก 1 วชิา 3(3-0-6)  - 
รวม 6  

 
หมายเหต:ุ - คณะมนุษยศาสตร์และประยกุตศิ์ลป์สามารถปรับเปล่ียนแผนการเรียนไดต้ามความเหมาะสมซ่ึงจะมี

ประกาศแจง้ให้นกัศึกษาทราบ 
 - นกัศึกษาสามารถขอรับค าปรึกษาจากอาจารยท่ี์ปรึกษาในการจดัแผนการเรียนท่ีเหมาะสม 
 
 

แผน ข  สหกิจศึกษา 
(กรณีนกัศึกษาเลือกสหกิจศึกษา ภาคปลาย ชั้นปีท่ี 4) 

 
ช้ันปีที่ 1  ภาคต้น 

 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา 
ด้วยตนเอง) 

เง่ือนไข 
ก่อนเรียน 

 วิชาศึกษาทั่วไป: บังคับ 4 วิชา   
GE001 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 3(3-0-6) - 
GE002 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 1 3(3-0-6)  - 
GE101 การประกอบการท่ีขบัเคล่ือนดว้ยนวตักรรม 3(3-0-6) - 
GE201 การคิดเชิงนวตักรรมทางดิจิทลัและการโคด้ 3(3-0-6) - 

 วิชาเอกบังคับ: 2 วิชา   
HH103 ลกัษณะภาษาไทย  3(2-2-5) - 
HH105 มนุษยก์บัวรรณกรรม 3(2-2-5) - 

รวม 18  
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ช้ันปีที่ 1  ภาคปลาย 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา 

ด้วยตนเอง) 

เง่ือนไข 

 วิชาศึกษาทั่วไป: บังคับ 1 วิชา   
GE003 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 2 3(3-0-6) ศึกษาก่อน GE002 หรือ

คะแนน TOEIC หรือ
เทียบเท่าตามเกณฑ ์    

ท่ีก าหนด 
 วิชาศึกษาทั่วไป: เลือก 1 วิชา 3(3-0-6) - 
 วิชาแกนสาขาบังคับ: 1 วิชา   

HO180 ความหมายในภาษา 3(2-2-5) - 
 วิชาเอกบังคับ: 3 วิชา   

HH106 การพูดและการฟังเพื่อประสิทธิผล    3(2-2-5) - 
HH107 การอ่านเพื่อประสิทธิผล    3(2-2-5) - 
HH108 การเขียนเพื่อประสิทธิผล    3(2-2-5) - 

รวม 18  
 
 

ช้ันปีที่ 2  ภาคต้น 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา 

ด้วยตนเอง) 

เง่ือนไข 

 วิชาศึกษาทั่วไป: บังคับ 1 วิชา   
GE004 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 1 3(3-0-6) ศึกษาก่อน GE003 หรือ

คะแนน TOEIC หรือ
เทียบเท่าตามเกณฑ ์    

ท่ีก าหนด 
 วิชาศึกษาทั่วไป: เลือก 2 วิชา   

GExxx วิชาศึกษาทัว่ไป 3(3-0-6) - 
GExxx วิชาศึกษาทัว่ไป 3(3-0-6) - 

 วิชาแกนคณะ: เลือก 1 วิชา 3(3-0-6) - 
 วิชาเอกบังคับ: 1 วิชา   

HH208 วรรณกรรมไทยร่วมสมยั 3(2-2-5) - 
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 วิชาเอกเลือก: เลือก 1 วิชา 3(2-2-5) - 
รวม 18  

 
ช้ันปีที่ 2  ภาคปลาย 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา 

ด้วยตนเอง) 

เง่ือนไข 

 วิชาศึกษาทั่วไป: บังคับ 1 วิชา   
GE005 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 2 3(3-0-6) ศึกษาก่อน GE004 หรือ

คะแนน TOEIC หรือ
เทียบเท่าตามเกณฑ ์    

ท่ีก าหนด 
 วิชาเอกบังคับ: 2 วิชา   

HH209 คติชนสมยัใหม่ 3(2-2-5) - 
HH210 ภาษากบัสังคม    3(2-2-5) - 

 วิชาเอกเลือก: เลือก 2 วิชา    
HHxxx วิชาเอกเลือก 3(2-2-5) - 
HHxxx วิชาเอกเลือก 3(2-2-5) - 

 วิชาโท: เลือก 1 วิชา 3(3-0-6) - 
รวม 18  

 
ช้ันปีที่ 3  ภาคต้น 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา 
ด้วยตนเอง) 

เง่ือนไข 

 วิชาแกนคณะ: เลือก 1 วิชา  3(3-0-6) - 
 วิชาเอกบังคับ: 1 วิชา   

HH303 การบนัทึก สรุปความและรายงานการประชุม 3(2-2-5) - 
 วิชาเอกเลือก: เลือก 2-3 วิชา    

HHxxx วิชาเอกเลือก 3(2-2-5) - 
HHxxx วิชาเอกเลือก 3(2-2-5) - 
HHxxx วิชาเอกเลือก 3(2-2-5) - 

 วิชาโท: เลือก 2 วิชา   
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 วิชาโท 3(3-0-6) - 
 วิชาโท 3(3-0-6) - 

รวม 18/21  

 
ช้ันปีที่ 3  ภาคปลาย 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา 

ด้วยตนเอง) 

เง่ือนไข 

 วิชาแกนคณะ: เลือก 1 วิชา  3(3-0-6) - 
 วิชาเอกเลือก: เลือก 2-3 วิชา    

HHxxx วิชาเอกเลือก 3(2-2-5) - 
HHxxx วิชาเอกเลือก 3(2-2-5) - 
HHxxx วิชาเอกเลือก 3(2-2-5) - 

 วิชาโท: เลือก 1-2 วิชา   
 วิชาโท 3(3-0-6) - 
 วิชาโท 3(3-0-6) - 
 วิชาเลือกเสรี: เลือก 1 วิชา 3(3-0-6) - 

รวม 18/21  

 
ช้ันปีที่ 4  ภาคต้น 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

เง่ือนไข 

 วิชาเอกเลือก: เลือก 2-3  วิชา  - 
HHxxx วิชาเอกเลือก 3(2-2-5) - 
HHxxx วิชาเอกเลือก 3(2-2-5) - 
HHxxx วิชาเอกเลือก 3(2-2-5) - 

 วิชาโท: เลือก 1 วิชา 3(3-0-6) - 
 วิชาเลือกเสรี: เลือก 1 วิชา 3(3-0-6) - 

รวม 12/15  
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ช้ันปีที่ 4  ภาคปลาย 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย

ตนเอง) 

เง่ือนไข 

 วิชาเอกบังคับเลือก 1 วิชา   
HH494 สหกิจศึกษา 6(0-40-20)  

รวม 6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: - คณะมนุษยศาสตร์และประยกุตศิ์ลป์สามารถปรับเปล่ียนแผนการเรียนไดต้ามความเหมาะสม
ซ่ึงจะมีประกาศแจง้ให้นกัศึกษาทราบ 

 - นกัศึกษาสามารถขอรับค าปรึกษาจากอาจารยท่ี์ปรึกษาในการจดัแผนการเรียนท่ีเหมาะสม 
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7.3 ค าอธิบายรายวิชา 
 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 
    (2.1)  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 

ก. กลุ่มวิชาแกน  24 หน่วยกิต  

วิชาแกนคณะ ให้เลือกเรียนอย่างน้อย 3 วิชา 9 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 

HO101 ทักษะการรู้สารสนเทศ 3(2-2-5)   

 (Information Literacy Skills) 

        ทักษะการเรียนรู้  ความส าคัญ  กระบวนการพัฒนาความรู้และทักษะ
สารสนเทศ   ประกอบดว้ย  การวิเคราะห์ความตอ้งการสารสนเทศ  การเลือกแหล่ง
และทรัพยากรสารสนเทศ  การสืบคน้สารสนเทศโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเป็น
เคร่ืองมือ  การวิเคราะห์  สังเคราะห์และประเมินสารสนเทศ การเรียบเรียงและ
น าเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ 

HO103      สุนทรียวิจักษ์ 3 (3-0-6)  

 (Aesthetics Appreciation) 

        คุณค่าและความงามของศิลปะแขนงต่าง ๆ การเขา้ถึงความงามในศิลปะ การมี
ประสบการณ์ในการดูงานศิลปะ  และการพฒันารสนิยมในการเสพงานศิลปะ 

HO117 อารยธรรมวิวัฒน์ 3(3-0-6)  

 (Evolution of Civilization) 

        ศึกษาวิวัฒนาการด้านต่าง ๆ ของมนุษยชาติตั้ งแต่อดีตถึงปัจจุบัน และ
แนวโนม้ท่ีจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต 

HO118 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 3(2-2-5)  

 (Critical Thinking) 

        การวิเคราะห์ลกัษณะของการอา้งเหตุผลเพื่อจูงใจใหผู้อ่ื้นยอมรับ วิธีการคน้หา
ความจริงท่ีอยู่เบ้ืองหลังชุดของการอา้งเหตุผลหลากหลายแบบ การฝึกฝนผ่าน
กิจกรรมกลุ่มโดยการใชเ้หตุผลเชิงตรรกะเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของการอ่าน 
การพูด และการเขียน รวมทั้งแนวทางในการสร้างสรรคผ์ลงานท่ีเป็นตน้ฉบบัของ
ตนเอง 
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HO201 ภาษาและวัฒนธรรม                                                                                                          3(3-0-6) 

 (Language and Culture) 

      ความสัมพนัธ์ระหว่างภาษา วฒันธรรม กบัการส่ือสารในบริบทสังคมไทยและ
สังคมโลก  ภาษาท่ีสะทอ้นความเป็นอยู่  ค่านิยม  ความเช่ือของคนในสังคม  การ
ใช้วจันภาษาและอวจันภาษาท่ีเหมาะสมโดยค านึงถึงความแตกต่างและความ
หลากหลายทางดา้นวฒันธรรม ดา้นความคิด  

HO203 วาทศิลป์                                                                                                     3 (2-2-5) 

 (Language and Culture) 

      ทฤษฎีการส่ือสารเบ้ืองต้นและการถ่ายทอดความคิดเป็นภาษา องค์ประกอบ
ของการพูดท่ีดี ความส าคญัของการพูดในสังคม  การเลือกหัวข้อเร่ืองท่ีพูด การ
พิจารณาผูฟั้ง การปรับปรุงและสร้างบุคลิกภาพท่ีดีในการพูด และฝึกปฏิบติั 

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

 (Ethics for Daily Life) 

        แนววิธีศึกษาทฤษฎีทางจริยศาสตร์ เพื่อประยุกต์สู่การคิดพิจารณาประเด็น
ปัญหาส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณค่าของชีวิตประจ าวนั โดยอาศยักระบวนทศัน์ทาง
ปรัชญาเป็นพื้นฐานการไตร่ตรองรอบดา้นอยา่งมีวิจารณญาณ 

HO302 กระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหา     3 (2-2-5) 

 (Group Dynamics) 

         ทฤษฎีและเทคนิคต่าง ๆ ท่ีช่วยให้แกปั้ญหาในการท างานและการส่ือสารใน
หน่วยงาน การฝึกจดัการด าเนินการ    และเขา้ร่วมในการแกปั้ญหา    การฝึกสร้าง
นโยบายและจัดกลุ่มการเรียนรู้ในรูปของคณะกรรมการ   การประชุมและการ
สัมภาษณ์ การศึกษาภาวะผูน้ าในรูปแบบต่าง ๆ 

HO308 ความเข้าใจมนุษยศาสตร์    3 (3-0-6)   

 (Understanding in Human Sciences) 

        แนววิธีในการศึกษาองค์ความรู้และประสบการณ์ของมนุษย์ ตลอดจน
ปรากฎการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นมนุษยแ์ละส่ิงสร้างสรรคข์องมนุษย ์โดยอาศยั
กระบวนทศัน์ทางปรัชญาเป็นเคร่ืองมือบูรณาการเพื่อสร้างความเขา้ใจในศาสตร์
และศิลป์แห่งมนุษย ์
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วิชาแกนสาขา ให้เรียน 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต  ดังนี้ 

HO180 ความหมายในภาษา 3(2-2-5) 

  (Semantics) 

        ความหมายของภาษา ทั้งในระดบัเสียง ถอ้ยค า ประโยค  และขอ้ความ การส่ือ
ความหมาย เจตนาในการส่ือความหมาย และการเปล่ียนแปลงความหมายเม่ืออยู่ใน
บริบทต่าง ๆ วิเคราะห์และประยุกตใ์ชค้วามหมายในภาษาเพื่อการฟัง การพูด การ
อ่าน หรือการเขียน และกรณีศึกษาจากการใชภ้าษาไทยในปัจจุบนั 

 

       ข. กลุ่มวิชาเอก 

วิชาเอกบังคับ (27 หน่วยกิต) 

HH103 ลักษณะภาษาไทย 3(2-2-5) 

 (Characteristics of ThaiLanguage ) 

        ลักษณะส าคัญของภาษาไทย  การศึกษาภาษาไทยโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี
ภาษาศาสตร์  ฝึกวิเคราะห์ขอ้มูลภาษาไทยประเภทต่าง ๆ  

HH105   มนุษย์กับวรรณกรรม 3(2-2-5) 

 (Man and Literature) 

        ความหมาย องค์ประกอบ ประเภทของวรรณกรรม ความสัมพนัธ์ระหว่าง
วรรณกรรมกบัชีวิตและสังคม ฝึกปฏิบติัการวิเคราะห์วรรณกรรมบางเร่ืองเพื่อให้เห็น
ความสัมพนัธ์ท่ีมีต่อกนั 

HH106   การพูดและการฟังเพ่ือประสิทธิผล 3(2-2-5) 

 (Effective Speaking and Listening) 

        หลกัและกลวิธีการพูดและการฟังเพื่อจุดประสงคต์่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิผล
ตามท่ีตอ้งการ และฝึกปฏิบติั 

HH107   การอ่านเพ่ือประสิทธิผล 3(2-2-5) 

 (Effective Reading) 

        หลักและกลวิธีการอ่านเพื่อประสิทธิผล แนวทางการวิเคราะห์ ตีความและ
ประเมินค่าบทอ่านประเภทต่างๆ ท่ีก าหนดให ้ และฝึกปฏิบติั 
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HH108   การเขียนเพ่ือประสิทธิผล 3(2-2-5) 

 (Effective Writing) 

        หลกัและกลวิธีการเขียนรูปแบบต่างๆ เพื่อประสิทธิผล เช่น เพื่อโนม้นา้วใจ เพื่อ
แสดงความคิดเห็น เพื่อส่ือความสะเทือนใจ เพื่อแสดงขอ้เท็จจริง เพื่อเล่าเร่ือง ฯลฯ
และฝึกปฏิบติั 

HH208  วรรณกรรมไทยร่วมสมัย 3(2-2-5) 

 (Contemporary Thai Literature) 

        ความเป็นมาของวรรณกรรมไทยร่วมสมยั บทบาททางสังคม การเมือง และ
วฒันธรรมต่อการเปล่ียนแปลงรูปแบบ ภาษา และเน้ือหาของวรรณกรรมไทยร่วม
สมยั ประเภทของวรรณกรรมร่วมสมยัในปัจจุบนั แนวคิดส าคญั และแนวทางการ
วิเคราะห์วรรณกรรมร่วมสมยัท่ีคดัสรรมาใหศึ้กษา 

HH209 คติชนสมัยใหม่ 3(2-2-5) 

 (Modern Folklore) 

        ทฤษฎีคติชน  ประเภทของคติชน  การศึกษาคติชนของไทยท่ีสืบเน่ืองมาถึง
ปัจจุบนั    การสร้างสรรคค์ติชนสมยัใหม่ วิเคราะห์คติชนสมยัใหม่ในแง่ทฤษฎีและ
ความสัมพนัธ์กบัสังคมไทยปัจจุบนั การประยุกตใ์ชข้อ้มูลและปรากฏการณ์ของคติ
ชนสมยัใหม่ในงานธุรกิจ ส่ือสารมวลชนและศิลปะการแสดง 

HH210 ภาษากับสังคม 3(2-2-5) 

 (Language and Society) 

        ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาษากบัสังคม  โดยเน้นพฤติกรรมทางภาษาท่ีมีผลมาจาก
สภาพสังคมท่ีแตกต่างกัน  องค์ประกอบส าคัญท่ีท าให้ภาษามีลักษณะต่าง ๆ การ
เปล่ียนแปลงของภาษาไทย ภาษาเฉพาะกิจในสังคมไทยปัจจุบัน ความสัมพนัธ์
ระหวา่งปรากฏการณ์ทางภาษาไทยกบัสังคมไทยปัจจุบนั 

 

HH303 การบันทึก สรุปความและรายงานการประชุม 3(2-2-5) 

 (Note Taking, Summary Writing and Meeting Minutes) 

        หลกัการบนัทึก สรุปความ และการเขียนรายงานการประชุมประเภทต่างๆ และ
ฝึกปฏิบติั 
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รายวิชาบังคับเลือกให้เลือกรายวิชาต่อไปนี ้1 รายวิชา 3 – 6  หน่วยกิต 
 

HH491 บูรณาการความรู้เพ่ืองานอาชีพ 3(0-6-3) 

 (Knowledge Integration for Careers) 

        บูรณาการความรู้จากการศึกษารายวิชาเอกเพื่อเสนอเป็นโครงงานอาชีพตาม
ความสนใจหรือความถนัดของผูเ้รียน โดยไดรั้บความเห็นชอบจากสาขาวิชา และ
ด าเนินการตามโครงงาน รวมทั้งน าเสนอผลงานต่อท่ีประชุม 

HH492 ประสบการณ์วิชาชีพ                      3(0-20-10) 

  (Professional Internship) 

        การฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือบริษัทห้างร้านท่ีเก่ียวข้องกับลักษณะ
วิชาเอก โดยไดรั้บความเห็นชอบจากสาขาวิชา และตอ้งมีชัว่โมงปฏิบติังานไม่น้อย
กว่า 300 ชั่วโมง ทั้งน้ีผูศึ้กษาต้องเสนอรายงานการฝึกปฏิบติังานตามท่ีสาขาวิชา
ก าหนด 

HH493 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 3(0-6-3) 

  (Independent Study) 

        การศึกษาเฉพาะเร่ืองตามความสนใจและความถนัดของแต่ละบุคคลตาม
ลักษณะวิชาเอกโดยเสนอภาคนิพนธ์ 1 เร่ือง หัวข้อท่ีศึกษาจะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากสาขาวิชา 

HH494 สหกิจศึกษา   6(0-40-20) 

   (Co-operative Education) 

        การปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการอย่างมีระบบ ตามสาขาวิชาท่ีศึกษา
เป็นระยะเวลา 1 ภาค การศึกษา ในฐานะพนกังานชัว่คราว นกัศึกษาจะตอ้งเขา้รับ
การเตรียมความพร้อมทั้งทางดา้นวิชาการ และการปฏิบติัตนในสังคมการท างาน 
รวมทั้ งด าเนินการตามขั้นตอนของสหกิจศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  การ
ปฏิบติังานและการประเมินผลอยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษาของ
สาขาวิชา และพนกังานท่ีปรึกษาท่ีสถานประกอบการมอบหมาย 
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รายวิชาเลือก ให้เลือกเรียนรายวิชาเลือกในกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหน่ึงต่อไปนีจ้ านวน 30-33 หน่วยกิต 

(1) กลุ่มวิชาภาษาไทยเพ่ืองานส่ือสารมวลชนและส่ือใหม่ 

HH239   การวิเคราะห์และตีความ 3(2-2-5) 

  (Analysis and Interpretation) 

        หลกัการวิเคราะห์และตีความ บทบาทของการวิเคราะห์และตีความในบริบท
สังคมไทยปัจจุบนัแนวทางการวิเคราะห์และตีความในส่ือประเภทต่าง ๆ 

 

HH240     การเขียนสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 

                 (Creative Writing) 

        หลักการเขียนและการฝึกเขียนเพื่อส่ือความคิด จินตภาพ อารมณ์และ
ความรู้สึกต่าง ๆ และฝึกเขียนงานรูปแบบต่าง ๆทั้ งร้อยแก้วและร้อยกรองเพื่อ
น าเสนอในส่ือร่วมสมยั 

HH241    นวัตกรรมการสร้างสรรค์รายการผ่านส่ือร่วมสมัย 3(2-2-5) 

 (Innovative of Creation in Contemporary Media)  

        หลกัและแนวทางศึกษานวตักรรมการสร้างสรรคร์ายการผ่านส่ือร่วมสมยัใน
บริบทสังคมไทย การวิเคราะห์รูปแบบและเทคนิคการผลิต การสร้างสรรคร์ายการ  
ใหเ้กิดประสิทธิผลทางธุรกิจ จริยธรรมและความสนใจของผูบ้ริโภค  

HH246     ส่ือร่วมสมัยในสังคมไทย  3(3-0-6) 

  (Contemporary Media in Thai Society) 

        ธรรมชาติและรูปแบบของส่ือต่าง ๆ ท่ีปรากฏในสังคมไทย ไดแ้ก่ ส่ือส่ิงพิมพ ์
ส่ือวิทยุกระจายเสียง ส่ือวิทยุโทรทศัน์ ส่ืออินเทอร์เน็ต การวิเคราะห์ส่ือร่วมสมยั
และอิทธิพลท่ีมีต่อสังคม 

HH249    วรรณกรรมกับสังคมและวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

                 (Literature, Society and Culture) 

        ทฤษฎีการศึกษาวรรณกรรมกบัสังคมและวฒันธรรม  ความสัมพนัธ์ระหว่าง
วรรณกรรมกบัสังคมและวฒันธรรมไทย  ฝึกปฏิบติัการวิเคราะห์วรรณกรรมกับ
สังคมและวฒันธรรมไทย 
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HH250     การเขียนในส่ือร่วมสมัย 3(2-2-5) 

  (Writing in Contemporary Media) 

        หลกัการเขียนข่าว บทบรรณาธิการ บทความและคอลมัน์ เพื่อน าเสนอในส่ือ
ร่วมสมยัประเภทต่างๆ และฝึกปฏิบติั 

HH251     การเขียนบันเทิงคดี 3(2-2-5) 

 (Fiction Writing) 

        หลักและทฤษฎีการเขียนบันเทิงคดีประเภทเร่ืองสั้ น นวนิยาย  เร่ืองเล่า
สมยัใหม่  และฝึกปฏิบติั 

HH252     ภาษาโฆษณาในสังคมไทย   3(2-2-5) 

                  (Advertising Language Used  in Thai Society) 

        ลกัษณะของภาษาโฆษณาในส่ือประเภทต่างๆ  การวิเคราะห์ภาษาโฆษณาใน
ด้านการใช้ภาษา  ความสัมพนัธ์ระหว่างภาษาโฆษณากับสังคมไทย  ตลอดจน
ผลกระทบของภาษาโฆษณาท่ีมีต่อการใชภ้าษาในสังคม 

HH350     ศิลปะการพูดในงานส่ือสารมวลชน 3(2-2-5) 

  (Art of Speaking in Mass Communication) 

       หลกัและวิธีการพูดในงานส่ือสารมวลชนประเภทต่างๆ  เช่น  ผูป้ระกาศ  พิธีกร  
การอ่านข่าว การเล่าข่าว การสัมภาษณ์และฝึกปฏิบติั 

HH353     ศิลปะการเล่าเร่ืองข้ามส่ือ 3(2-2-5) 

 (Art of Transmedia Narratives) 

      ทฤษฎีการเล่าเร่ืองขา้มส่ือจากส่ือหน่ึงเป็นอีกส่ือหน่ึง วิเคราะห์การดดัแปลง
ตน้ฉบบัเพื่อเป็นส่ือประเภทใหม่  และฝึกปฏิบติั 

HH354  การเขียนบทสารคดีและรายการปกิณกะ 3(2-2-5) 

              (Screenwriting for Documentary and Entertainment Programs) 

  หลกัการเขียนบทสารคดีและรายการปกิณกะประเภทต่างๆ และฝึกปฏิบติั 

HH355   วรรณกรรมแปลและส่ือบันเทิงอาเซียนสมัยใหม่ 3(2-2-5) 

 (Modern ASEAN Translated Literature and Entertainment Media) 

      ลกัษณะร่วมและลกัษณะเฉพาะของวรรณกรรมและส่ือบนัเทิงของประเทศ
ต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน วิเคราะห์วรรณกรรมและส่ือบนัเทิงเร่ืองเด่นๆ ของอาเซียน
สมยัใหม่ 
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HH356   การสร้างสรรค์วรรณกรรมเด็  3(2-2-5) 

  (Children Literature Creation) 

        การสร้างสรรค์วรรณกรรมเด็กในดา้นรูปแบบ เน้ือหา การน าเสนอ ให้สอดคล้อง
กับจิตวิทยาและความสนใจของเด็กวยัต่างๆ ฝึกปฏิบติัทั้งในรูปแบบการสร้างสรรค์
หนงัสือเด็ก รายการวิทย ุรายการโทรทศัน์ และส่ือส าหรับเด็กประเภทต่างๆ 

HH377  ปรากฏการณ์ทางภาษาและวัฒนธรรมในสังคมไทย                                                         3(2-2-5) 

        (Language and Cultural Phenomena in Thai Society) 

        ปรากฏการณ์ทางภาษาในชีวิตประจ าวัน ภาษาในวรรณกรรม ภาษาใน
ส่ือสารมวลชนและส่ือใหม่ ความหลากหลายทางภาษาและวฒันธรรม สาเหตุและ
ลกัษณะของการเปล่ียนแปลงทางภาษาและวฒันธรรมในสังคมไทยปัจจุบนั  

HH442  การเขียนบทภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ 3(2-2-5) 

 (Screenwriting for Film and TV Series) 

        หลกัการเขียนบทภาพยนตร์และบทละครโทรทศัน์ประเภทต่างๆ และฝึกปฏิบติั 

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

 (Screenwriting for Light and Sound Shows) 

        หลกัและวิธีการสร้างสรรคบ์ทเพื่อการแสดงแสง สี เสียง ในโอกาสต่างๆ และ
ฝึกปฏิบติั 

HH444  การผลิตหนังสือและบรรณาธิการต้นฉบับ 3(2-2-5) 

 (Book Editing and Publishing) 

        บทบาทหนา้ท่ีของบรรณาธิการ หลกัการบรรณาธิการตน้ฉบบัในดา้นการ     คดั
สรรตน้ฉบบั  การตรวจแกต้น้ฉบบั  การพิสูจน์อกัษร  การจดัท ารูปเล่มหนงัสือ  และ
ศิลปะการจดัท าหนงัสือใหน่้าสนใจ 

HH454  การวิจารณ์วรรณกรรมและศิลปะบันเทิง 3(2-2-5) 

 (Literary and Entertainment Art Criticism) 

        หลกัและทฤษฎีการวิจารณ์วรรณกรรมและศิลปะบนัเทิง ฝึกปฏิบติัการวิจารณ์
และเขียนบทวิจารณ์วรรณกรรมและศิลปะบนัเทิงประเภทต่างๆ  
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HH455  สัมมนาการใช้ภาษาในวงการส่ือสารมวลชนและส่ือใหม่                                  3(0-6-3) 

    (Seminar in the Language Usage in Mass Media and New Media)  

        การวิเคราะห์ และสัมมนาเก่ียวกบัปรากฏการณ์และปัญหาการใชภ้าษาไทยใน
วงการส่ือสารมวลชนและส่ือใหม่ 

HH456  การวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  3(2-2-5) 

               (Social Science and Humanities Research) 

        ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เชิงปริมาณและคุณภาพ 
กระบวนการวิจยัตามขั้นตอนต่าง ๆ ไดแ้ก่ การเลือกหัวขอ้เร่ือง การรวบรวมขอ้มูล 
การจดัระเบียบขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล และวิธีการเสนอผลการวิจยั 

 

 

(2) กลุ่มวิชาภาษาไทยเพ่ืองานธุรกิจ 

HH239   การวิเคราะห์และตีความ 3(2-2-5) 

 (Analysis and Interpretation) 

        หลกัการวิเคราะห์และตีความ บทบาทของการวิเคราะห์และตีความในบริบท
สังคมไทยปัจจุบนั แนวทางการวิเคราะห์และตีความในส่ือประเภทต่าง ๆ 
 

HH240  การเขียนสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 

 (Creative Writing) 

        หลกัการเขียนและการฝึกเขียนเพื่อส่ือความคิด จินตภาพ อารมณ์และความรู้สึก
ต่าง ๆ และฝึกเขียนงานรูปแบบต่าง ๆทั้งร้อยแกว้และร้อยกรองเพื่อน าเสนอในส่ือ
ร่วมสมยั 

HH242  บุคลิกภาพและมารยาทสังคม 3(2-2-5) 

 (Personality and Social Etiquettes) 

        แนวทางการพฒันาบุคลิกภาพเพื่อให้เหมาะสมและเสริมส่งภาพลกัษณ์ของ
บุคคลและองคก์รธุรกิจมารยาทสังคมดา้นต่างๆ และฝึกปฏิบติั 

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

  (Usage of Application Software for Office Works) 

        ทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์เพื่อประยกุตใ์ชใ้นการท างานดา้นต่าง ๆ ในส านกังาน 
ได้แก่ งานด้านเอกสาร งานด้านการค านวณ งานด้านการน าเสนอข้อมูล ด้วย
ซอฟตแ์วร์ประยกุตท่ี์ใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั ฝึกปฏิบติัในหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 

HH253  การอ่านและการประมวลความรู้ทางธุรกิจ 3(2-2-5) 
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 (Business Reading and Processing) 

        หลกัและวิธีการอ่านทางธุรกิจ โดยเลือกจากบทอ่านทางธุรกิจประเภทต่างๆ 
การวิเคราะห์บทอ่านทางธุรกิจการสืบคน้ข้อมูลทางธุรกิจจากบทอ่านต่างๆ เพื่อ
ประมวลความรู้ในการสร้างสรรคโ์ครงการทางธุรกิจ 

HH254  หนังสือราชการและการเขียนทางธุรกิจ 3(2-2-5) 

 (Official and Business Letters Writing) 

        หลกัและรูปแบบของหนงัสือราชการประเภทต่างๆ  หลกัและวิธีการเขียนทาง
ธุรกิจเพื่อใหเ้กิดประสิทธิผลทางธุรกิจ และฝึกปฏิบติั 

HH255  การพูดและเทคนิคการน าเสนอทางธุรกิจ 3(2-2-5) 

 (Speaking and Techniques of Business Presentation) 

        หลักการพูดทางธุรกิจประเภทต่างๆ การพูดส าหรับผูน้ าองค์กร การเจรจา
ต่อรองทางธุรกิจ การน าเสนอทางธุรกิจรูปแบบต่างๆ โดยใชอุ้ปกรณ์และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อประสิทธิผลทางธุรกิจและฝึกปฏิบติั 

HH256  ศิลปะการสัมภาษณ์  3(2-2-5) 

  (Art of Interviewing) 

        หลกัการสัมภาษณ์ การเตรียมการสัมภาษณ์ การแกปั้ญหาระหวา่งการสัมภาษณ์ 
การเรียบเรียงบทสัมภาษณ์เพื่อน าเสนอผ่านส่ือ การประยุกต์ใช้การสัมภาษณ์เพื่อ
ประโยชน์ในกิจกรรมทางธุรกิจ การแสดง กีฬาและสันทนาการ และฝึกปฏิบติั 

HH257  ภาษาเพ่ือการประชาสัมพนัธ์ 3(2-2-5) 

  (Language for Public Relations) 

        หลกัการสร้างสรรค์งานเขียนเพื่อการประชาสัมพนัธ์ การฝึกรวบรวมขอ้มูล 
และการฝึกการเขียนในงานประชาสัมพนัธ์ ได้แก่ การเขียนข่าว ค าอธิบายภาพ 
บทความ ค าบรรยายสรุป แถลงการณ์ และบทวิทยแุละโทรทศัน์ 

HH360  การเขียนสารคดีทางธุรกิจในงานส่ือสารมวลชน 3(2-2-5) 

 (Business  Feature Writing in Mass Communication)  

        แนวทางการเขียนและการน าเสนอสารคดีทางธุรกิจในส่ือส่ิงพิมพ์ วิทยุ 
โทรทศัน์และส่ือใหม่ เพื่อจุดประสงค์ต่างๆ เช่น การส่งเสริมการขาย การสร้าง
ภาพลักษณ์ทางธุรกิจ การแก้ข้อกล่าวหา การให้ข้อมูลความรู้เก่ียวกับธุรกิจ ฝึก
ปฏิบติัการผลิตรายการสารคดีเก่ียวกบัธุรกิจ  

HH361  การใช้ภาษาเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ทางธุรกิจ 3(2-2-5) 

(Language Usage for Business Image) 
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        หลกัและวิธีการสร้างภาพลกัษณ์ทางธุรกิจ  การใช้ภาษาเพื่อสร้างภาพลกัษณ์
ทางธุรกิจ การใช้ภาษาไทยเพื่อสร้างกลยุทธ์เพื่อการแข่งขันทางธุรกิจ วิเคราะห์
กรณีศึกษาการใชภ้าษาเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ทางธุรกิจและฝึกปฏิบติั  

 

HH362  ศิลปะการแถลงข่าวและการประชุม 3(2-2-5) 

 (Art of Press Conference and Meeting) 

        หลกัและประเภทของการแถลงข่าวและการประชุม ฝึกปฏิบติัการใชภ้าษาพูด
และภาษาเขียนในกิจกรรมการแถลงข่าวและการประชุมตามสถานการณ์ท่ี
ก าหนดให ้

HH363  การใช้ภาษาไทยในกิจกรรมการตลาด 3(2-2-5) 

 (Thai Language Usage in Marketing Activities) 

        หลกัการตลาดเชิงกิจกรรมรูปแบบต่างๆ เช่น  การประกวด การจดันิทรรศการ 
การเปิดตวัแสดงสินคา้ การแถลงข่าว การสัมภาษณ์ การสร้างสถานการณ์จ าลอง ฝึก
ปฏิบติัการเขียนบทเพื่อจดักิจกรรมรูปแบบต่างๆ  

HH378  การเขียนบทความทางธุรกิจ  3(2-2-5) 

 (Business Article Writing) 

        ลักษณะและวิธีการเขียนบทความทางธุรกิจประเภทต่างๆ เช่น บทความ
วิเคราะห์ บทความสัมภาษณ์ บทความก่ึงชีวประวติั บทความครบรอบปี และการฝึก
ปฏิบติั 

HH380  การเขียนโครงการและรายงานทางธุรกิจ      3(2-2-5) 

(Business Proposal and Report Writing) 

        หลกัและวิธีการเขียนโครงการและรายงานทางธุรกิจ   ขั้นตอนการเขียน  การ
รวบรวมขอ้มูล  วิเคราะห์ขอ้มูล  เรียบเรียง  และการน าเสนอโครงการและรายงาน
ทางธุรกิจ 

HH445  การสร้างสรรค์ส่ือใหม่เพ่ือประสิทธิผลทางธุรกิจ 3(2-2-5) 

 (Creation of New Media for Business Advantages) 

        การสร้างสรรค์ส่ือใหม่ และแนวทางท่ีท าให้เกิดประสิทธิผลทางธุรกิจ ศึกษา
จากส่ือใหม่ท่ีประสบความส าเร็จ วิเคราะห์การใชภ้าษาในส่ือใหม่ทางธุรกิจ และฝึก
ปฏิบติั 
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HH446  การเขียนทางธุรกิจขั้นสูง 3(2-2-5) 

 (Advanced Business Writing) 

        หลกัการเขียน การฝึกเขียนค ากล่าวรายงาน ค ากล่าวเปิดงานและปิดงาน ค า
กล่าวตอ้นรับ สารแสดงความยนิดี ค าประกาศ เกียรติคุณ  และค าไวอ้าลยั   

HH447  สัมมนาการใช้ภาษาในวงการธุรกิจ        3(0-6-3) 

 (Seminar  in Language Used in Business) 

        การใช้ภาษาไทยในวงการธุรกิจ โดยเน้นกรณีศึกษาจากสถานการณ์ธุรกิจ
ปัจจุบนั  และใหน้กัศึกษาน าเสนอผลงานคน้ควา้ต่อท่ีประชุม 

HH456   การวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  3(2-2-5) 

(Social Science and Humanities Research) 

        ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เชิงปริมาณและคุณภาพ 
กระบวนการวิจยัตามขั้นตอนต่าง ๆ ไดแ้ก่ การเลือกหัวขอ้เร่ือง การรวบรวมขอ้มูล 
การจดัระเบียบขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล และวิธีการเสนอผลการวิจยั 

HH457   การสร้างสรรค์บทเพ่ือการน าเสนอต่อประชุมชน                                            3(2-2-5) 

  (Script Creation for Public Presentation) 

        หลักการสร้างสรรค์บทเพื่อการน าเสนอต่อประชุมชน ปัจจัยท่ีท าให้การ
สร้างสรรคบ์ทมีความแตกต่างกนัไปตามสถานการณ์การส่ือสาร การรวบรวมขอ้มูล 
การวิเคราะห์ผูรั้บสารการสร้างจุดเด่นให้แก่บท และการฝึกการสร้างสรรค์บท
ประเภทต่าง ๆ เพื่อการน าเสนอต่อประชุมชน ไดแ้ก่ บทเพื่อการแสดงแสงและเสียง 
บทกิจกรรมในการเปิดสินคา้และบริการ บทกิจกรรมการจัดงานครบรอบปี บท
กิจกรรมการจดังานเฉลิมฉลองต่าง ๆ 

 

(3) กลุ่มวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ  

HH239  การวิเคราะห์และตีความ 3(2-2-5) 

 (Analysis and Interpretation) 

        หลกัการวิเคราะห์และตีความ บทบาทของการวิเคราะห์และตีความในบริบท
สังคมไทยปัจจุบนัแนวทางการวิเคราะห์และตีความในส่ือประเภทต่าง ๆ 

HH240  การเขียนสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 

 (Creative Writing) 
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        หลักการเขียนและการฝึกเขียนเพื่อส่ือความคิด จินตภาพ อารมณ์และ
ความรู้สึกต่าง ๆ และฝึกเขียนงานรูปแบบต่าง ๆทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองเพื่อ
น าเสนอในส่ือร่วมสมยั 
 

HH244  ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 3(2-2-5) 

 (Thai as aForeignLanguage) 

        บทบาทของภาษาไทยในประชาคมโลก  ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ  
หลกัเบ้ืองตน้ของการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างชาติ และฝึกปฏิบติั 

HH245  ภาษาศาสตร์เบ้ืองต้นส าหรับชาวต่างประเทศ3(2-2-5) 

 (Introduction to Thai Linguistics for Foreigners) 

        ความหมายของวิชาภาษาศาสตร์  ลกัษณะของภาษาในดา้นองคป์ระกอบของ
ภาษา สัญลกัษณ์ของเสียงตามระบบสากล  กระบวนการออกเสียง ระบบเสียง 
ระบบพยางคร์ะบบวากยสัมพนัธ์และระบบความหมายของภาษาไทยความแตกต่าง
ทางภาษาศาสตร์ระหวา่งภาษาไทยกบัภาษาอ่ืน 
 

HH249  วรรณกรรมกับสังคมและวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

 (Literature, Society and Culture) 

        ทฤษฎีการศึกษาวรรณกรรมกบัสังคมและวฒันธรรม  ความสัมพนัธ์ระหว่าง
วรรณกรรมกบัสังคมและวฒันธรรมไทย  ฝึกปฏิบติัการวิเคราะห์วรรณกรรมกบั
สังคมและวฒันธรรมไทย 

HH258  การพฒันาทักษะการฟังและการพูดส าหรับชาวต่างประเทศ 3(2-2-5) 

 (Listening and Speaking Skill Development for Foreigners) 

        วิธีฝึกทักษะการฟัง การพูดส าหรับชาวต่างประเทศ เพื่อใช้ในการส่ือสาร 
ตั้งแต่ระดบัตน้จนถึงระดบัสูง และฝึกปฏิบติั 

HH259  การพฒันาทักษะการอ่านส าหรับชาวต่างประเทศ 3(2-2-5) 

 (Reading Skill Development for Foreigners) 

        วิธีฝึกทักษะการอ่านส าหรับชาวต่างประเทศ เพื่อใช้ในการส่ือสาร ตั้ งแต่
ระดบัตน้จนถึงระดบัสูง และฝึกปฏิบติั 

HH260  การพฒันาทักษะการเขียนส าหรับชาวต่างประเทศ 3(2-2-5) 

 (Writing Skill Development for Foreigners) 

        วิธีฝึกทกัษะการเขียนส าหรับชาวต่างประเทศ เพื่อใช้ในการส่ือสาร ตั้งแต่
ระดบัตน้จนถึงระดบัสูง และฝึกปฏิบติั 
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HH261  การออกเสียงภาษาไทย  3(2-2-5) 

              (Thai Pronunciation) 

        การออกเสียงภาษาไทย  เสียงพยญัชนะ  เสียงสระ  เสียงวรรณยุกต์  ฝึกออก
เสียงภาษาไทยในระดับค า  และข้อความทั้ งการพูดและการอ่านโดยใช้ตัวบท
ภาษาไทยท่ีเป็นร้อยแกว้  และร้อยกรอง 

HH373  ภาษาและวัฒนธรรมเปรียบเทียบ 3(2-2-5) 

(Comparative Language and Culture) 

        ภาษากับวัฒนธรรมในฐานะท่ีภาษาเป็นเคร่ืองสะท้อนวัฒนธรรม  และ
วฒันธรรม มีอิทธิพลต่อภาษา ทั้งในวฒันธรรมไทย และวฒันธรรมอ่ืน 

HH374  ศิลปะการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ 3(2-2-5) 

              (Art of Thai Language Teaching for Foreigners)  

        เทคนิคและวิธีการสอนแบบต่าง ๆ การเลือกวิธีการสอนให้เหมาะกบัผูเ้รียน 
กลวิธีและการสร้างบรรยากาศท่ีดีในการสอน และฝึกปฏิบติั 

HH383  ทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ  3(2-2-5) 

   (Theory of Thai Language Acquisition for Foreigners) 

        ทฤษฎีการเรียนรู้ภาษา เช่น ทฤษฎีกระบวนการทางสมอง ทฤษฎีพหุปัญญา 
ทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง ทฤษฎีการรับรู้ภาษาท่ีสอง ทฤษฎีการสอนภาษา
เพื่อการส่ือสาร  เป็นตน้ และฝึกปฏิบติั 

HH385  การสร้างสรรค์ส่ือการสอน 3(2-2-5) 

 (Instructional Media Creation) 

        แนวคิด ทฤษฎีการสร้างสรรคส่ื์อการสอนใหเ้หมาะกบัผูเ้รียน และเน้ือหาวิชา  

HH386  จิตวิทยาการเรียนรู้ภาษา  3(2-2-5) 

 (Psychology of Language Acquisition) 

        แนวคิดและทฤษฎีจิตวิทยาสังคม จิตวิทยาการเรียนรู้ภาษาและจิตวิทยาการ
เรียนรู้ภาษาท่ีสอง การประยกุตใ์ชท้ฤษฎีเพื่อการสอนภาษาไทยใหช้าวต่างประเทศ
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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HH387  บุคลิกภาพส าหรับการส่ือสารข้ามวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

               (Personality Development for Cross-cultural Communication ) 

        ความหมายและความส าคญัของบุคลิกภาพเพื่อการพฒันาตนเองส าหรับการ
ส่ือสารระหว่างวฒันธรรม แนวคิดของการติดต่อส่ือสารและการแลกเปล่ียนทาง
วฒันธรรมท่ีมีผลต่อการรับรู้ มโนทศัน์ ทศันคติ ค่านิยมของบุคคล และสังคมท่ีมี
พื้นฐานทางวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั 

HH451   ศิลปะการใช้ภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ 3(2-2-5) 

 (Art of Thai Usage for Foreigners) 

        ศิลปะการใชภ้าษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ โดยบูรณาการทั้งการฟัง การ
พูด การอ่าน และการเขียนเพื่อส่ือสารใหเ้หมาะกบัสถานการณ์และฝึกปฏิบติั 

HH452  แบบเรียนภาษาไทยเพ่ือชาวต่างประเทศ 3(2-2-5) 

 (Thai Textbooks  for Foreigners) 

        ส ารวจและวิเคราะห์แบบเรียนภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ  การสร้าง
บทเรียนและฝึกปฏิบติั 

HH453  สัมมนาการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 3(0-6-3) 

 (Seminar  in Thai Teaching for Foreigners) 

        ปัญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ  
แนวทางในการแก้ไขปัญหา  โดยศึกษาคน้ควา้และน าเสนอผลงานคน้ควา้ต่อท่ี
ประชุม 

HH456  การวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  3(2-2-5) 

(Social Science and Humanities Research) 

        ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เชิงปริมาณและคุณภาพ 
กระบวนการวิจยัตามขั้นตอนต่าง ๆ ไดแ้ก่ การเลือกหัวขอ้เร่ือง การรวบรวมขอ้มูล 
การจดัระเบียบขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล และวิธีการเสนอผลการวิจยั 

HH459  ภูมิปัญญาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ  3(2-2-5) 

   (Thai Wisdoms for Foreigners) 
         ความหมายของภูมิปัญญาไทย วิถีชีวิตแบบไทย ความสัมพนัธ์ระหวา่งสังคมไทย                      
กบัค่านิยม ศิลปวฒันธรรม และภูมิปัญญาไทย การบริหารจดัการทรัพยากรและการ                   
บริโภคตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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HH460 การเรียนรู้จากการสังเกตการณ์การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ 3(2-2-5) 

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

        ศึกษากระบวนการเรียนการสอนเพื่อประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์จริง จากการเขา้
ร่วมสังเกตการณ์การสอนภาษาไทยใหช้าวต่างชาติ 

 

      (4) กลุ่มวิชาภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ 

HH239 การวิเคราะห์และตีความ  3(2-2-5) 

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

        หลกัการวิเคราะห์และตีความ บทบาทของการวิเคราะห์และตีความในบริบท
สังคมไทยปัจจุบนั แนวทางการวิเคราะห์และตีความในส่ือประเภทต่าง ๆ 

 

HH240  การเขียนสร้างสรรค์   3(2-2-5) 

 (Creative  Writing) 

        หลกัการเขียนและการฝึกเขียนเพื่อส่ือความคิด จินตภาพ อารมณ์และความรู้สึก 
ต่างๆ และฝึกเขียนงานรูปแบบต่างๆ ทั้งร้อยแกว้และร้อยกรองเพื่อน าเสนอในส่ือ
ร่วมสมยั 

HH261 การออกเสียงภาษาไทย   3(2-2-5) 

 (Thai Pronunciation) 

         การออกเสียงภาษาไทย เสียงพยญัชนะ เสียงสระ เสียงวรรณยกุต ์ฝึกออกเสียง
ภาษาไทยในระดบัค าและขอ้ความ ทั้งการพูดและการอ่าน โดยใชต้วับทภาษาไทย
ท่ีเป็นร้อยแกว้และร้อยกรอง 

HH262 การอ่านจับใจความ  3(2-2-5) 

 (Reading Comprehension) 

         หลกัและวิธีการอ่านจบัใจความ  การอ่านจบัใจความจากส่ือประเภทต่างๆ ใน
บริบทสังคมไทยปัจจุบนั 

HH263 การแปลไทย–จีน 1  3(2-2-5) 

 (Thai - Chinese Translation 1) 

         หลกัการแปลขั้นพื้นฐาน การแปลประโยค ขอ้ความและบทความสั้นๆ โดย
แปลจากภาษาไทยเป็นภาษาจีน 
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HH264 การอ่านหนังสือพมิพ์ไทย 3(2-2-5)   

 (Reading Thai newspaper) 

        บทบาทหน้าท่ีของหนงัสือพิมพ ์ประเภทของขอ้มูลข่าวสาร และลกัษณะของ
ภาษาในหนงัสือพิมพไ์ทยปัจจุบนั ทั้งประเภทส่ิงพิมพแ์ละออนไลน์ 

HH265 การสนทนาภาษาไทย   3(2-2-5)   

(Thai  Conversation) 

        การสนทนาเร่ืองทั่วไปในชีวิตประจ าวนั ถ้อยค าท่ีถูกต้องในการสนทนา
โอกาสต่างๆ ได้แก่ การทกัทาย การแนะน าตนเอง การเล่าเร่ืองสั้นๆ การแสดง
ความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน 

HH266 ภาษาไทยเพ่ือธุรกิจ   3(2-2-5)   

(Thai for Business) 

         ค าศพัท ์ ส านวน ภาษาท่ีใชใ้นวงการธุรกิจ ทกัษะดา้นการพูด การฟัง การอ่าน
และการเขียนทางธุรกิจ การฝึกอ่าน เขียนและวิเคราะห์ขอ้ความทางธุรกิจรูปแบบ
ต่างๆ  

HH267 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  3(2-2-5)   

(Foreign Words Used in Thai Language) 

        ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ลกัษณะการยมืและการน าภาษาต่างประเทศมา
ใชใ้นภาษาไทย  ทั้งในระดบัค าและขอ้ความ อิทธิพลของภาษาต่างประเทศท่ีมีต่อ
ภาษาไทยในปัจจุบนั 

HH268 การแปลไทย – จีน 2    3(2-2-5)   

(Thai - Chinese Translation 2) 

        การแปลประโยค ข้อความและบทความสั้ นๆ โดยแปลจากภาษาไทยเป็น
ภาษาจีน การฝึกแปลขอ้ความหลากหลายรูปแบบจากภาษาไทยเป็นภาษาจีน 

HH356 การสร้างสรรค์วรรณกรรมเด็ก  3(2-2-5)   

(Children Literature Creation) 

                  การสร้างสรรค์วรรณกรรมเด็กในด้านรูปแบบ เน้ือหา การน าเสนอให้
สอดคลอ้งกบัจิตวิทยาและความสนใจของเด็กวยัต่างๆ ฝึกปฏิบติัทั้งในรูปแบบการ
สร้างสรรคห์นงัสือเด็ก รายการวิทยุ รายการโทรทศัน์ และส่ือส าหรับเด็กประเภท
ต่างๆ 
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HH377 ปรากฏการณ์ทางภาษาและวัฒนธรรมในสังคมไทย  3(2-2-5)   

(Language and Cultural Phenomena in Thai Society) 

         ปรากฏการณ์ทางภาษาในชีวิตประจ าวัน ภาษาในวรรณกรรม ภาษาใน
ส่ือสารมวลชนและส่ือใหม่ ความหลากหลายทางภาษาและวฒันธรรม สาเหตุและ
ลกัษณะของการเปล่ียนแปลงทางภาษาและวฒันธรรมในสังคมไทยปัจจุบนั  

HH388 การอ่านบทความ   3(2-2-5)   

(Reading Articles) 

         หลักและวิธีการอ่านบทความ ลักษณะและชนิดของบทความ อ่านและ
วิเคราะห์เน้ือหา และลกัษณะการใชภ้าษาจากส่ือประเภทต่างๆ 

HH389 การพูดและการน าเสนอ  3(2-2-5)   

(Speaking and Presentation) 

 หลกัการพูดประเภทต่างๆ โดยใชอุ้ปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์และฝึกปฏิบติั 

HH390 การเขียนจดหมายธุรกิจ  3(2-2-5)   

(Business  Writing) 

         รูปแบบและองค์ประกอบของจดหมายธุรกิจ  การฝึกเขียนจดหมายธุรกิจ
ประเภทต่างๆ การวิเคราะห์ผูอ้่าน  การสืบคน้ และสังเคราะห์ขอ้มูลท่ีใช้ในการ
เขียน  

HH391 บูรณาการทักษะทางภาษาไทย   3(2-2-5)   

(Integrated Skills in Language) 

         ฝึกทกัษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาไทย บูรณาการทกัษะทาง
ภาษาไทยเพื่อใชใ้นชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

HH392 การแปลธุรกิจ  3(2-2-5)   

(Business Translation) 

         หลกัการและการฝึกแปลขอ้ความทางธุรกิจประเภทต่างๆ จากภาษาไทยเป็น
ภาษาจีน เช่น การแปลข่าว โฆษณา บทความทางธุรกิจ  

HH456 การวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  3(2-2-5) 

(Social Science and Humanities Research) 

        ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เชิงปริมาณและคุณภาพ 
กระบวนการวิจยัตามขั้นตอนต่าง ๆ ไดแ้ก่ การเลือกหัวขอ้เร่ือง การรวบรวมขอ้มูล 
การจดัระเบียบขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล และวิธีการเสนอผลการวิจยั 
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HH461 การเขียนเพ่ือการประชาสัมพนัธ์   3(2-2-5) 

(Public relation writing) 

         หลกัการเขียนเพื่อการประชาสัมพนัธ์  การรวบรวมขอ้มูลเพื่อการฝึกเขียน เช่น 
การเขียนค าบรรยายภาพ เขียนข่าว ค าบรรยายสรุปและบทความ 

HH462 ภาษาไทยเพ่ือการท่องเที่ยว   3(2-2-5) 

(Thai for Tourism) 

        ค าศัพท์เ ก่ียวกับการท่องเท่ียว และการน าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานธุรกิจท่องเท่ียว การฝึกทกัษะการใชภ้าษาไทยในการอธิบายในงาน
ธุรกิจท่องเท่ียว  

HH463 การส่ือสารข้ามวัฒนธรรม   3(2-2-5) 

(Cross-Cultural Communication) 

         แนวคิดของการติดต่อส่ือสารและการแลกเปล่ียนทางวฒันธรรมท่ีมีผลต่อการ
รับรู้ทศันคติ ค่านิยมของบุคคลและสังคมท่ีมีพื้นฐานทางวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั 

HH464 สัมมนาการใช้ภาษาไทย   3(2-2-5) 

 (Seminar in Thai Language Usage) 

         การใช้ภาษาไทยในการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั โดยเน้นกรณีศึกษาจาก
สถานการณ์การใช้ภาษาไทยในกลุ่มสังคมต่างๆ ในปัจจุบันและให้นักศึกษา
น าเสนอผลงานคน้ควา้ต่อท่ีประชุม 

 

    (2.2)  กลุ่มวิชาอ่ืน ๆ 

ค. กลุ่มวิชาโท 

กลุ่มวิชาโทสาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร  

HX422 ปรากฏการณ์ทางภาษาในสังคมไทย 3(2-2-5) 

 (Language Phenomena in Thai Siciety) 

        ปรากฏการณ์ทางภาษาในชีวิตประจ าวันของกลุ่มบุคคลต่างๆ ภาษาใน
ส่ือมวลชนและส่ือสมยัใหม่ สาเหตุและลกัษณะของการเปล่ียนแปลงทางภาษา 
อิทธิพลของภาษาท่ีมีต่อบุคคลและสังคม 

 

 

 



 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร หน้า 51 

 

HX423 บูรณาการทักษะทางภาษา 3(2-2-5) 

        (Integrated Skills in Language) 

        ฝึกทกัษะการใชภ้าษาไทยทั้งทางดา้นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
บูรณาการทกัษะทางภาษา เพื่อน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัและกิจธุระต่างๆ ใหเ้กิด
ประสิทธิผล 

HX424  การใช้ภาษาไทยเพ่ืองานอาชีพ   3(2-2-5) 

 (Thai Usage for Careers) 

        แนวทางการใช้ภาษาในงานอาชีพต่างๆ การพฒันาทกัษะการใชภ้าษาไทย
ในงานอาชีพเพื่อประสิทธิผลและประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ โดยใช้
กรณีศึกษาจากสถานการณ์จริง 

HX425  การพูดในที่ชุมชน 3(2-2-5) 

       (Public Speaking) 

        ความส าคญัของการพูดและหลกัการพูดในท่ีชุมชน การเตรียมบทพูดและ
การเตรียมตวัพูด ฝึกพูดและฝึกวิเคราะห์การพูดในท่ีชุมชนแบบต่างๆ 

HX426   การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 

        (Creative Writing) 

 หลกัการเขียนเชิงสร้างสรรค์รูปแบบต่างๆ ฝึกการเขียนเพื่อส่ือภาพ 
ส่ืออารมณ์และความรู้สึก การเขียนนิทานส าหรับเด็ก การเขียนเล่าเร่ือง และการ
เขียนสารคดี  

HX427   ส่ือร่วมสมัยและวรรณกรรมคัดสรร 3(2-2-5) 

        (Contemporary Media and Selected Literature) 

         ฝึกวิเคราะห์และตีความจากส่ือร่วมสมยัและวรรณกรรมท่ีคดัสรรใหศึ้กษา 
โดยน าเสนอในรูปแบบต่างๆ  อาทิ บทวิจารณ์ บทความแสดงความคิดเห็น เร่ือง
เล่า บทละคร 

HX428  การเล่นกับการสร้างสรรค์ทางภาษาไทย 3(2-2-5) 

 (Plays and Thai Language Creativity) 

        แนวคิดเก่ียวกบัการเล่นและการสร้างสรรคท์างภาษา  ปรากฏการณ์การเล่นและ
การสร้างสรรคท์างภาษาในสังคมไทย การประยุกตก์ารเล่นและการสร้างสรรคท์าง
ภาษาไทยในกิจกรรมต่างๆ  ทั้งในดา้นการพูด และการเขียน  
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3.2 ช่ือ นามสกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1  อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

ล าดบั ต าแหน่งทางวิชาการ ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบนั ปี พ.ศ. 
1 ผูช่้วยศาสตราจารย ์

(ภาษาไทย) 
สุวรรณา  งามเหลือ อ.ม. 

ค.บ. 
ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
วิทยาลยัครูสวนดุสิต 

2539 
2534 

2 ผูช่้วยศาสตราจารย ์
(ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร) 

ปรมาภรณ์  ลิมป์เลิศเสถียร อ.ม. 
ศศ.บ. 

ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

2538 
2529 

3 รองศาสตราจารย ์
(ภาษาไทย) 

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

อนัดบั 1) 

ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
สงขลา 

2535 
2531 

4 อาจารย ์ สุมณฑา  ศกัด์ิชยัสมบูรณ์ ศศ.ม. 

ศศ.บ.  

(จารึกภาษาไทย) 
 
(ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

2540 
2532 

5 อาจารย ์ดร. วริศรา  อนนัตโท อ.ด.  
อ.ม. 
ศศ.บ. 

คติชนวิทยา 
ภาษาไทย 
ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร
(เกียรตินิยมอนัดบั2) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  

2559 
2547 
2544 
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3.2.2 ผลงานทางวิชาการ และภาระการสอนของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
ล าดับ ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ช่ือ – สกุล ผลงานทางวิชาการ                                                   

(การค้นคว้าวิจัยหรือการแต่งต ารา) 
ประสบการณ์และการฝึกอบรม ภาระงานสอน (คาบ/สัปดาห์ 

ที่มีอยู่แล้ว ที่มีในหลักสูตรที่
จะเปิดใหม่ 

1 ผูช่้วยศาสตราจารย ์
(ภาษาไทย) 

สุวรรณา  งามเหลือ สุวรรณา  งามเหลือ.  2562. “เน้ือหาและภาษา
ในบทเพลงถึง “พ่อ”  :  พระบาทสมเด็จ          
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถ
บพิ ตร ”  ภ าษา  ศ าสนา  และวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ปี ท่ี  8   ฉบับท่ี  1 
มกราคม- มิถุนายน 2562    หนา้ 1 - 28 

-สัมมนา เ ชิ งวิชาการ  “ ทิศทางการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ :จาก
ปัจจุบันสู่อนาคต” โดย ศาสตราจารย์ 
ด ร . ผ ดุ งศัก ดิ  รั ตน เดโช    จัด โดย             
ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  
วนัท่ี 17 มกราคม 2563 

-สัมมมนาทางวิชาการ “การจดัการศึกษา
ในศตวรรษท่ี 21 “ โดย รองศาสตราจารยย์ืน 
ภู่ ว ร วรรณ   จัด โดย   ฝ่ า ยวิ ช าการ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  วันท่ี 21
กุมภาพนัธ์ 2563 

-สัมมมนาทางวิชาการ “การจดัการศึกษ
ท่ีมุ่งเน้นท่ีผลลพัธ์ “ โดย รองศาสตราจารย์
บัณฑิต  ทิพากร  จัดโดย  ฝ่ายวิชาการ
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ล าดับ ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ช่ือ – สกุล ผลงานทางวิชาการ                                                   
(การค้นคว้าวิจัยหรือการแต่งต ารา) 

ประสบการณ์และการฝึกอบรม ภาระงานสอน (คาบ/สัปดาห์ 

ที่มีอยู่แล้ว ที่มีในหลักสูตรที่
จะเปิดใหม่ 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  วันท่ี 13 
มีนาคม  2563 

2 ผูช่้วยศาสตราจารย ์
(ภาษาไทยเพื่อการ

ส่ือสาร) 

ปรมาภรณ์  ลิมป์เลิศเสถียร ปรมาภรณ์  ลิมป์เลิศเสถียร. 2561. พนัทา้ยนร
สิงห์: การผลิตซ ้าในบริบทสังคมไทยร่วมสมยั.    
วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย ปี
ท่ี 38 ฉบบัท่ี 1 เดือนมกราคม – มีนาคม.  2561                
หนา้ 123 - 134 

การประชุมระดับชาติ  ธี รทัศน์ เ ชิ ง
มนุษยศาสตร์  สั งคมศาสตร์  และ
ศิลปกรรมศาสตร์  ท่ามการเปล่ียนแปลง
ของสังคม "ความรัก ความตายและ
อ านาจในบริบทร่วมสมยั" วนัองัคารท่ี 4 
มิ ถุ น า ย น   2561 จั ด โ ด ย ค ณ ะ
มนุษยศาสต ร์ และประยุ กต์ ศิ ล ป์   
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย    

10.5 12 

3 รองศาสตราจารย ์
(ภาษาไทย) 

บวัผนั  สุพรรณยศ บัวผนั สุพรรณยศ. 2562. “ เพลงพื้นบ้าน
ภาคกลาง  ศิลปะการสอนเพศศึกษาแบบ
ชาวบา้น.”   วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ  
ปีท่ี  26 ฉบับท่ี 2  กรกฎาคม –  ธันวาคม  
2562. หนา้ 152 - 200 
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ล าดับ ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ช่ือ – สกุล ผลงานทางวิชาการ                                                   
(การค้นคว้าวิจัยหรือการแต่งต ารา) 

ประสบการณ์และการฝึกอบรม ภาระงานสอน (คาบ/สัปดาห์ 

ที่มีอยู่แล้ว ที่มีในหลักสูตรที่
จะเปิดใหม่ 

4 อาจารย ์ สุมณฑา  ศกัด์ิชยัสมบูรณ์ สุมณฑา   ศัก ด์ิชัยสมบูรณ๋ .  2562  .  “การ
วิเคราะห์แบบเรียนภาษาไทยเบ้ืองต้นส าหรับ
ชาวต่างชาติ.” วารสารวิชาการ ม ห า วิ ท ย า ลั ย
หอการคา้ไทย ปีท่ี 39  ฉบบัท่ี 3 เดือนกรกฎาคม 
– กนัยายน. หนา้ 121 - 137 

การประชุมระดับชาติ  ธี รทัศน์ เ ชิ ง
มนุษยศาสตร์  สั งคมศาสตร์  และ
ศิลปกรรมศาสตร์  ท่ามการเปล่ียนแปลง
ของสังคม "ความรัก ความตายและ
อ านาจในบริบทร่วมสมยั" วนัองัคารท่ี 4 
มิถุนายน  2561 จดัโดยคณะมนุษยศาสตร์
และประยุ กต์ ศิ ลป์   มหาวิ ทยาลั ย
หอการคา้ไทย    

10.5 12 

5 
 

อาจารย ์ วริศรา  อนนัตโท วริศรา  อนนัตโท.  2562.   "ประเพณีสงกรานต์
ของชาวมอญบางกระ ด่ี  :พื้ น ท่ีการแสดง             
อั ต ลั ก ษ ณ์ ข อ ง ก ลุ่ ม ช า ติ พั น ธ์ุ ม อ ญ ใ น
กรุงเทพมหานคร" วารสารวิชาการมหาวิทยาลยั
หอการค้าไทย ปีท่ี 39 ฉบับท่ี 3 กรกฎาคม-
กนัยายน 2562 หนา้151 - 163 

วิทยากรบรรยายหัวขอ้ "Dynamism and 
Application of Camadevi Legendary in 
Contemporary Thai Society: A Case 
Study of “Phuttha Nakorn Tham Phra 
Nang Chao Camadevi Group” Lampoon 
Province”   ในงาน "13th International 
Conference on Thai Studies  

10.5 12 
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ล าดับ ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ช่ือ – สกุล ผลงานทางวิชาการ                                                   
(การค้นคว้าวิจัยหรือการแต่งต ารา) 

ประสบการณ์และการฝึกอบรม ภาระงานสอน (คาบ/สัปดาห์ 

ที่มีอยู่แล้ว ที่มีในหลักสูตรที่
จะเปิดใหม่ 

Globalization Thailand? Connectivity,  
Conflict, And  Conundrums of Thai 
Studies  วันท่ี  15-18 july 2017 จังหวัด 
เชียงใหม่ 

   วริศรา  อนันตโท.  2561. "การประยุกต์ใช้
ต านานในสังคมไทยร่วมสมัยกรณีศึกษา     
คณะพุทธนครธรรมจังหวดัล าพูน" วารสาร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ราชภฎับา้นสมเด็จเจา้พระยา ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 2 
กรกฎาคม-ธนัวาคม 2561 (หนา้ 1-24) 
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อาจารย์พเิศษ   
ล าดับ ต าแหน่งทางวิชาการ ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 
1 อาจารย ์ ดร. รุ่งอรุณ  โรจน์รัตนาด ารง ไชยศรี ปร.ด. 

ศศ.ม. 
 

ศศ.บ. 
กศ.บ. 

ภาษาไทย 
การสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ 
ส่ือสารมวลชน 
ภาษาไทย 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร 

2 อาจารย ์ นางสาวกญัชญาษร  จุฑาพานิช ศศ.ม 
 

ศศ.บ. 

ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร
ธุรกิจ 
ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 

มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
 
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

3 อาจารย ์ นางสาวอญัชลี   อภยัปรปักษ ์ ค.ม. 
ค.บ. 

 

การสอนภาษาไทย 
ภาษาไทย 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
วิทยาลยัครูบา้นสมเด็จเจา้พระยา 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (ฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 
     เพ่ือให้บณัฑิตมีประสบการณ์ก่อนเขา้สู่อาชีพ  ดงันั้น ในหลกัสูตรจึงแบ่งแผนการเรียนออกเป็น 2 แผน คือ  แผน 
ก หลกัสูตรปกติ  และแผน ข ก าหนดให้เรียนรายวิชาสหกิจศึกษา 
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
 ความคาดหวงัในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนาม มีดงัน้ี 
 4.1.1 ไดฝึ้กทกัษะภาษาไทยในการปฏิบติังานในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 4.1.2 สามารถบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีเรียนมาเพื่อน าไปแกปั้ญหาโดยใชภ้าษาไทยเป็นเคร่ืองมือได ้
อยา่งเหมาะสม 
 4.1.3 มีมนุษยสัมพนัธ์และสามารถท างานร่วมกบัผูอ้ื่นได ้
 4.1.4 มีวินยั ตรงต่อเวลา เขา้ใจวฒันธรรมองคก์รและสามารถปรับตวัเขา้กบัสถานประกอบการได ้
 4.1.5 มีความกลา้ในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรคไ์ปใชป้ระโยชน์ในการปฏิบติังานได ้
4.2 ช่วงเวลา 
 ภาคปลาย ของปีการศึกษาท่ี 4 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
 จดัเตม็เวลา 1 ภาคการศึกษาปกติ 
 

5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
 มีการท าโครงงานหรืองานวิจยัในรายวิชาสหกิจศึกษาและรายวิชาการศึกษาอิสระ (Independent Study) 
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
       การท าโครงงาน / งานวิจยัเก่ียวกบัการใช้ภาษาไทยท่ีนักศึกษาไปฝึกงานในหน่วยงานนั้น ๆ หรือในหัวขอ้ท่ี

นกัศึกษาสนใจให้มีการด าเนินการ โดยตอ้งเสนอโครงการการศึกษาคน้ควา้หรือเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์
และรายงานขอ้มูล การน าเสนอผลการท าโครงงาน / การวิจยัในรูปเอกสารรายงาน / การรายงานหน้าชั้นเรียน 
หลงัจากเสร็จส้ินภารกิจฝึกงานไม่เกิน 4 สัปดาห์ 

 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
        5.2.1  มีความรู้และทกัษะดา้นภาษาไทย 
        5.2.2  สามารถคิด วิเคราะห์ขอ้มูลไดอ้ยา่งเหมาะสมและเป็นระบบ 
        5.2.3  สามารถใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน้ เก็บรวบรวมขอ้มูล และน าเสนอรายงานได ้
        5.2.4  มีวินยั ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย เรียนรู้การท างานร่วมกบัผูอ้ื่น 
 5.3 ช่วงเวลา 
        ภาคปลาย ชั้นปีท่ี 4 
 5.4 จ านวนหน่วยกิต 
        3 – 6  หน่วยกิต 
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หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1. การพฒันาคุณลักษณะพเิศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. มีความรอบรู้ทางวิชาการ มีทกัษะทาง
วิชาชีพท่ีใชภ้าษาไทย สามารถใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 

-ส่งเสริมทักษะด้านความรู้ในวิชาด้านการศึกษาทั่วไป 
และวิชาเฉพาะดา้นทั้งดา้นความรู้วิชาการและทกัษะการ
ใชภ้าษาไทยในการส่ือสารและงานอาชีพ 
-พฒันากิจกรรมนอกห้องเรียนด้านภาษาให้มากขึ้นและ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายทางธุรกิจ-
เช่ือมโยงภาษากบังานวิชาการใหเ้ป็นหน่ึงเดียวกนั 
-จดัสรรทรัพยากรเพื่อการพฒันาศูนยภ์าษา 
-มุ่งสร้างบณัฑิตให้มีความเขม้แข็งทางวิชาการ เพื่อให้เกิด
การยอมรับจากหน่วยงานภายนอก 
-จัดให้นัก ศึกษา เ รี ยน รู้ผ่ านระบบ Hybrid Learning  
ก าหนดให้นัก ศึกษาค้นคว้าหาข้อ มูลโดยใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และน า เสนอผลงานโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีเหมาะสม 
- จดัเสวนาการจดัท าโครงการของนกัศึกษาเพื่อเปิดโอกาส
ให้นักศึกษาได้แลกเปล่ียนความรู้ระหว่างคณะวิชาและ
ระหวา่งสถาบนั 

2.  มีความรู้พื้นฐานดา้นธุรกิจ 
 
 

-ส่งเสริมให้นักศึกษารู้หลักในการบริหารจัดการเพื่อให้
เกิดกระบวนการคิดอยา่งเป็นระบบ 
-สร้างชมรมให้เป็นเวทีในการส่งเสริมทักษะความรู้
พื้นฐานดา้นธุรกิจและสนับสนุนให้นักศึกษาเขา้ร่วมเป็น
สมาชิกและร่วมกิจกรรมต่างๆ ทางธุรกิจท่ีจดัขึ้น 
-จดัการเรียนการสอนให้นกัศึกษารู้จกัหลกัคิด หลกัทฤษฎี 
และหลักปฏิบัติทางธุรกิจเชิญวิทยากรผูท้รงคุณวุฒิทาง
ธุรกิจท่ีเ ก่ียวข้องกับวิชาต่างๆท่ีเปิดสอนมาถ่ายทอด
ประสบการณ์ความรู้ทางธุรกิจ 
-สนับสนุนให้นักศึกษามีกระบวนการคิดและถ่ายทอด
ความรู้ มีความเป็นเลิศ และมีวินยัทางธุรกิจ 
-สร้างกิจกรรม (Simulation)  เพื่อเสริมสร้างภาวะความ
เป็นผูน้ าทางธุรกิจ 
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คุณลักษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
3.    มีความสามารถในการวิเคราะห์อยา่งมี
เหตุผล และสามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้จาก
แหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลายเพื่อการตดัสินใจ
และแกปั้ญหา  
 

-จัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาคิด วิเคราะห์อย่างมี
เหตุผล  เช่นในลกัษณะกรณีศึกษา เพื่อนักศึกษาสามารถ
น าความรู้ท่ีเรียนมาประยกุตใ์ชใ้นการตดัสินใจแกปั้ญหา  
-ก าหนดให้มีโอกาสใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบคน้ขอ้มูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการคิดวิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบ 

4.    มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

-พฒันาช่องทางการส่ือสารดา้นคุณธรรมท่ีเหมาะสมและ
ทนัสมยั 
-ส่งเสริมใหมี้การน าคุณธรรมสู่การปฏิบติั 
-จัดให้มีกิจกรรม/การประกวดท่ีเ ก่ียวข้องกับการน า
คุณธรรมมาปฏิบติัไดจ้ริง 
-การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในชั้ นเ รียนและ
ส่งเสริมใหจ้ดักิจกรรมวิชาการในดา้นดงักล่าว 
-ส่งเสริมให้นักศึกษาได้น าความรู้ไปฝึกทักษะและมี
ประสบการณ์กบัชุมชนเพื่อปลูกฝังให้มีจิตสาธารณะและ
เห็นคุณค่าของวิชาชีพของตน 

5.   มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี 
สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้และ
สามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบับริบททางสังคม
ไดอ้ยา่งเหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 

-ก าหนดให้มีการสอดแทรกเร่ืองการแต่งกาย มารยาทใน
การเขา้สังคม การส่ือสารโดยใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารทาง
ธุรกิจ  สามารถใช้วจนภาษาและอวัจนภาษาได้อย่าง
ถูกตอ้งเหมาะสมกบัโอกาสและสถานการณ์   
-ส่งเสริมให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่มเพื่อเปิดโอกาสให้
นักศึกษาได้รู้จักสร้างมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกับผูอ่ื้น และฝึก
การเป็นผู ้น า ผู ้ตาม ผู ้ฟังและผู ้ปฏิบัติท่ีดี  พร้อมทั้ งฝึก
ปรับตวัใหเ้ขา้กบับริบททางสังคมธุรกิจไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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2.  การพฒันาผลการเรียนรู้รายวิชาแกน วิชาเอก และวิชาโท (ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือ
การส่ือสาร พ.ศ. 2563) 
          2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
            2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
                           2.1.1.1  มีทศันคติท่ีดีต่อการงานและมีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี 

                           2.1.1.2  ซ่ือสัตย ์สุจริตและมีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัของ
องคก์รและสังคม 

                          2.1.1.3  มีจิตส านึกและพฤติกรรมท่ีค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและสังคมท่ีมี                   
คุณธรรมมากกวา่ประโยชน์ส่วนตน 

        2.1.1.4  ภูมิใจในภาษาไทย ความเป็นไทย และมีเจตคติท่ีดีต่อวฒันธรรมไทย 
              2.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

                 2.1.2.1 อาจารย ์และสาขาวิชายกยอ่งนกัศึกษาท่ีรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี 
                 2.1.2.2  สาขาวิชาร่วมก าหนดวฒันธรรมองค์กร ปลูกฝังให้นักศึกษาเป็นผูมี้คุณธรรม 

จริยธรรมในดา้นความซ่ือสัตยสุ์จริต ความมีวินยั ความตรงต่อเวลา และความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ตลอดจนความเคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
องคก์ร  อาจารยผ์ูส้อนสอดแทรกการสอนท่ีท าให้นกัศึกษาตระหนกัถึงความมี
คุณธรรมจริยธรรม เช่น ไม่ลอกงานของผูอ่ื้น เข้าเรียนและส่งงานท่ีได้รับ
มอบหมายตรงเวลา เป็นตน้ 

                  2.1.2.3  อาจารย ์และสาขาวิชายกย่องนกัศึกษาท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม สร้างประโยชน์
แก่ส่วนรวม  และเสียสละ 

                 2.1.2.4  อาจารย ์และสาขาวิชายกย่องนกัศึกษาท่ีภูมิใจในภาษาไทย ความเป็นไทย และ
มีเจตคติท่ีดีต่อวฒันธรรมไทย 

              2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
                  2.1.3.1  ประเมินจากผลงานของนกัศึกษาท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการการมีความรับผิดชอบ

ต่อหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
                  2.1.3.2   ประเมินจากการเขา้เรียน การส่งงาน การท างานท่ีไดรั้บมอบหมายตรงตาม

ก าหนดเวลา  และการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในวิชาเรียนอย่างสม ่าเสมอ
ประเมินจากการไม่กระท าการทุจริตในการท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย  และการ
สอบ 
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                   2.1.3.3  ประเมินจากความรับผิดชอบและความเสียสละของนักศึกษาในการท างาน
กลุ่ม และการท ากิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมถึงจิตส านึกในการสร้าง
ประโยชน์เพื่อสังคมโดยรวม 

 

      2.2 ด้านความรู้ 
               2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

                 2.2.1.1 มีความรอบรู้ในภาษาและวฒันธรรมไทย 
                 2.2.1.2 มีความรู้ท่ีเกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
                 2.2.1.3  มีความรู้และความสามารถพฒันาความรู้ด้านภาษาและวฒันธรรมไทยให้

เพิ่มพูนยิง่ขึ้น 
               2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

                 2.2.2.1 จดัการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง เนน้
ความรู้ความเขา้ใจในองคค์วามรู้ท่ีถูกตอ้งและทนัสมยั อีกทั้งน าไปสู่การปรับ
ประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัและงานอาชีพ 

                 2.2.2.2  จดัการเรียนรู้โดยการจ าลองสถานการณ์ และการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
โดยการเชิญผูเ้ช่ียวชาญมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเร่ือง ตลอดจนสร้างระบบ
ท่ีช่วยใหน้กัศึกษาไดฝึ้กงานในองคก์รอาชีพ  

                2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
                  2.2.3.1 ประเมินจากการทดสอบยอ่ย การสอบกลางภาคเรียน และการสอบปลายภาค

เรียน 
                  2.2.3.2 ประเมินจากผลงาน รายงาน หรือโครงงานท่ีมอบหมายให้นกัศึกษาท า 
                  2.2.3.3 ประเมินจากการน าเสนอรายงาน หรือโครงงานในชั้นเรียน 
                  2.2.3.4 ประเมินจากผลการปฏิบติังานในองคก์รท่ีนกัศึกษาไปฝึกงาน 
 

       2.3 ทักษะทางปัญญา 
                2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

                           2.3.1.1  สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินค่า 
                               2.3.1.2  สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ให้เป็นหลกัในการด าเนินชีวิตและการประกอบ

อาชีพไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 
                  2.3.1.3 มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
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 2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
                     2.3.2.1  จดัการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางมุ่งเน้น 

การวิเคราะห์ ตีความ การแสดงความคิดเห็น และการอภิปรายกลุ่ม 
                  2.3.2.2  จดัการเรียนการสอนท่ีมุ่งส่งเสริมให้นกัศึกษาไดเ้รียนรู้จากสถานการณ์จ าลอง  

สถานการณ์จริง และการท ากรณีศึกษา 
                2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

                  2.3.3.1  ประเมินจากการวิเคราะห์ ตีความ ประเมินค่า และการแสดงความคิดเห็นใน
ชั้นเรียน 

                  2.3.3.2  ประเมินจากผลการปฏิบติังานทั้งในสถานการณ์จ าลอง และสถานการณ์จริง  
      2.4 ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
                2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

                           2.4.1.1 มีมนุษยสัมพนัธ์ดีสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นและปรับตวัเขา้กบัวฒันธรรมของ
องคก์รไดเ้ป็นอยา่งดี 

              2.4.1.2  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรี
ของความเป็นมนุษย ์

              2.4.1.3  เป็นผูมี้ความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายและต่อส่วนรวม 

                2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
                       และความรับผิดชอบ 

                  2.4.2.1 จดัการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นการมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งนกัศึกษากบับุคคลต่างๆ  
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

                  2.4.2.2 จดักิจกรรมการสอนท่ีก าหนดใหน้กัศึกษาท างานเป็นกลุ่ม เพื่อใหเ้กิดการ
ประสานงานกบัผูอ่ื้น การแกปั้ญหาร่วมกนั และไดแ้สดงบทบาทเป็นผูน้ าและ
ผูต้ามท่ีดี 

                  2.4.2.3 จดักิจกรรมการเรียนการสอนให้นกัศึกษาใหน้กัศึกษามีประสบการณ์ใน
สถานการณ์จริง เพื่อใหเ้กิดการเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของความเป็น
มนุษย ์

                                  2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล 
                       และความรับผิดชอบ 

                  2.4.3.1 ประเมินจากปฏิสัมพนัธ์ของนกัศึกษากบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
                  2.4.3.2 ประเมินจากความสามารถในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

และสร้างสรรค ์
                  2.4.3.3 ประเมินจากการแสดงบทบาทการเป็นผูน้ าและผูต้ามในสถานการณ์การเรียนรู้ 
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    2.5 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
                           2.5.1.1 สามารถใชภ้าษาไทยในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการสรุปประเด็น

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
              2.5.1.2  สามารถส่ือสารขา้มวฒันธรรมไดอ้ยา่งเหมาะสมตามสถานการณ์ 
              2.5.1.3  สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการติดต่อส่ือสารอยา่งสร้างสรรค ์
                            2.5.1.4  สามารถใชเ้ทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการศึกษาคน้ควา้วิจยั

ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
                2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                   2.5.2.1 จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ฝึกทกัษะการส่ือสารระหวา่งบุคคลและการส่ือสาร

ในกลุ่มในบริบททางวฒันธรรมท่ีหลากหลาย 
                   2.5.2.2 จดัประสบการณ์การเรียนรู้หลากหลายท่ีมุ่งเนน้การฝึกฝนการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการศึกษาคน้ควา้ และการน าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ  
                2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                   2.5.3.1 ประเมินจากความสามารถในการส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเหมาะสม

กบัสถานการณ์และบริบททางวฒันธรรมท่ีก าหนดให้ 
                   2.5.3.2 ประเมินจากการเลือกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มูลเพื่อท าแบบ

ฝึก รายงาน หรือโครงงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
                       2.5.3.3 ประเมินจากการเลือกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการน าเสนอผลงานไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสม 
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3. ความสัมพนัธ์ของผลการเรียนรู้ของหลักสูตร และผลลัพธ์ผู้เรียนตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  
Relationship of learning outcomes to the curriculum and results of learners according to higher education standards 
 

ด้าน 
Field 

ผลการเรียนรู้ 
Outcomes of Education 

ผลลัพธ์ผู้เรียน 
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

learners according to higher education 
standards 

ผู้มีความรู้
ความสามารถ
รอบด้าน 
(Learner 
Person) 

ผู้ร่วม
สร้างสรรค์
นวัตกรรม 

(Co-
Creator) 

พลเมืองที่
เข้มแข็ง 
(Active 
Citizen) 

คุณธรรม จริยธรรม 
Ethics 

1.  มีทัศนคติท่ีดีต่อการงานและมีความรับผิดชอบ
ต่อหนา้ท่ี 

   

 2.ซ่ือสัตย ์สุจริตและมีวินัย เคารพและปฏิบติัตาม
กฎระเบียบขอ้บงัคบัขององคก์รและสังคม 

   

3.  มีจิตส านึกและพฤติกรรมท่ีค านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมและสังคมท่ีมี                   
คุณธรรมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

   

4.  ภูมิใจในภาษาไทย ความเป็นไทย และมีเจตคติท่ี
ดีต่อวฒันธรรมไทย  

   

ความรู้ 
Knowledge  

1. มีความรอบรู้ในภาษาและวฒันธรรมไทย    

2. มีความรู้ท่ีเกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

   

3. มีความรู้และความสามารถพฒันาความรู้ดา้น
ภาษาและวฒันธรรมไทยใหเ้พ่ิมพูนย่ิงขึ้น 

   

ทกัษะทางปัญญา 
Intellectual skills 

1. สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินค่า    

2. สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ให้เป็นหลกัในการ
ด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิผล 

   

3. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์    

1. มีมนุษยสัมพนัธ์ดีสามารถท างานร่วมกบัผูอ้ื่นและ 
ปรับตวัเขา้กบัวฒันธรรมขององคก์รไดเ้ป็นอยา่งดี        
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ด้าน 
Field 

ผลการเรียนรู้ 
Outcomes of Education 

ผลลัพธ์ผู้เรียน 
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

learners according to higher education 
standards 

ผู้มีความรู้
ความสามารถ
รอบด้าน 
(Learner 
Person) 

ผู้ร่วม
สร้างสรรค์
นวัตกรรม 

(Co-
Creator) 

พลเมืองที่
เข้มแข็ง 
(Active 
Citizen) 

ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบคุคลและ
ความรับผิดชอบ 
Interpersonal skills 
and responsibilities 

2. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของความเป็น
มนุษย ์

   

3. เป็นผูมี้ความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย
และต่อส่วนรวม 

   

ทกัษะการวิเคราะห์
เชิงตวัเลข การ
ส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
Numerical analysis 
skills 
communication and 
information 
technology use 

1. สามารถใช้ภาษาไทยในการฟัง การพูด การอ่าน 
ก า ร เ ขี ยน  และการส รุปประ เ ด็ น ได้อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

   

2. สามารถส่ือสารขา้มวฒันธรรมไดอ้ยา่งเหมาะสม
ตามสถานการณ์ 

   

3. สามารถใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ติดต่อส่ือสารอยา่งสร้างสรรค ์

   

4. สามารถใชเ้ทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และ
สถิติในการศึกษาคน้ควา้วิจยัทั้งเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณ 
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4. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum  Mapping) วิชาแกน วิชาเอกและวิชาโทภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
⚫  ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
 

คุณธรรม จริยธรรม 
 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  

การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

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

หมวดวิชาแกน                  
กลุ่มวิชาแกนคณะ                  
HO101 ทกัษะการรู้สารสนเทศ  ⚫     ⚫         ⚫ ⚫ 
HO103 สุนทรียวิจกัษ ์  ⚫   ⚫  ⚫   ⚫        
HO117 อารยธรรมวิวฒัน ์ ⚫ ⚫     ⚫     ⚫    ⚫  
HO118  การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ ⚫ ⚫ ⚫    ⚫ ⚫  ⚫  ⚫ ⚫   ⚫  
HO201  ภาษาและวฒันธรรม  ⚫   ⚫  ⚫       ⚫    
HO203 วาทศิลป์ ⚫ ⚫   ⚫       ⚫  ⚫    
HO301 จริยศาสตร์ส าหรับชีวิตประจ าวนั ⚫ ⚫ ⚫         ⚫ ⚫     
HO302 กระบวนการกลุ่มในการแกปั้ญหา ⚫ ⚫ ⚫    ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫     
HO308  ความเขา้ใจมนุษยศาสตร์ ⚫ ⚫ ⚫         ⚫ ⚫     
กลุ่มวิชาแกนสาขา                  
HO180 ความหมายในภาษา ⚫ ⚫   ⚫   ⚫     ⚫ ⚫    
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รายวิชา 
 

คุณธรรม จริยธรรม 
 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  

การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

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

กลุ่มวิชาเอก                  

• วิชาบังคับ                  
HH103  ลกัษณะภาษาไทย  ⚫   ⚫   ⚫          
HH105  มนุษยก์บัวรรณกรรม  ⚫   ⚫   ⚫          
HH106  การพูดและการฟังเพื่อประสิทธิผล  ⚫   ⚫    ⚫     ⚫    
HH107  การอ่านเพื่อประสิทธิผล  ⚫   ⚫    ⚫     ⚫    
HH108  การเขียนเพื่อประสิทธิผล  ⚫   ⚫    ⚫     ⚫    
HH208  วรรณกรรมไทยร่วมสมยั  ⚫   ⚫   ⚫          
HH209   9คติชนสมยัใหม ่  ⚫   ⚫    ⚫         
HH210   ภาษากบัสังคม  ⚫   ⚫   ⚫          
HH303  การบนัทึกสรุปความและรายงานการประชุม  ⚫   ⚫    ⚫     ⚫    
• วิชาบังคับเลือก                  

HH491  บูรณาการความรู้เพื่องานอาชีพ  ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫    
HH492  ประสบการณ์วิชาชีพ  ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫    
HH493  การศึกษาคน้ควา้อิสระ  ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫    ⚫ ⚫    
HH494  สหกิจศึกษา  ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫    



 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร หน้า 69 

 

รายวิชา 
 

คุณธรรม จริยธรรม 
 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  

การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

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

• วิชาเลือก                  

(1) กลุ่มวิชาภาษาไทยเพ่ืองานส่ือสารมวลชนและส่ือใหม่                  
HH239  การวิเคราะห์และตีความ  ⚫   ⚫   ⚫      ⚫    
HH240  การเขียนสร้างสรรค ์  ⚫   ⚫     ⚫    ⚫    
HH241  นวตักรรมการสร้างสรรคร์ายการผา่นส่ือร่วมสมยั  ⚫   ⚫     ⚫    ⚫    
HH246   ส่ือร่วมสมยัในสังคมไทย  ⚫   ⚫   ⚫     ⚫ ⚫    
HH249  วรรณกรรมกบัสังคมและวฒันธรรม  ⚫   ⚫   ⚫          
HH250  การเขียนในส่ือร่วมสมยั  ⚫   ⚫    ⚫     ⚫    
HH251  การเขียนบนัเทิงคดี  ⚫   ⚫    ⚫     ⚫    
HH252   ภาษาโฆษณาในสังคมไทย  ⚫ ⚫  ⚫   ⚫     ⚫ ⚫    
HH350  ศิลปะการพูดในงานส่ือสารมวลชน  ⚫   ⚫    ⚫     ⚫    
HH353  ศิลปะการเล่าเร่ืองขา้มส่ือ  ⚫   ⚫    ⚫     ⚫    
HH354  การเขียนบทสารคดีและรายการปกิณกะ  ⚫   ⚫     ⚫    ⚫    
HH355  วรรณกรรมแปลและส่ือบนัเทิงอาเซียนสมยัใหม ่  ⚫   ⚫    ⚫         
HH356  การสร้างสรรคว์รรณกรรมเด็ก  ⚫   ⚫     ⚫    ⚫    
HH377  ปรากฏการณ์ทางภาษาและวฒันธรรมในสังคมไทย  ⚫   ⚫   ⚫    ⚫  ⚫    
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รายวิชา 
 

คุณธรรม จริยธรรม 
 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  

การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
HH442  การเขียนบทภาพยนตร์และละครโทรทศัน์  ⚫   ⚫    ⚫     ⚫    
HH443  การสร้างสรรคบ์ทการแสดงแสง สี เสียง  ⚫   ⚫     ⚫    ⚫    
HH444  การผลิตหนงัสือและบรรณาธิการตน้ฉบบั  ⚫   ⚫    ⚫     ⚫    
HH454  การวิจารณ์วรรณกรรมและศิลปะบนัเทิง  ⚫ ⚫  ⚫   ⚫     ⚫ ⚫    
HH455  สัมมนาการใชภ้าษาในวงการส่ือสารมวลชนและส่ือใหม่  ⚫ ⚫  ⚫   ⚫    ⚫  ⚫    
HH456  การวิจยัทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  ⚫ ⚫  ⚫   ⚫     ⚫ ⚫    

(2) กลุ่มวิชาภาษาไทยเพ่ืองานธุรกจิ                  
HH239  การวิเคราะห์และตีความ  ⚫   ⚫   ⚫      ⚫    
HH240  การเขียนสร้างสรรค ์  ⚫   ⚫     ⚫    ⚫    
HH242  บุคลิกภาพและมารยาทสังคม  ⚫   ⚫    ⚫         
HH247  การใชซ้อฟตแ์วร์ประยกุตส์ าหรับงานส านกังาน  ⚫     ⚫  ⚫    ⚫   ⚫  
HH253 การอ่านและการประมวลความรู้ทางธุรกิจ  ⚫   ⚫    ⚫     ⚫    
HH254  หนงัสือราชการและการเขียนทางธุรกิจ  ⚫   ⚫    ⚫     ⚫    
HH255  การพูดและเทคนิคการน าเสนอทางธุรกิจ  ⚫   ⚫    ⚫     ⚫    
HH256  ศิลปะการสัมภาษณ์  ⚫   ⚫   ⚫   ⚫   ⚫    
HH257 ภาษาเพื่อการประชาสัมพนัธ ์  ⚫ ⚫   ⚫    ⚫   ⚫ ⚫    
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รายวิชา 
 

คุณธรรม จริยธรรม 
 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  

การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
HH360  การเขียนสารคดีทางธุรกิจในงานส่ือสารมวลชน  ⚫   ⚫    ⚫     ⚫    
HH361  การใชภ้าษาเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ทางธุรกิจ  ⚫   ⚫    ⚫     ⚫    
HH362  ศิลปะการแถลงข่าวและการประชุม  ⚫   ⚫    ⚫     ⚫    
HH363  การใชภ้าษาไทยในกิจกรรมการตลาด  ⚫   ⚫    ⚫     ⚫    
HH378   การเขียนบทความทางธุรกิจ  ⚫ ⚫  ⚫   ⚫     ⚫ ⚫    
HH380   การเขียนโครงการและรายงานทางธุรกิจ  ⚫   ⚫   ⚫     ⚫ ⚫    
HH445   การสร้างสรรคส่ื์อใหม่เพื่อประสิทธิผลทางธุรกิจ  ⚫   ⚫     ⚫    ⚫    
HH446  การเขียนทางธุรกิจขั้นสูง  ⚫   ⚫    ⚫     ⚫    
HH447  สัมมนาการใชภ้าษาไทยในวงการธุรกิจ  ⚫   ⚫   ⚫      ⚫    
HH456   การวิจยัทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  ⚫ ⚫  ⚫   ⚫     ⚫ ⚫    
HH457   การสร้างสรรคบ์ทเพื่อการน าเสนอต่อประชุมชน  ⚫ ⚫     ⚫  ⚫   ⚫ ⚫    

(3) กลุ่มวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ                  

HH239  การวิเคราะห์และตีความ  ⚫   ⚫   ⚫      ⚫    
HH240  การเขียนสร้างสรรค ์  ⚫   ⚫     ⚫    ⚫    
HH244  ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ  ⚫   ⚫   ⚫          
HH245  ภาษาศาสตร์เบ้ืองตน้ส าหรับชาวต่างประเทศ  ⚫   ⚫   ⚫          
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รายวิชา 
 

คุณธรรม จริยธรรม 
 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  

การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
HH249  วรรณกรรมกบัสังคมและวฒันธรรม  ⚫   ⚫   ⚫          
HH258  การพฒันาทกัษะการฟังและการพูดส าหรับชาวต่างประเทศ  ⚫   ⚫    ⚫     ⚫    
HH259  การพฒันาทกัษะการอ่านส าหรับชาวต่างประเทศ  ⚫   ⚫    ⚫     ⚫    
HH260  การพฒันาทกัษะการเขียนส าหรับชาวต่างประเทศ  ⚫   ⚫    ⚫     ⚫    
HH261   การออกเสียงภาษาไทย  ⚫   ⚫    ⚫     ⚫    
HH373  ภาษาและวฒันธรรมเปรียบเทียบ  ⚫   ⚫   ⚫      ⚫    
HH374   ศิลปะการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ  ⚫   ⚫   ⚫      ⚫ ⚫   
HH383   ทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ  ⚫   ⚫   ⚫      ⚫ ⚫   
HH385  การสร้างสรรคส่ื์อการสอน  ⚫   ⚫     ⚫    ⚫    
HH386  จิตวิทยาการเรียนรู้ภาษา  ⚫   ⚫    ⚫     ⚫    
HH387  บคุลิกภาพส าหรับการส่ือสารขา้มวฒันธรรม ⚫ ⚫   ⚫    ⚫     ⚫ ⚫   
HH451  ศิลปะการใชภ้าษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ  ⚫   ⚫    ⚫     ⚫    
HH452  แบบเรียนภาษาไทยเพื่อชาวต่างประเทศ  ⚫   ⚫    ⚫     ⚫    
HH453  สัมมนาการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ  ⚫   ⚫    ⚫     ⚫    
HH456  การวิจยัทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  ⚫ ⚫  ⚫   ⚫     ⚫ ⚫    
HH459  ภูมิปัญญาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ  ⚫  ⚫ ⚫   ⚫      ⚫    
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รายวิชา 
 

คุณธรรม จริยธรรม 
 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  

การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
HH460   การเรียนรู้จากการสังเกตการณ์การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ  ⚫   ⚫   ⚫ ⚫     ⚫    

(4) กลุ่มวิชาภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ                  

HH239  การวิเคราะห์และตีความ  ⚫   ⚫   ⚫      ⚫    
HH240  การเขียนสร้างสรรค ์  ⚫   ⚫     ⚫    ⚫    
HH261  การออกเสียงภาษาไทย  ⚫   ⚫    ⚫     ⚫    

HH262  การอ่านจบัใจความ  ⚫  ⚫   ⚫ ⚫     ⚫ ⚫    
HH263  การแปลไทย–จีน 1  ⚫ ⚫    ⚫  ⚫    ⚫  ⚫   
HH264  การอ่านหนงัสือพิมพไ์ทย  ⚫  ⚫   ⚫ ⚫     ⚫ ⚫    
HH265  การสนทนาภาษาไทย    ⚫  ⚫   ⚫  ⚫    ⚫ ⚫    
HH266  ภาษาไทยเพื่อธุรกิจ  ⚫  ⚫   ⚫  ⚫    ⚫ ⚫    
HH267  ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  ⚫  ⚫   ⚫  ⚫    ⚫  ⚫   
HH268  การแปลไทย – จีน 2     ⚫ ⚫    ⚫  ⚫    ⚫  ⚫   
HH356  การสร้างสรรคว์รรณกรรมเด็ก  ⚫   ⚫     ⚫    ⚫    
HH377  ปรากฏการณ์ทางภาษาและวฒันธรรมในสังคมไทย  ⚫   ⚫   ⚫    ⚫  ⚫    
HH388  การอ่านบทความ    ⚫  ⚫   ⚫ ⚫     ⚫ ⚫    
HH389  การพูดและการน าเสนอ  ⚫  ⚫   ⚫  ⚫    ⚫ ⚫    
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รายวิชา 
 

คุณธรรม จริยธรรม 
 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  

การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
HH390  การเขียนจดหมายธุรกิจ    ⚫  ⚫   ⚫  ⚫    ⚫ ⚫    
HH391  บูรณาการทกัษะทางภาษาไทย  ⚫  ⚫  ⚫   ⚫    ⚫ ⚫    
HH392  การแปลธุรกิจ    ⚫ ⚫    ⚫  ⚫    ⚫  ⚫   
HH456  การวิจยัทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  ⚫ ⚫  ⚫   ⚫     ⚫ ⚫    
HH461  การเขียนเพื่อการประชาสัมพนัธ์    ⚫  ⚫   ⚫  ⚫    ⚫ ⚫    
HH462  ภาษาไทยเพื่อการท่องเท่ียว      ⚫  ⚫   ⚫  ⚫    ⚫ ⚫    
HH463  การส่ือสารขา้มวฒันธรรม    ⚫  ⚫   ⚫  ⚫    ⚫ ⚫    
HH464   สัมมนาการใชภ้าษาไทย    ⚫  ⚫   ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ ⚫    
หมวดวิชาโท                  

• วิชาโทสาขาวิชาภาษาไทย                  
HX422   ปรากฏการณ์ทางภาษาในสังคมไทย  ⚫   ⚫    ⚫         
HX423   บูรณาการทกัษะทางภาษา  ⚫   ⚫    ⚫         
HX424   การใชภ้าษาไทยเพื่องานอาชีพ  ⚫   ⚫    ⚫         
HX425   การพูดในท่ีชุมชน  ⚫   ⚫    ⚫         
HX426  การเขียนเชิงสร้างสรรค ์  ⚫   ⚫     ⚫        
HX427  ส่ือร่วมสมยัและวรรณกรรมคดัสรร  ⚫   ⚫    ⚫         
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รายวิชา 
 

คุณธรรม จริยธรรม 
 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  

การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
HX428  การเล่นกบัการสร้างสรรคท์างภาษาไทย  ⚫   ⚫    ⚫     ⚫    
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5. ความคาดหวังของผลลพัธ์การเรียนรู้เม่ือส้ินปีการศึกษา 
 

ปีท่ี 1 เกิดทกัษะดา้นการใชภ้าษา ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และมีความรู้
เก่ียวกบัลกัษณะของภาษาไทยและวรรณกรรมของไทย 

ปีท่ี 2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และตีความ เกิดทกัษะในการใชภ้าษาเชิง
สร้างสรรค ์ตลอดจนไดรั้บความรู้ความเขา้ใจในบทบาทของภาษาไทยท่ีมีต่อสังคม
และวฒันธรรมไทย 

ปีท่ี 3  

 

มีความสามารถเชิงวิเคราะห์สังเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์อย่างมีเหตุผล รู้จกัน า 
ความรู้และทกัษะทางภาษาไทยไปประยกุตใ์ชแ้ละบูรณาการใหเ้ขา้กบังานอาชีพได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ปีท่ี 4 

 

เกิดประสบการณ์ในการท างาน รู้จกัปรับตวั มีความสามารถในการคิดแกไ้ข
ปัญหา และมีความพร้อมในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
การวดัผลเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย วา่ดว้ยการศึกษาระบบหน่วยกิตขั้นปริญญา

บณัฑิต พ.ศ. 2545  
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

 (1) การประเมินขอ้สอบของแต่ละรายวิชาตอ้งผา่นท่ีประชุมของสาขาวิชาหรือคณะกรรมการท่ี
สาขาวิชาแต่งตั้ง 

(2)  การประเมินผลการสอบของแต่ละรายวิชาตอ้งผา่นท่ีประชุมของสาขาวิชาหรือคณะกรรมการ
ท่ีสาขาวิชาแต่งตั้งก่อนประกาศผลการสอบ 

(3)  พิจารณาจากรายงานการประเมินผลการฝึกงานในรายวิชาประสบการณ์วิชาชีพ  และสหกิจ
ศึกษาซ่ึงทางสถานประกอบการเป็นผูร้ายงาน 

  2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
(1) ภาวะการไดง้านท าของบณัฑิตประเมินจากบณัฑิตแต่ละรุ่นท่ีจบการศึกษาในเร่ือง 

ระยะเวลาในการหางานท าความเห็นต่อความรู้ความสามารถความมัน่ใจของบณัฑิตในการประกอบอาชีพ 
(2) การตรวจสอบจากผูใ้ชบ้ณัฑิตโดยการสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถามเพื่อประเมินความ 

พึงพอใจบณัฑิตท่ีจบการศึกษาและเขา้ท างานในสถานประกอบการนั้นๆ 
 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
3.1 นักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับอนุมัติปริญญา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้ 

(1)  สอบไล่ได้จ านวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตรภายในระยะเวลาการศึกษาท่ีก าหนดไว้ใน
ระเบียบมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทยวา่ดว้ยการศึกษาระบบหน่วยกิตขั้นปริญญาบณัฑิตพ.ศ. 2545  
 (2)  ไดแ้ตม้เฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 2.00 
 (3)  มีความประพฤติดี 

(4)  ไม่มีพนัธะติดคา้งหน้ีสินใด ๆ กบัมหาวิทยาลยั 
(5)  เขา้ร่วมกิจกรรมบณัฑิตอุดมคติไทยรวม 60 ชัว่โมงตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด  
(6) สอบผ่านขอ้สอบวดัมาตรฐานความรู้ดา้นภาษาองักฤษธุรกิจ ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

ดา้นบริหารธุรกิจตามเกณฑท่ี์มหาวิทยาลยัก าหนด  
3.2 นักศึกษาที่สอบไล่ได้จ านวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร แต่แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 2.00  จะได้รับอนุมัติปริญญา
ก็ต่อเม่ือ 

(1)  ลงทะเบียนศึกษาวิชาท่ีเปิดสอนตามหลกัสูตรต่อไปอีกจนกว่าจะท าแตม้เฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 
2.00 ภายในระยะเวลาการศึกษาท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทยว่าดว้ยการศึกษาระบบหน่วยกิต
ขั้นปริญญาบณัฑิต พ.ศ. 2545 วา่ดว้ยเร่ืองระยะเวลาการศึกษา 
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(2) ลงทะเบียนศึกษาซ ้าเฉพาะวิชาซ่ึงนกัศึกษาเคยสอบไดล้ าดบัขั้น D+ D หรือ F จนกวา่จะท าแตม้
เฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 2.00 ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทยว่าดว้ยการศึกษา
ระบบหน่วยกิตขั้นปริญญาบณัฑิต พ.ศ. 2545 วา่ดว้ยเร่ืองระยะเวลาการศึกษา 

3.3  ในกรณีท่ีได้รับร้องเรียนหรือปรากฏแก่มหาวิทยาลยัว่า นักศึกษาผูใ้ดมีพฤติกรรมท่ีเส่ือมเสียต่อ
เกียรติภูมิของมหาวิทยาลยัอย่างร้ายแรง สภามหาวิทยาลยัมีสิทธิท่ีจะชะลอการอนุมติัปริญญาเอาไวก่้อน เพื่อ
สอบสวนพฤติกรรมและหาความจริง ในกรณีท่ีผลของการสอบสวนเป็นท่ีปรากฏชดัวา่นกัศึกษาผูน้ั้นมีพฤติกรรมท่ี
เส่ือมเสียต่อเกียรติภูมิของมหาวิทยาลยัอยา่งร้ายแรงจริง สภามหาวิทยาลยัมีสิทธิท่ีจะไม่อนุมติัปริญญา 

 
 

หมวดที่ 6 การพฒันาคณาจารย์ 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1  จัดปฐมนิเทศอาจารยใ์หม่ ซ่ึงด าเนินการโดยคณะวิชาและฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
เพื่อให้อาจารยใ์หม่ได้ทราบกฎระเบียบและทิศทางการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลยั ทั้งน้ีศูนยค์วามเป็นเลิศ
ทางการสอนจดัให้มีการสาธิตการสอนจากคณาจารยท่ี์มีความสามารถทางการสอนในสาขาต่างๆ แก่อาจารยใ์หม่
เป็นประจ าทุกปี 

1.2  คณะมนุษยศาสตร์และประยุกตศิ์ลป์ จดัประชุมคณะ เพี่อให้คณาจารยท์ราบถึงวตัถุประสงค์ของการ
จดัการศึกษา เป้าหมายของหลกัสูตร และผลสัมฤทธ์ิท่ีมุ่งหวงัตลอดจนจดัการอบรมวิธีการสอน เพื่อใหค้ณาจารยไ์ด้
พฒันาศกัยภาพในดา้นวิธีการสอน และเพิ่มพูนความรู้ในดา้นการเรียนการสอนให้ทนัต่อความเปล่ียนแปลงในยุค
โลกาภิวตัน์ 
 

2. การพฒันาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 
 2.1 การพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 
      2.1.1  มีการพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอนโดยส่งเสริมให้คณาจารยเ์ขา้รับการอบรมทางการสอนทั้ ง
ภายใน และภายนอกมหาวิทยาลยั  และในต่างประเทศ 
      2.1.2  มีการพฒันาทกัษะการวดัและประเมินผลโดยคณะมนุษยศาสตร์และประยุกตศิ์ลป์ จดัให้มีการอบรมใน
เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวดัและประเมินผล ไดแ้ก่ การแนะน าเร่ืองการตดัเกรดออนไลน์ ใหค้ณาจารยเ์ป็นประจ าทุกปี 
 2.2 การพฒันาวิชาการและวิชาชีพดา้นอ่ืนๆ 
      2.2.1  มีการพฒันาด้านวิชาการ โดยคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ และมหาวิทยาลัยสนับสนุนให้
คณาจารยท์ างานวิจยั ทั้งในและนอกสถาบนั  ให้ทุนและหาแหล่งทุนเพื่อการวิจยั พร้อมทั้งจดัอบรมเก่ียวกบัการท า
วิจยั และจดัหา Mentor  
      2.2.2  มีการพฒันาดา้นวิชาชีพโดยคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ และมหาวิทยาลยัให้ทุนคณาจารยไ์ป
ศึกษาต่อเพื่อเพิ่มพูนคุณวุฒิ และความกา้วหนา้ทางวิชาชีพ ตลอดจนจดัใหมี้โครงการสหกิจอาจารยเ์พื่อใหค้ณาจารย์
ไดเ้พิ่มพูนประสบการณ์โดยปฏิบติังานในหน่วยงานหรือสถานประกอบการท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาท่ีสอน และเป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร  
1. การก ากับมาตรฐาน 

การบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีประกาศใช้และเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา โดยมีกระบวนการดงัต่อไปน้ี 
 1.1 การแต่งตั้งอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร โดยแต่งตั้งจากอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร และมีภาระหน้าท่ี
ในการบริหารและพฒันาหลักสูตรและการเรียนการสอน อาจารย์ผูรั้บผิดชอบจ านวน 5 คน ต้องมีคุณสมบัติ
ดงัต่อไปน้ีคือ มีคุณวุฒิขั้นต ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยใ์นสาขาวิชาท่ีตรงหรือ
สัมพนัธ์กบัสาขาวิชา และตอ้งมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงาน
ทางวิชาการท่ีไดรั้บการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
อยา่งนอ้ย 1 รายการในรอบ 5 ปียอ้นหลงั  
 1.2 การวางแผน การพฒันา และการประเมินหลกัสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนด โดยมีการวางแผน มี
การประเมินและรายงานผลการด าเนินงานของหลกัสูตรทุกปีการศึกษา (มคอ.7) และน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปปรับปรุง
พฒันาหลกัสูตรเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกรอบ 5 ปีโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา 

   1.3 การด าเนินงานตามตวับ่งช้ีผลการด าเนินงานเพื่อการประกนัคุณภาพหลกัสูตรและการเรียนการสอน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาขอ้ 1-5 ดงัน้ี 

1.3.1 ก าหนดให้อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน
ติดตามและทบทวนการด าเนินงานหลกัสูตร 

1.3.2 มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติและ/หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา 

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

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

1.3.5 จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตรตามแบบมคอ.7 ภายใน 60 วนัหลงัส้ินสุดปี
การศึกษา 
2. บัณฑิต 

มีการประเมินคุณภาพของบณัฑิตว่ามีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของหลกัสูตร โดยบณัฑิตท่ีพึงประสงค์
ตอ้งมีคุณลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

2.1  มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีทักษะในการส่ือสารด้วยภาษาไทย และสามารถ
ประยุกต์ใช้ภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งสามารถน าความรู้นั้นไปสร้างสรรค์งานหรือประกอบ
อาชีพหรือศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงขึ้น 
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2.2  มีความคิดกวา้งไกล มีทกัษะในการแกปั้ญหาเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์ และมีความคิดเห็นในทาง
สร้างสรรค ์ สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2.3  มีคุณธรรมและจริยธรรม  มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ 
2.4  มีความภาคภูมิใจในภาษาไทยซ่ึงเป็นภาษาประจ าชาติ และม่เจตคติท่ีดีต่อประเทศชาติและวฒันธรรม

ไทย 
              2.5  มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
3. นักศึกษา 

มีกระบวนการรับนักศึกษา และการเตรียมความพร้อมก่อนเขา้ศึกษา การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว 
การคงอยู ่การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจดัการขอ้ร้องเรียนนกัศึกษาดงัต่อไปน้ี 

3.1 กระบวนการรับนักศึกษา 
 สาขาวิชามีการก าหนดคุณสมบัติของผูท่ี้จะเขา้ศึกษาในหลักสูตรไว ้คือเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับ

มธัยมศึกษาตอนปลาย สายสามญั (ม. 6) หรือระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือเป็นผูส้ าเร็จ
การศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือระดบัอนุปริญญา (3 ปี) หรือเทียบเท่า หรือ
เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึงจากมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย (วิทยาลยัการคา้) และ
สมคัรเขา้ศึกษาเพื่อรับปริญญาตรีในสาขาวิชาอ่ืน หรือเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีจากมหาวิทยาลยัอ่ืน หรือ
สถาบนัการศึกษาชั้นสูงอ่ืนในประเทศหรือ ต่างประเทศ ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการรับรองและสมคัรเขา้ศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาอ่ืน หากผู ้สมัครท่ีมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการอ านวยการสอบคดัเลือกนกัศึกษาใหม่ 

3.2  การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
สาขาวิชามีระบบและกลไกเพื่อน าไปสู่การปฏิบติังานโดยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรในการประชุม

วางแผนในการด าเนินการเพื่อการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนเขา้ศึกษาและมอบหมายหน้าท่ีรับผิดชอบ
ใหแ้ก่อาจารยป์ระจ าในสาขาวิชา 

3.3  การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา 
      สาขาวิชามีระบบและกลไกเก่ียวกับการดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาเพื่อให้มี

แนวโนม้อตัราการคงอยู ่และอตัราการส าเร็จการศึกษาในระดบัท่ีสูง โดยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรมีการประชุม
เพื่อก าหนดระบบและกลไกการดูแลให้ค าปรึกษาทางดา้นวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาการก าหนดอาจารยท่ี์
ปรึกษาเพื่อดูแลนกัศึกษา โดยมีอาจารยใ์นสาขาวิชาเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาซ่ึงจะเป็นผูน้ดัหมายนกัศึกษาในความดูแล
เพื่อมาพบ  4 – 5 คร้ังต่อหน่ึงภาคการศึกษา เพื่อให้ค าปรึกษาในเร่ือง เก่ียวกับการเรียนการสอนหรือช่วยแกไ้ข
ปัญหาในเร่ืองอ่ืน ๆ ของนกัศึกษาต่อไป  ดา้นการติดต่อส่ือสารระหว่างอาจารยท่ี์ปรึกษากบันกัศึกษาในความดูแล 
อาจารยท่ี์ปรึกษาจะเป็นผูก้ าหนดวนัเวลาให้นกัศึกษาเขา้พบ  นอกจากวนัเวลาท่ีอาจารยก์ าหนดนกัศึกษาสามารถนดั
หมายวนัเวลากบัอาจารยท่ี์ปรึกษาและเขา้พบเพื่อขอค าปรึกษาได ้
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 3.4   ความพงึพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
 นกัศึกษาสามารถยืน่ขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนต่อหวัหนา้สาขาวิชา และหวัหนา้สาขาวิชา

น าเขา้สู่การประชุมอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและหาทางแกไ้ข  หากท่ีประชุมอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร
แกไ้ขไม่ไดใ้หพ้ิจารณาส่งต่อคณบดีเพื่อหาวิธีการแกไ้ขในระดบัคณะวิชา 
4. อาจารย์ 

4.1   ระบบและกลไกการรับอาจารย์ใหม่ 
       อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรมีการประชุมร่วมกนัเพื่อวางแผนและตรวจสอบคุณสมบติัอาจารยป์ระจ า

หลกัสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 จากนั้นจึงส ารวจจ านวนอาจารย์
ประจ าหลกัสูตรท่ีคงอยู่ อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีจะเกษียณหรือลาออก เพื่อวางแผนอตัราก าลงัในอนาคตหาก
อตัราก าลงัไม่เพียงพอ สาขาวิชาเสนอขออนุมติัรับอาจารยเ์พิ่มต่อคณะวิชา และมหาวิทยาลยัตามระเบียบของมหา
วิทยาลยั  มีการคดัเลือกอาจารยใ์หม่โดยพิจารณาคุณสมบติัใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญา
ตรี พ.ศ. 2558 และมีการสอบคดัเลือก โดยสอบขอ้เขียน สอบสัมภาษณ์ และสาธิตการสอนนอกจากน้ีสาขาวิชายงั
ไดม้อบหมายใหอ้าจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีมีประสบการณ์เป็นพี่เล้ียงใหค้ าแนะน าเก่ียวกบัการเรียนการสอน 

4.2  ระบบและกลไกการบริหารและการพฒันาอาจารย์ 
        อาจารย์ผูรั้บผิดชอบหลักสูตรมีการประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ า

หลกัสูตร  โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรเขา้ร่วมอบรมด้านการวิจัย การท าผลงานทาง
วิชาการเพื่อพฒันาศกัยภาพของอาจารยป์ระจ าใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานและมีศกัยภาพท่ีสูงขึ้น เพื่อส่งผลต่อคุณภาพ
ของหลกัสูตร  หากเป็นอาจารยใ์หม่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารยใ์หม่เขา้อบรมเพื่อให้มีความรู้ในด้าน
เทคนิควิธีการสอน การวดัผลประเมินผล ตลอดจนจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง  
5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1   กระบวนการออกแบบหลักสูตร 
 กระบวนการประกอบไปดว้ย การส ารวจสถานการณ์ปัจจุบนัทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม การ

ส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตและภาวะการมีงานท าของบณัฑิต และการส ารวจความพึงพอใจของศิษยเ์ก่า
และศิษยปั์จจุบนัต่อหลกัสูตร เพื่อน าผลมาใชใ้นการออกแบบและปรับปรุงหลกัสูตรตลอดจนถึงการจดัท ารายวิชา
ใหท้นัสมยั  

5.2   การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
  เพื่อให้การด าเนินงานด้านการเรียนการสอนของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  อาจารย์

ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตรจะพิจารณาแผนการศึกษาของนกัศึกษาแต่ละกลุ่มแต่ละชั้นปีเพื่อวางแผนก าหนดรายวิชาท่ีจะ
เปิดสอน เวลาเรียน-เวลาสอบ และผูส้อน ทั้งรายวิชาบงัคบั และวิชาเลือกซ่ึงรายวิชาเลือกท่ีจะเปิดสอนน้ี สาขาวิชา
ไดใ้ห้นกัศึกษาเป็นผูเ้สนอให้อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรพิจารณา  หลงัจากรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัรายวิชาท่ีจะ
เปิดสอนแลว้ อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อนจะประชุมร่วมกนัเพื่อก าหนดผูส้อนในแต่ละรายวิชา
โดยการจดัผูส้อนในแต่ละภาคการศึกษานั้นไดพ้ิจารณาทั้งจากความรู้ ความสามารถในเน้ือหาวิชาและประสบการณ์
ในการสอน ซ่ึงถือวา่มีความส าคญัเป็นอนัดบัตน้ ๆ รวมถึงพิจารณาเร่ืองเวลาเรียน-เวลาสอบท่ีไม่ซ ้ าซ้อนกบัวิชาใน
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สาขาอ่ืน ๆ ท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนเรียน ตารางเวลาท่ีเหมาะสมทั้งกบัผูเ้รียนและผูส้อน  รูปแบบการเรียนการสอนมี
ทั้งการเรียนการสอนในชั้นเรียน การสอนแบบ Hybrid  และการสอน online 

5.3 การประเมินผู้เรียน 
   มีระบบและกลไกในการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติโดยมี

ระบบ/ขั้นตอนการประเมินผูเ้รียนซ่ึงปรากฏอยู่ในคู่มือแนวทางการประเมินผูเ้รียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และ
มีกลไก คือ คู่มือแนวทางการประเมินผูเ้รียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรมีหน้าท่ี
ก ากบัดูแลและประเมินผลการจดัการเรียนการสอนและประเมินหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  สาขาวิชามี
การน าระบบและกลไกการประเมินผูเ้รียนไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน โดยมีการแต่งตั้ งอาจารย์ผูรั้บผิดชอบ
หลกัสูตรเพื่อก ากบัดูแลและประเมินผลการจดัการเรียนการสอนและประเมินหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
มีการก าหนดเกณฑก์ารประเมินซ่ึงระบุไวใ้น มคอ.3 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนอยา่งชดัเจน ภายใน 30 วนั ก่อนเปิดภาค
การศึกษา  

ในส่วนของผูส้อนอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบในแต่ละรายวิชาท่ีเปิดสอนในปีการศึกษานั้น ๆ ของหลกัสูตรจะ
ด าเนินการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา  ตามกลยุทธ์การ
ประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ดา้น หลงัจากเสร็จส้ินกระบวนการจดัการเรียนการสอน และเม่ือประเมินผลการเรียนรู้
ของนักศึกษาแล้ว อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบในแต่ละรายวิชาจะด าเนินการจัดท ารายงานผลการจัดการเรียนการสอน 
(มคอ. 5) ของรายวิชา ภายใน 30 วนัหลงัส้ินสุดภาคการศึกษา  ภายใตก้ารก ากบั ติดตาม และตรวจสอบของอาจารย์
ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร 
6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

สาขาวิชาจดัใหมี้การประชุมเพื่อใหอ้าจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรทุกท่านก าหนดส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู้ท่ีจ าเป็นต่อการจดัการเรียนการสอน และสาขาวิชาจะน าเสนอต่อคณะวิชาและหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งเพื่อด าเนินการต่อไป 
7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

(ปรับตวับ่งช้ีผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิให้เหมาะสมโดยเป็นไปตามหนงัสือท่ี ศธ.
0506(1)/ว1639 ลงวนัท่ี 24 ธันวาคม  2558 และไดรั้บการอนุมติั/เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลยัในการ
ประชุมคร้ังท่ี 3/2559 เม่ือวนัท่ี 4 พฤษภาคม  2559) 

 
ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

(1) อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีอยา่ง
นอ้ย 4 คน และอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรระดบั
ปริญญาโท/เอก อยา่งนอ้ย 3 คน ท่ีมีส่วนร่วมในการ
ประชุมแต่ละคร้ัง  เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน
การด าเนินงานหลกัสูตร 

) 
x 

) 
x 

) 
x 

) 
x 

) 
x 
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ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
(2) มีรายละ เ อียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ .2 ท่ี

สอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถา้มี) 

) 
x 

) 
x 

) 
x 

) 
x 

) 
x 

(3) มีรายละเ อียดของรายวิชาและรายละเ อียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี)  ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาใหค้รบทุกรายวิชา 

) 
x 

) 
x 

) 
x 

) 
x 

) 
x 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถา้มี)  ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วนั หลงั
ส้ินสุดการสอบ วนัสุดท้ายของภาคการศึกษาท่ีเปิด
สอนใหค้รบทุกรายวิชา 

) 
x 

) 
x 

) 
x 

) 
x 

) 
x 

(5) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตรตามแบบ 
มคอ.7 ก่อนการตรวจประเมินหลกัสูตรแต่ไม่เกิน 60 
วนั หลงัส้ินสุดปีการศึกษา 

) 
x 

) 
x 

) 
x 

) 
x 

) 
x 

(6) มีการทวนสอบผลการเ รียนรู้ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีก าหนด อย่างน้อยร้อยละ 40 
ของรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะดา้น กลุ่มวิชาแกนและ
กลุ่มวิชาเอกท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษาของทุก
หลกัสูตร 

) 
x 

) 
x 

) 
x 

) 
x 

) 
x 

(7) มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์
การสอนหรือ การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ
ประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแลว้ 

) ) 
x 

) 
x 

) 
x 

) 
x 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าดา้นการจดัการเรียนการสอน 

) 
x 

) 
x 

) 
x 

) 
x 

) 
x 

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 

) 
x 

) 
x 

) 
x 

) 
x 

) 
x 

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

) 
x 

) 
x 

) 
x 

) 
x 

) 
x 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลกัสูตร เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.51จาก
คะแนนเตม็ 5.00 

)   x x 

(12) ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อบณัฑิตใหม่ 
เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.51จากคะแนนเตม็ 5.00 

    x 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร   
1. การประเมินประสิทธิผลการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
พิจารณาจากตวัผูเ้รียนโดยอาจารยผ์ูส้อนจะประเมินผูเ้รียนว่ามีความเขา้ใจหรือไม่โดยประเมินจากการทดสอบยอ่ย 
การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การตอบค าถาม  การแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาในชั้นเรียนเป็นตน้  หาก
ประเมินเบ้ืองตน้แลว้พบว่าวิธีการท่ีใชไ้ม่สามารถท าให้ผูเ้รียนเขา้ใจไดก็้จะปรับเปล่ียนรูปแบบการเรียนการสอน
ใหม่ รวมทั้งจดัประชุมคณาจารยป์ระจ าสาขาวิชาเพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อน ามาปรับปรุงคุณภาพการสอน
ต่อไป  

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  
นกัศึกษาประเมินการสอนของอาจารยใ์นดา้นต่างๆ เช่น วิธีการสอน  การตรงต่อเวลา การช้ีแจงเป้าหมาย/
วตัถุประสงคข์องรายวิชา  เกณฑก์ารวดัและประเมินผล  การใชส่ื้อการสอน เป็นตน้  โดยนกัศึกษาจะประเมินการ
สอนออนไลน์เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา   ทั้งน้ีผลการประเมินจะจดัส่งใหผู้ส้อนและ
หวัหนา้หลกัสูตรเพื่อปรับปรุงต่อไป   
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม จะท าโดย 
2.1  ประเมินหลกัสูตรในภาพรวมโดยนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 
2.2  ประเมินโดยนกัศึกษาเป็นกลุ่มตามชั้นปีการศึกษา ตั้งแต่ชั้นปีท่ี 1 ถึงชั้นปีท่ี 4 
2.3  ประเมินโดยผูใ้ชบ้ณัฑิตและสถานประกอบการต่างๆ  
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

มีการประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานประกนัคุณภาพหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนของ
สาขาวิชาตามมาตรฐานคุณวุฒิปริญญาตรี จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพหลกัสูตรภายในระดบัสาขาวิชา  และ
จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพหลกัสูตรภายนอก 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรสรุปผลการด าเนินงานประจ าปีและแจง้ในท่ีประชุมคณาจารยป์ระจ าสาขาวิชาเพื่อ
พิจารณาทบทวนผลการด าเนินงาน และด าเนินการปรับปรุงหลกัสูตรทุก 5 ปี ทั้งน้ีเพื่อใหห้ลกัสูตรมีความทนัสมยั
และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต 
 

 



 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร หน้า 85 

 

ตารางเปรียบเทียบหมวดวิชาเฉพาะ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

 

 

1. ช่ือหลกัสูตร 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เหตุผล 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
Bachelor of Arts Program in Thai Language for Communication 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
Bachelor of Arts Program in Thai Language for Communication 

คงเดิม 

 

2. ช่ือปริญญา 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เหตุผล 

ช่ือเต็ม(ไทย) 
ศิลปศาสตรบณัฑิต (ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร) 
ช่ือย่อ (ไทย) 
ศศ.บ. (ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร) 
ช่ือเต็ม (องักฤษ) 
Bachelor of Arts (Thai Language for Communication) 
ช่ือย่อ (องักฤษ) 
B.A. (Thai Languagefor Communication) 

ช่ือเต็ม(ไทย) 
ศิลปศาสตรบณัฑิต (ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร) 
ช่ือย่อ (ไทย) 
ศศ.บ. (ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร) 
ช่ือเต็ม (องักฤษ) 
Bachelor of Arts (Thai Language for Communication) 
ช่ือย่อ (องักฤษ) 
B.A. (Thai Languagefor Communication) 

คงเดิม 

 



 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร หน้า 86 

 

 

3. โครงสร้างหลกัสูตร 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เหตุผล 

โครงสร้างหลกัสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  จ านวน  30  หน่วยกติ โครงสร้างหลกัสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  จ านวน  30  หน่วยกติ คงเดิม 

ก.หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป-บงัคบั   21 หน่วยกิต ก.หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป-บงัคบั   21 หน่วยกิต  

1) กลุ่มวิชาภาษาและทกัษะการส่ือสาร     15   หน่วยกิต 1) กลุ่มวิชาภาษาและทกัษะการส่ือสาร     15   หน่วยกิต  

2) กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ       3   หน่วยกิต 2) กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ       3   หน่วยกิต  

3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      3   หน่วยกิต 3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      3   หน่วยกิต  

ข.หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป-เลือก    จากกลุ่มวิชาต่อไปน้ี ข.หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป-เลือก    จากกลุ่มวิชาต่อไปน้ี  

ไม่นอ้ยกวา่ 9 หน่วยกิต ไม่นอ้ยกวา่ 9 หน่วยกิต  

1) กลุ่มวิชาภาษาและทกัษะการส่ือสาร      1) กลุ่มวิชาภาษาและทกัษะการส่ือสาร       

2) กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ        2) กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ         

3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        

4) กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และวฒันธรรม 4) กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และวฒันธรรม  

5) กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตและสังคมยัง่ยนื 5) กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตและสังคมยัง่ยนื  
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หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เหตุผล 

โครงสร้าง โครงสร้าง  

จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลกัสูตร  138  หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลกัสูตร  126 หน่วยกิต ลดลง 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 30 หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป-บงัคบั 21 หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป-เลือก 9 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 102 หน่วยกิต 
 2.1กลุ่มวิชาเฉพาะดา้น   
       ก.กลุ่มวิชาแกน 24 หน่วยกิต 
          -แกนบงัคบั  6 หน่วยกิต 
          -แกนเลือก  18 หน่วยกิต 
        ข.กลุ่มวิชาเอก 63 หน่วยกิต 
 2.2กลุ่มวิชาอ่ืน  กลุ่มวิชาโท 15 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 30 หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป-บงัคบั 21 หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป-เลือก 9 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่วยกิต 
 2.1กลุ่มวิชาเฉพาะดา้น   
      ก.กลุ่มวิชาแกน 12 หน่วยกิต 
          -แกนบงัคบั  3 หน่วยกิต 
          -แกนเลือก  9 หน่วยกิต 
      ข.กลุ่มวิชาเอก 63 หน่วยกิต 
 2.2กลุ่มวิชาอ่ืน  กลุ่มวิชาโท 15 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
 

คงเดิม 
 
 
ลดลง 

 
 
 
 
 
 
คงเดิม 
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หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เหตุผล 

โครงสร้าง โครงสร้าง  

ข.กลุ่มวิชาเอก 
วิชาเอกเลือก 

ข.กลุ่มวิชาเอก 
วิชาเอกเลือก 

จ านวนกลุ่มคงเดิม
แต่ยกเลิกกลุ่มเดิม 1
กลุ่ม และเพิ่มกลุ่ม
ใหม่ 1 กลุ่ม 

1.กลุ่มวิชาภาษาไทยเพื่องานส่ือสารมวลชนและส่ือใหม่ 1.กลุ่มวิชาภาษาไทยเพื่องานส่ือสารมวลชนและส่ือใหม่ คงเดิม 

2. กลุ่มวิชาภาษาไทยเพื่องานธุรกิจ 2. กลุ่มวิชาภาษาไทยเพื่องานธุรกิจ คงเดิม 

3.กลุ่มวิชาภาษาไทยเพื่อการแสดง กีฬาและสันทนาการ  ยกเลิก 

4. กลุ่มวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 3. กลุ่มวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ คงเดิม 

 4. กลุ่มวิชาภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ กลุ่มวิชาใหม่ 
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กสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เหตุผล 

หมวดวิชาเฉพาะ 102 หน่วยกิต  หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่วยกิต   

2.1กลุ่มวิชาเฉพาะดา้น 2.1กลุ่มวิชาเฉพาะดา้น  

 กลุ่มวิชาแกน 24 หน่วยกิต  

 วิชาแกนคณะ ให้เลือกเรียนอย่างน้อย 3 วิชา 9 หน่วยกิต จากรายวิชา 
ต่อไปนี้ 

 

HO101 ทักษะการรู้สารสนเทศ 3 (2-2-5)  
 (Information Literacy Skills) 
                     ทกัษะการเรียนรู้  ความส าคญั  กระบวนการพฒันาความรู้และ
ทกัษะสารสนเทศ   ประกอบดว้ย  การวิเคราะห์ความตอ้งการสารสนเทศ  การ
เลือกแหล่งและทรัพยากรสารสนเทศ  การสืบค้นสารสนเทศโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือ  การวิเคราะห์  สังเคราะห์และประเมิน
สารสนเทศ การเรียบเรียงและน าเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่าง  ๆ

HO101 ทักษะการรู้สารสนเทศ 3 (2-2-5)  
 (Information Literacy Skills) 
                     ทกัษะการเรียนรู้  ความส าคญั  กระบวนการพฒันาความรู้และ
ทกัษะสารสนเทศ   ประกอบดว้ย  การวิเคราะห์ความตอ้งการสารสนเทศ  การ
เลือกแหล่งและทรัพยากรสารสนเทศ  การสืบค้นสารสนเทศโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือ  การวิเคราะห์  สังเคราะห์และประเมิน
สารสนเทศ การเรียบเรียงและน าเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่าง  ๆ

คงเดิม 

HO103     สุนทรียวิจักษ์                                                      3 (3-0-6)  
 (Aesthetics Appreciation) 
                คุณค่าและความงามของศิลปะแขนงต่าง ๆ  การเขา้ถึงความงาม
ในศิลปะ การมีประสบการณ์ในการดูงานศิลปะ  และการพฒันารสนิยม
ในการเสพงานศิลปะ 

HO103     สุนทรียวิจักษ์                                                      3 (3-0-6)  
 (Aesthetics Appreciation) 
                คุณค่าและความงามของศิลปะแขนงต่าง ๆ  การเขา้ถึงความงาม
ในศิลปะ การมีประสบการณ์ในการดูงานศิลปะ  และการพฒันารสนิยม
ในการเสพงานศิลปะ 

คงเดิม 
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HO117 อารยธรรมวิวัฒน์                                                    3(3-0-6)  
 (Evolution of Civilization) 
                ศึกษาวิวฒันาการด้านต่าง ๆ ของมนุษยชาติตั้งแต่อดีตถึง
ปัจจุบนั และแนวโนม้ท่ีจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต 

HO117 อารยธรรมวิวัฒน์                                                    3(3-0-6)  
 (Evolution of Civilization) 
                ศึกษาวิวฒันาการด้านต่าง ๆ ของมนุษยชาติตั้งแต่อดีตถึง
ปัจจุบนั และแนวโนม้ท่ีจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต 

คงเดิม 

HO118    การคิดอย่างมีวิจารณญาณ                                     3(2-2-5)  
   (Critical Thinking) 

                 การวิเคราะห์ลกัษณะของการอา้งเหตุผลเพื่อจูงใจให้ผูอ่ื้น
ยอมรับ วิธีการคน้หาความจริงท่ีอยู่เบ้ืองหลงัชุดของการอา้งเหตุผล
หลากหลายแบบ การฝึกฝนผ่านกิจกรรมกลุ่มโดยการใช้เหตุผลเชิง
ตรรกะเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการอ่าน การพูด และการ
เขียน รวมทั้งแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานท่ีเป็นตน้ฉบบัของ
ตนเอง 

HO118    การคิดอย่างมีวิจารณญาณ                                     3(2-2-5)  
   (Critical Thinking) 

                 การวิเคราะห์ลกัษณะของการอา้งเหตุผลเพื่อจูงใจให้ผูอ่ื้น
ยอมรับ วิธีการคน้หาความจริงท่ีอยู่เบ้ืองหลงัชุดของการอา้งเหตุผล
หลากหลายแบบ การฝึกฝนผ่านกิจกรรมกลุ่มโดยการใช้เหตุผลเชิง
ตรรกะเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการอ่าน การพูด และการ
เขียน รวมทั้งแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานท่ีเป็นตน้ฉบบัของ
ตนเอง 

คงเดิม 

HO201 ภาษาและวัฒนธรรม                                               3(3-0-6)  
 (Language and Culture) 
                ความสัมพนัธ์ระหว่างภาษา วฒันธรรม กบัการส่ือสารใน
บ ริ บทสั ง ค ม ไท ย แ ล ะ สั ง ค ม โ ล ก   ภ า ษ า ท่ี ส ะ ท้อ น ค ว าม
เป็นอยู่   ค่านิยม   ความเช่ือของคนในสังคม   การใช้ว ัจนภาษา
และอวจันภาษาท่ีเหมาะสมโดยค านึงถึงความแตกต่างและความ
หลากหลายทางดา้นวฒันธรรม ดา้นความคิด 

HO201 ภาษาและวัฒนธรรม                                               3(3-0-6)  
 (Language and Culture) 
                ความสัมพนัธ์ระหว่างภาษา วฒันธรรม กบัการส่ือสารใน
บ ริ บทสั ง ค ม ไท ย แ ล ะ สั ง ค ม โ ล ก   ภ า ษ า ท่ี ส ะ ท้อ น ค ว าม
เป็นอยู่   ค่านิยม   ความเช่ือของคนในสังคม   การใช้ว ัจนภาษา
และอวจันภาษาท่ีเหมาะสมโดยค านึงถึงความแตกต่างและความ
หลากหลายทางดา้นวฒันธรรม ดา้นความคิด 

คงเดิม 



 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร หน้า 91 

 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เหตุผล 

HO203  วาทศิลป์                                                                 3 (2-2-5) 
               (Language and Culture) 
               ทฤษฎีการส่ือสารเบ้ืองต้นและการถ่ายทอดความคิดเป็น
ภาษา องค์ประกอบของการพูดท่ีดี ความส าคญัของการพูดในสังคม  
การเลือกหัวขอ้เร่ืองท่ีพูด การพิจารณาผูฟั้ง การปรับปรุงและสร้าง
บุคลิกภาพท่ีดีในการพูด และฝึกปฏิบติั 

HO203  วาทศิลป์                                                                 3 (2-2-5) 
               (Language and Culture) 
               ทฤษฎีการส่ือสารเบ้ืองต้นและการถ่ายทอดความคิดเป็น
ภาษา องค์ประกอบของการพูดท่ีดี ความส าคญัของการพูดในสังคม  
การเลือกหัวขอ้เร่ืองท่ีพูด การพิจารณาผูฟั้ง การปรับปรุงและสร้าง
บุคลิกภาพท่ีดีในการพูด และฝึกปฏิบติั 

คงเดิม 

HO301 จริยศาสตร์ส าหรับชีวิตประจ าวัน                            3 (2-2-5) 
              (Ethics for Daily Life) 
             แนววิธีศึกษาทฤษฎีทางจริยศาสตร์ เพื่อประยุกต์สู่การคิด
พิจารณาประเด็นปัญหาส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณค่าของชีวิตประจ าวนั 
โดยอาศยักระบวนทศัน์ทางปรัชญาเป็นพื้นฐานการไตร่ตรองรอบ
ดา้นอยา่งมีวิจารณญาณ 

HO301 จริยศาสตร์ส าหรับชีวิตประจ าวัน                            3 (2-2-5) 
              (Ethics for Daily Life) 
             แนววิธีศึกษาทฤษฎีทางจริยศาสตร์ เพื่อประยุกต์สู่การคิด
พิจารณาประเด็นปัญหาส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณค่าของชีวิตประจ าวนั 
โดยอาศยักระบวนทศัน์ทางปรัชญาเป็นพื้นฐานการไตร่ตรองรอบ
ดา้นอยา่งมีวิจารณญาณ 

คงเดิม 

HO302 กระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญห                            3 (2-2-5) 
 (Group Dynamics) 

                 ทฤษฎีและเทคนิคต่าง ๆ ท่ีช่วยใหแ้กปั้ญหาในการท างานและ
การส่ือสารในหน่วยงาน การฝึกจดัการด าเนินการ    และเขา้ร่วมในการ
แก้ปัญหา    การฝึกสร้างนโยบายและจัดกลุ่มการเรียนรู้ในรูปของ
คณะกรรมการ   การประชุมและการสัมภาษณ์   การศึกษาภาวะผูน้ า
ในรูปแบบต่าง ๆ 

HO302 กระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญห                            3 (2-2-5) 
 (Group Dynamics) 

                 ทฤษฎีและเทคนิคต่าง ๆ ท่ีช่วยใหแ้กปั้ญหาในการท างานและ
การส่ือสารในหน่วยงาน การฝึกจดัการด าเนินการ    และเขา้ร่วมในการ
แก้ปัญหา    การฝึกสร้างนโยบายและจัดกลุ่มการเรียนรู้ในรูปของ
คณะกรรมการ   การประชุมและการสัมภาษณ์   การศึกษาภาวะผูน้ า
ในรูปแบบต่าง ๆ 

คงเดิม 
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HO308  ความเข้าใจมนุษยศาสตร์                                          3(3-0-6)                
              (Understanding in Human Sciences) 
                 แนววิธีในการศึกษาองค์ความรู้และประสบการณ์ของมนุษย ์
ตลอดจนปรากฎการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นมนุษยแ์ละส่ิงสร้างสรรค์
ของมนุษย ์โดยอาศยักระบวนทศัน์ทางปรัชญาเป็นเคร่ืองมือบูรณาการ
เพื่อสร้างความเขา้ใจในศาสตร์และศิลป์แห่งมนุษย ์

HO308  ความเข้าใจมนุษยศาสตร์                                          3(3-0-6)                
              (Understanding in Human Sciences) 
                 แนววิธีในการศึกษาองค์ความรู้และประสบการณ์ของมนุษย ์
ตลอดจนปรากฎการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นมนุษยแ์ละส่ิงสร้างสรรค์
ของมนุษย ์โดยอาศยักระบวนทศัน์ทางปรัชญาเป็นเคร่ืองมือบูรณาการ
เพื่อสร้างความเขา้ใจในศาสตร์และศิลป์แห่งมนุษย ์

คงเดิม 

 วิชาแกนสาขา ให้เรียน 1 รายวิชา 3 หน่วยกติ  ดังนี้  

HO180 ความหมายในภาษา                                                3 (2-2-5)  
 (Semanticss) 

                 ความหมายของภาษา ทั้งในระดับเสียง ถอ้ยค า ประโยค  
และขอ้ความ การส่ือความหมาย เจตนาในการส่ือความหมาย และการ
เปล่ียนแปลงความหมายเม่ืออยู่ในบริบทต่าง ๆ วิ เคราะห์และ
ประยุกตใ์ชค้วามหมายในภาษาเพื่อการฟัง การพูด การอ่าน หรือการ
เขียน และกรณีศึกษาจากการใชภ้าษาไทยในปัจจุบนั 

HO180 ความหมายในภาษา                                                3 (2-2-5)  
 (Semanticss) 

                 ความหมายของภาษา ทั้งในระดับเสียง ถอ้ยค า ประโยค  
และขอ้ความ การส่ือความหมาย เจตนาในการส่ือความหมาย และการ
เปล่ียนแปลงความหมายเม่ืออยู่ในบริบทต่าง ๆ วิ เคราะห์และ
ประยุกตใ์ชค้วามหมายในภาษาเพื่อการฟัง การพูด การอ่าน หรือการ
เขียน และกรณีศึกษาจากการใชภ้าษาไทยในปัจจุบนั 

คงเดิม 
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HO380  หลกัการส่ือสาร                                                        3 (2-2-5) 
              (Principles of Communication) 
                หลักและกระบวนการส่ือสารในสังคมและองค์กรธุรกิจ 
ปัญหาและอุปสรรคของการส่ือสาร ปัจจัยท่ีสนับสนุนหรือท่ีเป็น
อุปสรรคต่อพฤติกรรมการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ โดยศึกษา
วิเคราะห์จากกรณีศึกษาการส่ือสารในสังคมปัจจุบนั 

 ยกเลกิ 

 กลุ่มวิชาเอก 24 หน่วยกิต  

 วิชาเอกบงัคบั  27 หน่วยกิต  

HH 103  ลกัษณะภาษาไทย      3(3-0-6)                
               (Characteristics of Thai Language) 
                 ลักษณะส าคัญของภาษาไทย การศึกษาภาษาไทยโดย
ประยุกตใ์ชท้ฤษฎีภาษาศาสตร์  ฝึกวิเคราะห์ขอ้มูลภาษาไทยประเภท
ต่างๆ 

HH 103  ลกัษณะภาษาไทย      3(3-0-6)                
               (Characteristics of Thai Language) 
                 ลักษณะส าคัญของภาษาไทย การศึกษาภาษาไทยโดย
ประยุกตใ์ชท้ฤษฎีภาษาศาสตร์  ฝึกวิเคราะห์ขอ้มูลภาษาไทยประเภท
ต่างๆ 

คงเดิม 
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HH 105  มนุษย์กบัวรรณกรรม   3 (2-2-5)                
               (Man and Literature) 
                 ลักษณะส าคัญของภาษาไทย การศึกษาภาษาไทยโดย
ประยุกตใ์ชท้ฤษฎีภาษาศาสตร์  ฝึกวิเคราะห์ขอ้มูลภาษาไทยประเภท
ต่างๆ 

HH 105  มนุษย์กบัวรรณกรรม   3 (2-2-5)                
               (Man and Literature) 
                 ลักษณะส าคัญของภาษาไทย การศึกษาภาษาไทยโดย
ประยุกตใ์ชท้ฤษฎีภาษาศาสตร์  ฝึกวิเคราะห์ขอ้มูลภาษาไทยประเภท
ต่างๆ 

คงเดิม 

HH 205  การพูดและการฟังเพ่ือประสิทธิผล   3 (2-2-5)                
  (Effective Speaking and Listening) 
หลักและกลวิธีการพูดและการฟังเพื่อจุดประสงค์ต่างๆ 

เพื่อใหเ้กิดประสิทธิผลตามท่ีตอ้งการ และฝึกปฏิบติั 

HH 106  การพูดและการฟังเพ่ือประสิทธิผล   3 (2-2-5)                
  (Effective Speaking and Listening) 
หลักและกลวิธีการพูดและการฟังเพื่อจุดประสงค์ต่างๆ 

เพื่อใหเ้กิดประสิทธิผลตามท่ีตอ้งการ และฝึกปฏิบติั 

ปรับรหัสวิชา 

HH 206  การอ่านเพ่ือประสิทธิผล   3 (2-2-5)                
  (Effective Reading) 
หลักและกลวิธีการอ่านเพื่อประสิทธิผล แนวทางการ

วิเคราะห์ ตีความและประเมินค่าบทอ่านประเภทต่างๆ ท่ีก าหนดให้ 
และฝึกปฏิบติั 

HH 107  การอ่านเพ่ือประสิทธิผล   3 (2-2-5)                
  (Effective Reading) 
หลักและกลวิธีการอ่านเพื่อประสิทธิผล แนวทางการ

วิเคราะห์ ตีความและประเมินค่าบทอ่านประเภทต่างๆ ท่ีก าหนดให้ 
และฝึกปฏิบติั 

ปรับรหัสวิชา 
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HH 207  การเขียนเพ่ือประสิทธิผล 3 (2-2-5)                
              (Effective Writing) 
                 หลกัและกลวิธีการเขียนรูปแบบต่างๆ เพื่อประสิทธิผล เช่น 
เพื่อโนม้นา้วใจ เพื่อแสดงความคิดเห็น เพื่อส่ือความสะเทือนใจ เพื่อ
แสดงขอ้เทจ็จริง เพื่อเล่า เร่ือง ฯลฯและฝึกปฏิบติั 

HH 108  การเขียนเพ่ือประสิทธิผล 3 (2-2-5)                
              (Effective Writing) 
                หลกัและกลวิธีการเขียนรูปแบบต่างๆ เพื่อประสิทธิผล เช่น 
เพื่อโนม้นา้วใจ เพื่อแสดงความคิดเห็น เพื่อส่ือความสะเทือนใจ เพื่อ
แสดงขอ้เทจ็จริง เพื่อเล่า เร่ือง ฯลฯและฝึกปฏิบติั 

ปรับรหัสวิชา 

HH 208  วรรณกรรมไทยร่วมสมัย 3 (2-2-5)                
                (Contemporary Thai Literature) 
                  ความเป็นมาของวรรณกรรมไทยร่วมสมัย บทบาททาง
สังคม การเมือง และวฒันธรรมต่อการเปล่ียนแปลงรูปแบบ ภาษา 
และเน้ือหาของวรรณกรรมไทยร่วมสมยั ประเภทของวรรณกรรม
ร่วมสมัยในปัจจุบัน แนวคิด ส าคัญ และแนวทางการวิ เคราะห์
วรรณกรรมร่วมสมยัท่ีคดัสรรมาใหศึ้กษา 

HH 208  วรรณกรรมไทยร่วมสมัย 3 (2-2-5)                
                (Contemporary Thai Literature) 
                  ความเป็นมาของวรรณกรรมไทยร่วมสมัย บทบาททาง
สังคม การเมือง และวฒันธรรมต่อการเปล่ียนแปลงรูปแบบ ภาษา 
และเน้ือหาของวรรณกรรมไทยร่วมสมยั ประเภทของวรรณกรรม
ร่วมสมัยในปัจจุบัน แนวคิด ส าคัญ และแนวทางการวิ เคราะห์
วรรณกรรมร่วมสมยัท่ีคดัสรรมาใหศึ้กษา 

คงเดิม 
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HH 209  คติชนสมัยใหม่ 3 (2-2-5)                
                (Modern Folklore) 
                  ทฤษฎีคติชน  ประเภทของคติชน  การศึกษาคติชนของไทย
ท่ีสืบเน่ืองมาถึงปัจจุบนั  การสร้างสรรคค์ติชนสมยัใหม่ วิเคราะห์คติ
ชนสมยัใหม่ในแง่ทฤษฎีและความสัมพนัธ์กบัสังคมไทยปัจจุบนั การ
ประยุกตใ์ชข้อ้มูลและปรากฏการณ์ของคติชนสมยัใหม่ในงานธุรกิจ 
ส่ือสารมวลชนและศิลปะการแสดง 

HH 209  คติชนสมัยใหม่ 3 (2-2-5)                
                (Modern Folklore) 
                  ทฤษฎีคติชน  ประเภทของคติชน  การศึกษาคติชนของไทย
ท่ีสืบเน่ืองมาถึงปัจจุบนั  การสร้างสรรคค์ติชนสมยัใหม่ วิเคราะห์คติ
ชนสมยัใหม่ในแง่ทฤษฎีและความสัมพนัธ์กบัสังคมไทยปัจจุบนั การ
ประยุกตใ์ชข้อ้มูลและปรากฏการณ์ของคติชนสมยัใหม่ในงานธุรกิจ 
ส่ือสารมวลชนและศิลปะการแสดง 

คงเดิม 

HH 304   ภาษากบัสังคม 3 (2-2-5)                
                 (Language and Society)  

                ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาษากบัสังคม โดยเนน้พฤติกรรม 
ทางภาษาท่ีมีผลมาจากสภาพสังคมท่ีแตกต่างกัน  องค์ประกอบ
ส าคญัท่ีท าใหภ้าษามีลกัษณะต่าง ๆ  การเปล่ียนแปลงของภาษาไทย 
ภาษาเฉพาะกิจในสังคมไทยปัจจุบัน ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปรากฏการณ์ทางภาษาไทยกบัสังคมไทยปัจจุบนั 

HH 210   ภาษากบัสังคม 3 (2-2-5)                
                 (Language and Society)  

                ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาษากบัสังคม โดยเนน้พฤติกรรม 
ทางภาษาท่ีมีผลมาจากสภาพสังคมท่ีแตกต่างกัน  องค์ประกอบ
ส าคญัท่ีท าใหภ้าษามีลกัษณะต่าง ๆ  การเปล่ียนแปลงของภาษาไทย 
ภาษาเฉพาะกิจในสังคมไทยปัจจุบัน ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปรากฏการณ์ทางภาษาไทยกบัสังคมไทยปัจจุบนั 

ปรับรหัสวิชา 
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HH 303  การบันทึก สรุปความและรายงานการประชุม       3 (2-2-5)  
                 (Note Taking, Summary Writing and Meeting  
                 Minutes) 
                หลักการบันทึก สรุปความ และการเขียนรายงานการ
ประชุมประเภทต่างๆ และฝึกปฏิบติั 

HH 303  การบันทึก สรุปความและรายงานการประชุม       3 (2-2-5)  
                 (Note Taking, Summary Writing and Meeting  
                 Minutes) 
                หลักการบันทึก สรุปความ และการเขียนรายงานการ
ประชุมประเภทต่างๆ และฝึกปฏิบติั 

คงเดิม 

วิชาเอกบังคับเลือกให้เลือกรายวิชาต่อไปนี ้1 รายวิชา 3 – 6  หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอกบังคับเลือก  3-6  หน่วยกติ  

HH 491  บูรณาการความรู้เพ่ืองานอาชีพ                              3 (0-6-3)  
                (Knowledge Integration for Careers)                

  บูรณาการความรู้จากการศึกษารายวิชาเอกเพื่อเสนอเป็น
โครงงานอาชีพตามความสนใจหรือความถนดัของผูเ้รียน โดยไดรั้บ
ความเห็นชอบจากสาขาวิชา และด าเนินการตามโครงงาน รวมทั้ง
น าเสนอผลงานต่อท่ีประชุม               

HH 491  บูรณาการความรู้เพ่ืองานอาชีพ                              3 (0-6-3)  
                (Knowledge Integration for Careers)                

  บูรณาการความรู้จากการศึกษารายวิชาเอกเพื่อเสนอเป็น
โครงงานอาชีพตามความสนใจหรือความถนดัของผูเ้รียน โดยไดรั้บ
ความเห็นชอบจากสาขาวิชา และด าเนินการตามโครงงาน รวมทั้ง
น าเสนอผลงานต่อท่ีประชุม               

คงเดิม 

HH 492  ประสบการณ์วิชาชีพ                                            3(0-20-10)  
(Professional Internship)   
การฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือบริษัทห้างร้านท่ี

เก่ียวขอ้งกบัลกัษณะวิชาเอก โดยไดรั้บความเห็นชอบจากสาขาวิชา 
และตอ้งมีชั่วโมงปฏิบติังานไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง ทั้งน้ีผูศึ้กษา
ตอ้งเสนอรายงานการฝึกปฏิบติังานตามท่ีสาขาวิชาก าหนด 

HH 492 ประสบการณ์วิชาชีพ                                             3(0-20-10) 
(Professional Internship)   
การฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือบริษัทห้างร้านท่ี

เก่ียวขอ้งกบัลกัษณะวิชาเอก โดยไดรั้บความเห็นชอบจากสาขาวิชา 
และตอ้งมีชั่วโมงปฏิบติังานไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง ทั้งน้ีผูศึ้กษา
ตอ้งเสนอรายงานการฝึกปฏิบติังานตามท่ีสาขาวิชาก าหนด 

คงเดิม 
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HH 493  การศึกษาค้นคว้าอิสระ                                           3 (0-6-3)   
                (Independent Study)                

  การศึกษาเฉพาะเร่ืองตามความสนใจและความถนดัของแต่
ละบุคคลตามลกัษณะวิชาเอก โดยเสนอภาคนิพนธ์ 1 เร่ือง หัวขอ้ท่ี
ศึกษาจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากสาขาวิชา       

HH 493  การศึกษาค้นคว้าอิสระ                                           3 (0-6-3)  
                (Independent Study)                

  การศึกษาเฉพาะเร่ืองตามความสนใจและความถนดัของแต่
ละบุคคลตามลกัษณะวิชาเอก โดยเสนอภาคนิพนธ์ 1 เร่ือง หัวขอ้ท่ี
ศึกษาจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากสาขาวิชา       

คงเดิม 

HH 494  สหกจิศึกษา                                                      6(0-40-20)  
                (Co-operative Education)               

  การปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการอย่างมีระบบ ตาม
สาขาวิชาท่ีศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาในฐานะพนักงาน
ชั่วคราว นักศึกษาจะตอ้งเขา้รับการเตรียมความพร้อมทั้งทางด้าน
วิชาการ และการปฏิบติัตนในสังคมการท างาน รวมทั้งด าเนินการ
ตามขั้นตอนของสหกิจศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด  การปฏิบติังาน
และการประเมินผลอยู่ภายใตก้ารก ากับดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษา
ของสาขาวิชา และพนกังานท่ีปรึกษาท่ีสถานประกอบการมอบหมาย    

HH 494  สหกจิศึกษา                                                          6(0-40-20) 
                (Co-operative Education)               

  การปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการอย่างมีระบบ ตาม
สาขาวิชาท่ีศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาในฐานะพนักงาน
ชั่วคราว นักศึกษาจะตอ้งเขา้รับการเตรียมความพร้อมทั้งทางด้าน
วิชาการ และการปฏิบติัตนในสังคมการท างาน รวมทั้งด าเนินการ
ตามขั้นตอนของสหกิจศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด  การปฏิบติังาน
และการประเมินผลอยู่ภายใตก้ารก ากับดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษา
ของสาขาวิชา และพนกังานท่ีปรึกษาท่ีสถานประกอบการมอบหมาย    

คงเดิม 
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จ. กลุ่มวิชาเอกเลือก   จ. กลุ่มวิชาเอกเลือก    

1. กลุ่มวิชาภาษาไทยเพ่ืองานส่ือสารมวลชนและส่ือใหม่ 1. กลุ่มวิชาภาษาไทยเพ่ืองานส่ือสารมวลชนและส่ือใหม่ คงเดิม 

         2. กลุ่มวิชาภาษาไทยเพ่ืองานธุรกจิ          2. กลุ่มวิชาภาษาไทยเพ่ืองานธุรกจิ คงเดิม 

         3.กลุ่มวิชาภาษาไทยเพ่ือการแสดง กฬีาและสันทนาการ  ยกเลกิกลุ่มวิชา 

         4.กลุ่มวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ          3.กลุ่มวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ  

   4.กลุ่มวิชาภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ เพิม่กลุ่มวิชาใหม่ 

1. กลุ่มวิชาภาษาไทยเพ่ืองานส่ือสารมวลชนและส่ือใหม่ 1. กลุ่มวิชาภาษาไทยเพ่ืองานส่ือสารมวลชนและส่ือใหม่ คงเดิม 

HH 239 การวิเคราะห์และการตีความ                                  3 (2-2-5) 
               (Analysis and Interpretation)           

  หลกัการวิเคราะห์และตีความ บทบาทของการวิเคราะห์
และตีความในบริบทสังคมไทยปัจจุบนั แนวทางการวิเคราะห์และ
ตีความในส่ือประเภทต่าง ๆ       

HH 239 การวิเคราะห์และการตีความ                                  3 (2-2-5) 
               (Analysis and Interpretation)           

  หลกัการวิเคราะห์และตีความ บทบาทของการวิเคราะห์
และตีความในบริบทสังคมไทยปัจจุบนั แนวทางการวิเคราะห์และ
ตีความในส่ือประเภทต่าง ๆ       

คงเดิม 

HH 240  การเขียนสร้างสรรค์                                               3 (2-2-5)  
               (Creative Writing)           

  หลกัการเขียนและการฝึกเขียนเพื่อส่ือความคิด   จินตภาพ 
อารมณ์และความรู้สึกต่าง ๆ และฝึกเขียนงานรูปแบบต่าง ๆ ทั้ง    
ร้อยแกว้และร้อยกรองเพื่อน าเสนอในส่ือร่วมสมยั      

HH 240  การเขียนสร้างสรรค์                                               3 (2-2-5)  
               (Creative Writing)            

  หลกัการเขียนและการฝึกเขียนเพื่อส่ือความคิด   จินตภาพ 
อารมณ์และความรู้สึกต่าง ๆ และฝึกเขียนงานรูปแบบต่าง ๆ ทั้ง    
ร้อยแกว้และร้อยกรองเพื่อน าเสนอในส่ือร่วมสมยั      

คงเดิม 
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HH 241  นวัตกรรมการสร้างสรรค์รายการวิทยุและโทรทัศน์ 
                                                                                              3 (2-2-5)  
              (Innovative Creation of Radio andTelevision Programs)       

 หลกัและแนวทางศึกษานวตักรรมการสร้างสรรค์รายการ
วิทยุและโทรทศัน์ในบริบทสังคมไทยและโลกาภิวตัน์  การวิเคราะห์
รูปแบบรายการวิทยุและโทรทศัน์ เทคนิคต่างๆ ในการผลิตรายการ
วิทยุและโทรทศัน์ การสร้างสรรครู์ปแบบรายการให้เกิดประสิทธิผล
ทางธุรกิจ จริยธรรม และความสนใจของผูบ้ริโภค      

HH 241  นวัตกรรมการสร้างสรรค์รายการผ่านส่ือร่วมสมัย    
                                                                                              3 (2-2-5)  
              (Innovative of Creation in Contemporary Media)       

 หลกัและแนวทางศึกษานวตักรรมการสร้างสรรค์รายการ
ผ่านส่ือร่วมสมัยในบริบทสังคมไทย  การวิเคราะห์รูปแบบและ
เทคนิคการผลิต การสร้างสรรค์รายการให้เกิดประสิทธิผลทางธุรกิจ 
จริยธรรม และความสนใจของผูบ้ริโภค      

ปรับช่ือวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 

HH246  ส่ือร่วมสมัยในสังคมไทย                                         3(3-0-6) 
(Contemporary Media in Thai Society) 
 ธรรมชาติและรูปแบบของส่ือต่าง ๆ ท่ีปรากฏในสังคมไทย 

ได้แก่ ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือวิทยุกระจายเสียง ส่ือวิทยุโทรทัศน์ ส่ือ
อินเทอร์เน็ต การวิเคราะห์ส่ือร่วมสมยัและอิทธิพลท่ีมีต่อสังคม 

HH246  ส่ือร่วมสมัยในสังคมไทย                                         3(3-0-6) 
(Contemporary Media in Thai Society) 
 ธรรมชาติและรูปแบบของส่ือต่าง ๆ ท่ีปรากฏในสังคมไทย 

ได้แก่ ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือวิทยุกระจายเสียง ส่ือวิทยุโทรทัศน์ ส่ือ
อินเทอร์เน็ต การวิเคราะห์ส่ือร่วมสมยัและอิทธิพลท่ีมีต่อสังคม 

คงเดิม 

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

                ทฤษฎีการศึกษาวรรณกรรมกับสังคมและ วัฒนธรรม  
ความสัมพนัธ์ระหว่างวรรณกรรมกบัสังคมและวฒันธรรมไทย  ฝึก
ปฏิบติัการวิเคราะห์วรรณกรรม กบัสังคมและวฒันธรรมไทย 

HH249   วรรณกรรมกบัสังคมและวัฒนธรรม                       3(3-2-5) 
(Literature, Society and Culture) 

                ทฤษฎีการศึกษาวรรณกรรมกับสังคมและ วัฒนธรรม  
ความสัมพนัธ์ระหว่างวรรณกรรมกบัสังคมและวฒันธรรมไทย  ฝึก
ปฏิบติัการวิเคราะห์วรรณกรรม กบัสังคมและวฒันธรรมไทย 

ปรับรหัสวิชา 
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HH351  การเขียนในส่ือส่ิงพิมพ์                                             3(3-2-5) 
                (Writing for the Print Media) 
                หลกัการเขียนข่าว บทบรรณาธิการ บทความและคอลมัน์
เพื่อน าเสนอในส่ือส่ิงพิมพป์ระเภทต่างๆ และฝึกปฏิบติั 

HH250  การเขียนในส่ือร่วมสมัย                                           3(3-2-5) 
                (Writing in Contemporary Media) 
                หลกัการเขียนข่าว บทบรรณาธิการ บทความและคอลมัน์
เพื่อน าเสนอในส่ือร่วมสมยัประเภทต่างๆ และฝึกปฏิบติั 

ปรับรหัสวิชา ช่ือวิชา 
และค าอธิบาย

รายวิชา 

HH352  การเขียนบันเทิงคดี                                                  3(2-2-5) 
                (Fiction Writing)  
               หลักและทฤษฎีการเขียนบันเทิงคดีประเภทเ ร่ืองสั้ น            
นวนิยาย  เร่ืองเล่าสมยัใหม่  และฝึกปฏิบติั 

HH251  การเขียนบันเทิงคดี                                                  3(2-2-5) 
                (Fiction Writing)  
               หลักและทฤษฎีการเขียนบันเทิงคดีประเภทเ ร่ืองสั้ น            
นวนิยาย  เร่ืองเล่าสมยัใหม่  และฝึกปฏิบติั 

ปรับรหัสวิชา 

HH376  ภาษาโฆษณาในสังคมไทย                                        3(2-2-5) 
               (Advertising Language Used  in Thai Society) 

      ลกัษณะของภาษาโฆษณาในส่ือประเภทต่างๆ  การวิเคราะห์
ภาษาโฆษณาในดา้นการใช้ภาษา ความสัมพนัธ์ระหว่างภาษาโฆษณา
กบัสังคมไทย  ตลอดจนผลกระทบของภาษาโฆษณาท่ีมีต่อการใช้ภาษา
ในสังคม 

HH252  ภาษาโฆษณาในสังคมไทย                                        3(2-2-5) 
               (Advertising Language Used  in Thai Society) 

      ลกัษณะของภาษาโฆษณาในส่ือประเภทต่างๆ  การวิเคราะห์
ภาษาโฆษณาในดา้นการใช้ภาษา ความสัมพนัธ์ระหว่างภาษาโฆษณา
กบัสังคมไทย  ตลอดจนผลกระทบของภาษาโฆษณาท่ีมีต่อการใช้ภาษา
ในสังคม 

ปรับรหัสวิชา 
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HH350    ศิลปะการพูดในงานส่ือสารมวลชน                       3(2-2-5) 
               (Art of Speaking in Mass Communication) 

      หลักและวิธีการพูดในงานส่ือสารมวลชนประเภทต่างๆ  
เช่น  ผูป้ระกาศ  พิธีกร  การอ่านข่าว การเล่าข่าว การสัมภาษณ์และ
ฝึกปฏิบติั 

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

      หลักและวิธีการพูดในงานส่ือสารมวลชนประเภทต่างๆ  
เช่น  ผูป้ระกาศ  พิธีกร  การอ่านข่าว การเล่าข่าว การสัมภาษณ์และ
ฝึกปฏิบติั 

คงเดิม 

HH353  ศิลปะการเล่าเร่ืองข้ามส่ือ                                       3(2-2-5) 
      (Art of Transmedia Narratives)       
ทฤษฎีการเล่าเร่ืองขา้มส่ือจากส่ือหน่ึงเป็นอีกส่ือหน่ึง วิเคราะห์การ

ดดัแปลงตน้ฉบบัเพื่อเป็นส่ือประเภทใหม่  และฝึกปฏิบติั 

HH353  ศิลปะการเล่าเร่ืองข้ามส่ือ                                       3(2-2-5) 
      (Art of Transmedia Narratives)       
ทฤษฎีการเล่าเร่ืองขา้มส่ือจากส่ือหน่ึงเป็นอีกส่ือหน่ึง วิเคราะห์การ

ดดัแปลงตน้ฉบบัเพื่อเป็นส่ือประเภทใหม่  และฝึกปฏิบติั 

คงเดิม 

HH354  การเขียนบทสารคดีและรายการปกณิกะ 3(2-2-5) 
      (Screenwriting for Documentary and         
      Entertainment Programs)  
หลกัการเขียนบทสารคดีและรายการปกิณกะประเภทต่างๆ และ

ฝึกปฏิบติั 

HH354  การเขียนบทสารคดีและรายการปกณิกะ 3(2-2-5) 
      (Screenwriting for Documentary and         
      Entertainment Programs)  
หลกัการเขียนบทสารคดีและรายการปกิณกะประเภทต่างๆ และ

ฝึกปฏิบติั 

คงเดิม 
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HH355  วรรณกรรมแปลและส่ือบันเทิงอาเซียนสมัยใหม่    3(2-2-5) 
             (Modern ASEAN Translated Literature and  
             Entertainment Media) 

      ลักษณะร่วมและลักษณะเฉพาะของวรรณกรรมและส่ือ
บนัเทิงของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน วิเคราะห์วรรณกรรม
และส่ือบนัเทิงเร่ืองเด่นๆ ของอาเซียนสมยัใหม่ 

HH355  วรรณกรรมแปลและส่ือบันเทิงอาเซียนสมัยใหม่    3(2-2-5) 
             (Modern ASEAN Translated Literature and  
             Entertainment Media) 

      ลักษณะร่วมและลักษณะเฉพาะของวรรณกรรมและส่ือ
บนัเทิงของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน วิเคราะห์วรรณกรรม
และส่ือบนัเทิงเร่ืองเด่นๆ ของอาเซียนสมยัใหม่ 

คงเดิม 

HH356  การสร้างสรรค์วรรณกรรมเด็ก                                 3(2-2-5) 
  (Children Literature Creation) 
                 การสร้างสรรค์วรรณกรรมเด็กในด้านรูปแบบ เน้ือหา การ
น าเสนอ ให้สอดคลอ้งกบัจิตวิทยาและความสนใจของเด็กวยัต่างๆ ฝึก
ปฏิบติัทั้งในรูปแบบการสร้างสรรค์หนังสือเด็ก รายการวิทยุ รายการ
โทรทศัน์ และส่ือส าหรับเด็กประเภทต่างๆ 

HH356  การสร้างสรรค์วรรณกรรมเด็ก                                 3(2-2-5) 
  (Children Literature Creation) 
                 การสร้างสรรค์วรรณกรรมเด็กในด้านรูปแบบ เน้ือหา การ
น าเสนอ ให้สอดคลอ้งกบัจิตวิทยาและความสนใจของเด็กวยัต่างๆ ฝึก
ปฏิบติัทั้งในรูปแบบการสร้างสรรค์หนังสือเด็ก รายการวิทยุ รายการ
โทรทศัน์ และส่ือส าหรับเด็กประเภทต่างๆ 

คงเดิม 

HH377  ปรากฏการณ์ทางภาษาและวัฒนธรรมในสังคมไทย 3(2-2-5) 
       (Language and Cultural Phenomena in Thai Society) 
        ปรากฏการณ์ทางภาษาในชีวิตประจ าวนั ภาษาในวรรณกรรม 
ภาษาในส่ือสารมวลชนและส่ือใหม่ ความหลากหลายทางภาษาและ
วฒันธรรม สาเหตุและลกัษณะของการเปล่ียนแปลงทางภาษาและ
วฒันธรรมในสังคมไทยปัจจุบนั  

HH377  ปรากฏการณ์ทางภาษาและวัฒนธรรมในสังคมไทย 3(2-2-5) 
       (Language and Cultural Phenomena in Thai Society) 
        ปรากฏการณ์ทางภาษาในชีวิตประจ าวนั ภาษาในวรรณกรรม 
ภาษาในส่ือสารมวลชนและส่ือใหม่ ความหลากหลายทางภาษาและ
วฒันธรรม สาเหตุและลกัษณะของการเปล่ียนแปลงทางภาษาและ
วฒันธรรมในสังคมไทยปัจจุบนั  

คงเดิม 
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HH442  การเขียนบทภาพยนตร์และละครโทรทัศน์               3(2-2-5) 
              (Screenwriting for Film and TV Series) 
        หลกัการเขียนบทภาพยนตร์และบทละครโทรทศัน์ประเภทต่างๆ 
และฝึกปฏิบติั 

HH442  การเขียนบทภาพยนตร์และละครโทรทัศน์               3(2-2-5) 
              (Screenwriting for Film and TV Series) 
        หลกัการเขียนบทภาพยนตร์และบทละครโทรทศัน์ประเภทต่างๆ 
และฝึกปฏิบติั 

คงเดิม 

HH443  การสร้างสรรค์บทการแสดง แสง สี เสียง               3(2-2-5) 
              (Screenwriting for Light and Sound Shows) 
        หลกัและวิธีการสร้างสรรคบ์ทเพื่อการแสดงแสง สี เสียง ใน
โอกาสต่างๆ และฝึกปฏิบติั 

HH443  การสร้างสรรค์บทการแสดง แสง สี เสียง               3(2-2-5) 
              (Screenwriting for Light and Sound Shows) 
        หลกัและวิธีการสร้างสรรคบ์ทเพื่อการแสดงแสง สี เสียง ใน
โอกาสต่างๆ และฝึกปฏิบติั 

คงเดิม 

HH444  การผลติหนังสือและบรรณาธิการต้นฉบับ               3(2-2-5) 
              (Book Editing and Publishing) 
        บทบาทหนา้ท่ีของบรรณาธิการ หลกัการบรรณาธิการตน้ฉบบั
ในดา้นการคดัสรรตน้ฉบบั  การตรวจแกต้น้ฉบบั  การพิสูจน์อกัษร  
การจดัท ารูปเล่มหนงัสือ  และศิลปะการจดัท าหนงัสือให้น่าสนใจ 

HH444  การผลติหนังสือและบรรณาธิการต้นฉบับ               3(2-2-5) 
              (Book Editing and Publishing) 
        บทบาทหนา้ท่ีของบรรณาธิการ หลกัการบรรณาธิการตน้ฉบบั
ในดา้นการคดัสรรตน้ฉบบั  การตรวจแกต้น้ฉบบั  การพิสูจน์อกัษร  
การจดัท ารูปเล่มหนงัสือ  และศิลปะการจดัท าหนงัสือให้น่าสนใจ 

คงเดิม 
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HH454  การวิจารณ์วรรณกรรมและศิลปะบันเทิง                3(2-2-5) 
              (Literary and Entertainment Art Criticism) 

        หลกัและทฤษฎีการวิจารณ์วรรณกรรมและศิลปะบนัเทิง 
ฝึกปฏิบติัการวิจารณ์และเขียนบทวิจารณ์วรรณกรรมและศิลปะ
บนัเทิงประเภทต่างๆ 

HH454  การวิจารณ์วรรณกรรมและศิลปะบันเทิง                3(2-2-5) 
              (Literary and Entertainment Art Criticism) 

        หลกัและทฤษฎีการวิจารณ์วรรณกรรมและศิลปะบนัเทิง 
ฝึกปฏิบติัการวิจารณ์และเขียนบทวิจารณ์วรรณกรรมและศิลปะ
บนัเทิงประเภทต่างๆ  

คงเดิม 

HH455  สัมมนาการใช้ภาษาในวงการส่ือสารมวลชน          3(0-6-3) 
และส่ือใหม่                                                                 

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

        การวิเคราะห์ และสัมมนาเก่ียวกบัปรากฏการณ์และปัญหา
การใชภ้าษาไทยในวงการส่ือสารมวลชนและส่ือใหม่ 

HH455  สัมมนาการใช้ภาษาในวงการส่ือสารมวลชน          3(0-6-3) 
และส่ือใหม่                                                                 

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

        การวิเคราะห์ และสัมมนาเก่ียวกบัปรากฏการณ์และปัญหา
การใชภ้าษาไทยในวงการส่ือสารมวลชนและส่ือใหม่ 

คงเดิม 

HH456  การวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์          3(2-2-5) 
                           (Social Science and Humanities Research) 

               ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เชิง
ปริมาณและคุณภาพ กระบวนการวิจยัตามขั้นตอน  ต่าง ๆ ไดแ้ก่ การ
เลือกหัวข้อเร่ือง การรวบรวมข้อมูล การจัดระเบียบข้อมูล การ
วิเคราะห์ขอ้มูล และวิธีการเสนอผลการวิจยั 

HH456  การวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์          3(2-2-5) 
                           (Social Science and Humanities Research) 

               ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เชิง
ปริมาณและคุณภาพ กระบวนการวิจยัตามขั้นตอน  ต่าง ๆ ไดแ้ก่ การ
เลือกหัวข้อเร่ือง การรวบรวมข้อมูล การจัดระเบียบข้อมูล การ
วิเคราะห์ขอ้มูล และวิธีการเสนอผลการวิจยั 

คงเดิม 
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         2. กลุ่มวิชาภาษาไทยเพ่ืองานธุรกจิ          2. กลุ่มวิชาภาษาไทยเพ่ืองานธุรกจิ คงเดิม 

HH239  การวิเคราะห์และตีความ                                           3(0-6-3) 
        (Analysis and Interpretation) 
      การหลกัการวิเคราะห์และตีความ บทบาทของการวิเคราะห์

และตีความในบริบทสังคมไทยปัจจุบนั แนวทางการวิเคราะห์และ
ตีความในส่ือประเภทต่าง ๆ 

HH239  การวิเคราะห์และตีความ                                           3(0-6-3) 
        (Analysis and Interpretation) 
      การหลกัการวิเคราะห์และตีความ บทบาทของการวิเคราะห์

และตีความในบริบทสังคมไทยปัจจุบนั แนวทางการวิเคราะห์และ
ตีความในส่ือประเภทต่าง ๆ 

คงเดิม 

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

              หลักการเขียนและการฝึกเขียนเพื่อส่ือความคิด  จินตภาพ 
อารมณ์และความรู้สึกต่าง ๆ และฝึกเขียนงานรูปแบบต่าง ๆ ทั้งร้อยแกว้
และร้อยกรองเพื่อน าเสนอในส่ือร่วมสมยั 

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

              หลักการเขียนและการฝึกเขียนเพื่อส่ือความคิด  จินตภาพ 
อารมณ์และความรู้สึกต่าง ๆ และฝึกเขียนงานรูปแบบต่าง ๆ ทั้งร้อยแกว้
และร้อยกรองเพื่อน าเสนอในส่ือร่วมสมยั 

คงเดิม 

    

HH242  บุคลกิภาพและมารยาทสังคม                                    3(2-2-5) 
                           (Personality and Social Etiquettes)  
                           แนวทางการพฒันาบุคลิกภาพเพื่อให้เหมาะสมและเสริมส่ง

ภาพลกัษณ์ของบุคคลและองคก์รธุรกิจมารยาทสังคมดา้นต่างๆ และ
ฝึกปฏิบติั 

HH242  บุคลกิภาพและมารยาทสังคม                                    3(2-2-5) 
                           (Personality and Social Etiquettes)  
                           แนวทางการพฒันาบุคลิกภาพเพื่อให้เหมาะสมและเสริมส่ง

ภาพลกัษณ์ของบุคคลและองคก์รธุรกิจมารยาทสังคมดา้นต่างๆ และ
ฝึกปฏิบติั 

คงเดิม 
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HH247  การใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ส าหรับงานส านักงาน       3(0-6-3)                      
  (Usage of Application Software for Office Works) 
               ทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์เพื่อประยกุตใ์ชใ้นการท างานดา้น 
ต่าง ๆ ในส านกังาน ไดแ้ก่ งานดา้นเอกสาร งานดา้นการค านวณ งาน
ดา้นการน าเสนอขอ้มูล ดว้ยซอฟตแ์วร์ประยกุตท่ี์ใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั ฝึก
ปฏิบติัในหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 

HH247  การใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ส าหรับงานส านักงาน       3(0-6-3)                      
  (Usage of Application Software for Office Works) 
               ทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์เพื่อประยกุตใ์ชใ้นการท างานดา้น 
ต่าง ๆ ในส านกังาน ไดแ้ก่ งานดา้นเอกสาร งานดา้นการค านวณ งาน
ดา้นการน าเสนอขอ้มูล ดว้ยซอฟตแ์วร์ประยกุตท่ี์ใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั ฝึก
ปฏิบติัในหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 

คงเดิม 

HH357  การอ่านและการประมวลความรู้ทางธุรกจิ             3(2-2-5) 
               (Business Reading and Processing)  
              หลักและวิธีการอ่านทางธุรกิจ โดยเลือกจากบทอ่านทาง
ธุรกิจประเภทต่าง ๆ การวิเคราะห์บทอ่านทางธุรกิจการสืบคน้ขอ้มูล
ทางธุรกิจจากบทอ่านต่าง ๆ เพื่อประมวลความรู้ในการสร้างสรรค์
โครงการทางธุรกิจ 

HH253  การอ่านและการประมวลความรู้ทางธุรกจิ             3(2-2-5) 
               (Business Reading and Processing)  
              หลักและวิธีการอ่านทางธุรกิจ โดยเลือกจากบทอ่านทาง
ธุรกิจประเภทต่าง ๆ การวิเคราะห์บทอ่านทางธุรกิจการสืบคน้ขอ้มูล
ทางธุรกิจจากบทอ่านต่าง ๆ เพื่อประมวลความรู้ในการสร้างสรรค์
โครงการทางธุรกิจ 

ปรับรหัสวิชา 

 

HH358  หนังสือราชการและการเขียนทางธุรกจิ                  3(2-2-5)  
               (Official and Business Letters Writing)  

                           หลกัและรูปแบบของหนังสือราชการประเภทต่างๆ  หลกั
และวิธีการเขียนทางธุรกิจเพื่อให้เกิดประสิทธิผลทางธุรกิจ และฝึก
ปฏิบติั 

HH254  หนังสือราชการและการเขียนทางธุรกจิ                  3(2-2-5)  
               (Official and Business Letters Writing)  

                           หลกัและรูปแบบของหนังสือราชการประเภทต่างๆ  หลกั
และวิธีการเขียนทางธุรกิจเพื่อให้เกิดประสิทธิผลทางธุรกิจ และฝึก
ปฏิบติั 

ปรับรหัสวิชา 
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HH359  การพูดและเทคนิคการน าเสนอทางธุรกจิ 3(2-2-5)                      
  (Usage of Application Software for Office Works) 
               หลักการพูดทางธุรกิจประเภทต่างๆ การพูดส าหรับผูน้ า
องค์กร การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ การน าเสนอทางธุรกิจรูปแบบ
ต่างๆ โดยใชอุ้ปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อประสิทธิผลทาง
ธุรกิจและฝึกปฏิบติั 

HH255  การพูดและเทคนิคการน าเสนอทางธุรกจิ 3(2-2-5)                      
  (Usage of Application Software for Office Works) 
               หลักการพูดทางธุรกิจประเภทต่างๆ การพูดส าหรับผูน้ า
องค์กร การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ การน าเสนอทางธุรกิจรูปแบบ
ต่างๆ โดยใชอุ้ปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อประสิทธิผลทาง
ธุรกิจและฝึกปฏิบติั 

ปรับรหัสวิชา 

 

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

              หลกัการสัมภาษณ์ การเตรียมการสัมภาษณ์ การแก้ปัญหา
ระหวา่งการสัมภาษณ์ การเรียบเรียงบทสัมภาษณ์เพื่อน าเสนอผ่านส่ือ 
การประยุกต์ใช้การสัมภาษณ์เพื่อประโยชน์ในกิจกรรมทางธุรกิจ 
การแสดง กีฬาและสันทนาการ และฝึกปฏิบติั 

HH256  ศิลปะการสัมภาษณ์ 3(2-2-5) 
              (Art of Interviewing) 

              หลกัการสัมภาษณ์ การเตรียมการสัมภาษณ์ การแก้ปัญหา
ระหวา่งการสัมภาษณ์ การเรียบเรียงบทสัมภาษณ์เพื่อน าเสนอผ่านส่ือ 
การประยุกต์ใช้การสัมภาษณ์เพื่อประโยชน์ในกิจกรรมทางธุรกิจ 
การแสดง กีฬาและสันทนาการ และฝึกปฏิบติั 

ปรับรหัสวิชา 
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 HH257  ภาษาเพ่ือการประชาสัมพนัธ์ 3(2-2-5) 
             (Language for Public Relations) 

              หลกัการสร้างสรรคง์านเขียนเพื่อการประชาสัมพนัธ์ การฝึก
รวบรวมขอ้มูล และการฝึกการเขียนในงานประชาสัมพนัธ์ ได้แก่ 
การเขียนข่าว ค าอธิบายภาพ บทความ ค าบรรยายสรุป แถลงการณ์ 
และบทวิทยแุละโทรทศัน์ 

วิชาใหม่ 

HH360  การเขียนสารคดีทางธุรกจิในงานส่ือสารมวลชน 3(2-2-5)                      
  (Business Feature Writing in Mass Communication) 
               แนวทางการเขียนและการน าเสนอสารคดีทางธุรกิจในส่ือ
ส่ิงพิมพ์ วิทยุ โทรทศัน์และส่ือใหม่ เพื่อจุดประสงค์ต่างๆ เช่น การ
ส่งเสริมการขาย การสร้างภาพลกัษณ์ทางธุรกิจ การแก้ขอ้กล่าวหา 
การให้ขอ้มูลความรู้เก่ียวกบัธุรกิจ ฝึกปฏิบติัการผลิตรายการสารคดี
เก่ียวกบัธุรกิจ 

HH360  การเขียนสารคดีทางธุรกจิในงานส่ือสารมวลชน 3(2-2-5)                      
  (Business Feature Writing in Mass Communication) 
               แนวทางการเขียนและการน าเสนอสารคดีทางธุรกิจในส่ือ
ส่ิงพิมพ์ วิทยุ โทรทศัน์และส่ือใหม่ เพื่อจุดประสงค์ต่างๆ เช่น การ
ส่งเสริมการขาย การสร้างภาพลกัษณ์ทางธุรกิจ การแก้ขอ้กล่าวหา 
การให้ขอ้มูลความรู้เก่ียวกบัธุรกิจ ฝึกปฏิบติัการผลิตรายการสารคดี
เก่ียวกบัธุรกิจ 

คงเดิม 
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HH361  การใช้ภาษาเพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ทางธุรกจิ 3(2-2-5)                      
  (Language Usage for Business Image) 

หลกัและวิธีการสร้างภาพลกัษณ์ทางธุรกิจ  การใชภ้าษาเพื่อ 
สร้างภาพลกัษณ์ทางธุรกิจ การใชภ้าษาไทยเพื่อสร้างกลยทุธ์เพื่อการ
แข่งขันทางธุรกิจ วิ เคราะห์กรณีศึกษาการใช้ภาษาเพื่อสร้าง
ภาพลกัษณ์ทางธุรกิจและฝึกปฏิบติั  

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

หลกัและวิธีการสร้างภาพลกัษณ์ทางธุรกิจ  การใชภ้าษาเพื่อ 
สร้างภาพลกัษณ์ทางธุรกิจ การใชภ้าษาไทยเพื่อสร้างกลยทุธ์เพื่อการ
แข่งขันทางธุรกิจ วิ เคราะห์กรณีศึกษาการใช้ภาษาเพื่อสร้าง
ภาพลกัษณ์ทางธุรกิจและฝึกปฏิบติั  

คงเดิม 

 

HH362  ศิลปะการแถลงข่าวและการประชุม 3(2-2-5)                      
  (Art of Press Conference and Meeting) 
              หลักและประเภทของการแถลงข่าวและการประชุม  ฝึก
ปฏิบติัการใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนในกิจกรรมการแถลงข่าวและ
การประชุมตามสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ 

HH362  ศิลปะการแถลงข่าวและการประชุม 3(2-2-5)                      
  (Art of Press Conference and Meeting) 
              หลักและประเภทของการแถลงข่าวและการประชุม  ฝึก
ปฏิบติัการใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนในกิจกรรมการแถลงข่าวและ
การประชุมตามสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ 

คงเดิม 
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HH363  การใช้ภาษาไทยในกิจกรรมการตลาด 3(2-2-5)                      
 (Thai Language Usage in Marketing Activities) 
            หลกัการตลาดเชิงกิจกรรมรูปแบบต่างๆ เช่น    การประกวด 
การจัดนิทรรศการ การเปิดตัวแสดงสินค้า การแถลงข่าว การ
สัมภาษณ์  การสร้างสถานการณ์จ าลอง  ฝึกปฏิบติัการเขียนบทเพื่อ
จดักิจกรรมรูปแบบต่างๆ 

HH363  การใช้ภาษาไทยในกิจกรรมการตลาด 3(2-2-5)                      
 (Thai Language Usage in Marketing Activities) 
            หลกัการตลาดเชิงกิจกรรมรูปแบบต่างๆ เช่น    การประกวด 
การจัดนิทรรศการ การเปิดตัวแสดงสินค้า การแถลงข่าว การ
สัมภาษณ์  การสร้างสถานการณ์จ าลอง  ฝึกปฏิบติัการเขียนบทเพื่อ
จดักิจกรรมรูปแบบต่างๆ 

คงเดิม 

 

HH378  การเขียนบทความทางธุรกจิ 3(2-2-5)                      
 (Business Article Writing) 
            ลักษณะและวิธีการเขียนบทความทางธุรกิจประเภทต่างๆ 
เช่น บทความวิเคราะห์ บทความสัมภาษณ์ บทความก่ึงชีวประวติั 
บทความครบรอบปี และการฝึกปฏิบติั 

HH378  การเขียนบทความทางธุรกจิ 3(2-2-5)                      
 (Business Article Writing) 
            ลักษณะและวิธีการเขียนบทความทางธุรกิจประเภทต่างๆ 
เช่น บทความวิเคราะห์ บทความสัมภาษณ์ บทความก่ึงชีวประวติั 
บทความครบรอบปี และการฝึกปฏิบติั 

คงเดิม 
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HH380  การเขียนโครงการและรายงานทางธุรกจิ 3(2-2-5)                      
 (Business Proposal and Report Writing) 
            หลักและวิ ธีการเขียนโครงการและรายงานทางธุรกิจ   
ขั้นตอนการเขียน  การรวบรวมขอ้มูล  วิเคราะห์ขอ้มูล  เรียบเรียง  
และการน าเสนอโครงการและรายงานทางธุรกิจ 

HH380  การเขียนโครงการและรายงานทางธุรกจิ 3(2-2-5)                      
 (Business Proposal and Report Writing) 
            หลักและวิ ธีการเขียนโครงการและรายงานทางธุรกิจ   
ขั้นตอนการเขียน  การรวบรวมขอ้มูล  วิเคราะห์ขอ้มูล  เรียบเรียง  
และการน าเสนอโครงการและรายงานทางธุรกิจ 

คงเดิม 

 

HH445  การสร้างสรรค์ส่ือใหม่เพ่ือประสิทธิผลทางธุรกิจ   3(2-2-5)                      
 (Creation of New Media forBusiness Advantages)  
            การสร้างสรรคส่ื์อใหม่ และแนวทางท่ีท าให้เกิดประสิทธิผล
ทางธุรกิจ ศึกษาจากส่ือใหม่ท่ีประสบความส าเร็จ วิเคราะห์การใช้
ภาษาในส่ือใหม่ทางธุรกิจ และฝึกปฏิบติั 

HH445  การสร้างสรรค์ส่ือใหม่เพ่ือประสิทธิผลทางธุรกิจ   3(2-2-5)                      
 (Creation of New Media forBusiness Advantages)  
            การสร้างสรรคส่ื์อใหม่ และแนวทางท่ีท าให้เกิดประสิทธิผล
ทางธุรกิจ ศึกษาจากส่ือใหม่ท่ีประสบความส าเร็จ วิเคราะห์การใช้
ภาษาในส่ือใหม่ทางธุรกิจ และฝึกปฏิบติั 

คงเดิม 
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HH446  การเขียนทางธุรกจิข้ันสูง 3(2-2-5)                      
 (Advanced Business Writing) 

 หลกัการเขียน การฝึกเขียนค ากล่าวรายงาน ค ากล่าวเปิดงาน
และปิดงาน ค ากล่าวตอ้นรับ สารแสดงความยนิดี ค าประกาศ เกียรติ
คุณ  และค าไวอ้าลยั   

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

 หลกัการเขียน การฝึกเขียนค ากล่าวรายงาน ค ากล่าวเปิดงาน
และปิดงาน ค ากล่าวตอ้นรับ สารแสดงความยนิดี ค าประกาศ เกียรติ
คุณ  และค าไวอ้าลยั   

คงเดิม 

 

HH447  สัมมนาการใช้ภาษาในวงการธุรกจิ                          3(2-2-5)                      
 (Seminar  in Language Used in Business) 

 การใช้ภาษาไทยในวงการธุรกิจ โดยเน้นกรณีศึกษาจาก
สถานการณ์ธุรกิจปัจจุบนั  และให้นกัศึกษาน าเสนอผลงานคน้ควา้
ต่อท่ีประชุม   

HH447  สัมมนาการใช้ภาษาในวงการธุรกจิ                          3(2-2-5)                      
 (Seminar  in Language Used in Business) 

 การใช้ภาษาไทยในวงการธุรกิจ โดยเน้นกรณีศึกษาจาก
สถานการณ์ธุรกิจปัจจุบนั  และให้นกัศึกษาน าเสนอผลงานคน้ควา้
ต่อท่ีประชุม   

คงเดิม 
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HH456 การวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   3(2-2-5)                      
             (Social Science and Humanities Research)                    
             ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เชิง
ปริมาณและคุณภาพ กระบวนการวิจยัตามขั้นตอนต่าง ๆ ไดแ้ก่ การ
เลือกหัวข้อเร่ือง การรวบรวมข้อมูล การจัดระเบียบข้อมูล การ
วิเคราะห์ขอ้มูล และวิธีการเสนอผลการวิจยั 

HH456 การวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   3(2-2-5)                      
             (Social Science and Humanities Research)                    
             ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เชิง
ปริมาณและคุณภาพ กระบวนการวิจยัตามขั้นตอนต่าง ๆ ไดแ้ก่ การ
เลือกหัวข้อเร่ือง การรวบรวมข้อมูล การจัดระเบียบข้อมูล การ
วิเคราะห์ขอ้มูล และวิธีการเสนอผลการวิจยั 

คงเดิม 

 

HH457 การสร้างสรรค์บทเพ่ือการน าเสนอต่อประชุมชน 3(2-2-5)                      
            (Script Creation for Public Presentation)              
            หลกัการสร้างสรรคบ์ทเพื่อการน าเสนอต่อประชุมชน ปัจจยั
ท่ีท าให้การสร้างสรรค์บทมีความแตกต่างกันไปตามสถานการณ์    
การส่ือสาร การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ผูรั้บสารการสร้าง
จุดเด่นให้แก่บท และการฝึกการสร้างสรรค์บทประเภทต่าง ๆ เพื่อ
การน าเสนอต่อประชุมชน ได้แก่ บทเพื่อการแสดงแสงและเสียง    
บทกิจกรรมในการเปิดสินค้าและบริการ บทกิจกรรมการจัดงาน
ครบรอบปี บทกิจกรรมการจดังานเฉลิมฉลองต่าง ๆ 

HH457 การสร้างสรรค์บทเพ่ือการน าเสนอต่อประชุมชน 3(2-2-5)                      
            (Script Creation for Public Presentation)              
            หลกัการสร้างสรรคบ์ทเพื่อการน าเสนอต่อประชุมชน ปัจจยั
ท่ีท าให้การสร้างสรรค์บทมีความแตกต่างกันไปตามสถานการณ์    
การส่ือสาร การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ผูรั้บสารการสร้าง
จุดเด่นให้แก่บท และการฝึกการสร้างสรรค์บทประเภทต่าง ๆ เพื่อ
การน าเสนอต่อประชุมชน ได้แก่ บทเพื่อการแสดงแสงและเสียง    
บทกิจกรรมในการเปิดสินค้าและบริการ บทกิจกรรมการจัดงาน
ครบรอบปี บทกิจกรรมการจดังานเฉลิมฉลองต่าง ๆ 

คงเดิม 
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4. กลุ่มวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 3. กลุ่มวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ  

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

และตีความในบริบทสังคมไทยปัจจุบนั แนวทางการวิเคราะห์และ
ตีความในส่ือประเภทต่าง ๆ 

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

และตีความในบริบทสังคมไทยปัจจุบนั แนวทางการวิเคราะห์และ
ตีความในส่ือประเภทต่าง ๆ 

คงเดิม 

 

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

อารมณ์และความรู้สึกต่าง ๆ และฝึกเขียนงานรูปแบบต่างๆ ทั้ ง        
ร้อยแกว้และร้อยกรองเพื่อน าเสนอในส่ือร่วมสมยั 

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

อารมณ์และความรู้สึกต่าง ๆ และฝึกเขียนงานรูปแบบต่างๆ ทั้ ง        
ร้อยแกว้และร้อยกรองเพื่อน าเสนอในส่ือร่วมสมยั 

คงเดิม 

 

HH244  ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 3(2-2-5) 
 (Thai as aForeignLanguage) 

บทบาทของภาษาไทยในประชาคมโลก  ภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ  หลัก เ บ้ืองต้นของการสอนภาษาไทยแก่
ชาวต่างชาติ และฝึกปฏิบติั 

HH244  ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 3(2-2-5) 
 (Thai as aForeignLanguage) 

บทบาทของภาษาไทยในประชาคมโลก  ภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ  หลัก เ บ้ืองต้นของการสอนภาษาไทยแก่
ชาวต่างชาติ และฝึกปฏิบติั 

คงเดิม 
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HH245  ภาษาศาสตร์เบื้องต้นส าหรับชาวต่างประเทศ 3(2-2-5) 
 (Introduction to Thai Linguistics for Foreigners) 

ความหมายของวิชาภาษาศาสตร์  ลกัษณะของภาษาในดา้น
องค์ประกอบของภาษา สัญลักษณ์ของเสียงตามระบบสากล  
กระบวนการออกเสียง ระบบเสียง ระบบพยางคร์ะบบวากยสัมพนัธ์
และระบบความหมายของภาษาไทยความแตกต่างทางภาษาศาสตร์
ระหวา่งภาษาไทยกบัภาษาอ่ืน 

HH245  ภาษาศาสตร์เบื้องต้นส าหรับชาวต่างประเทศ 3(2-2-5) 
 (Introduction to Thai Linguistics for Foreigners) 

ความหมายของวิชาภาษาศาสตร์  ลกัษณะของภาษาในดา้น
องค์ประกอบของภาษา สัญลักษณ์ของเสียงตามระบบสากล  
กระบวนการออกเสียง ระบบเสียง ระบบพยางคร์ะบบวากยสัมพนัธ์
และระบบความหมายของภาษาไทยความแตกต่างทางภาษาศาสตร์
ระหวา่งภาษาไทยกบัภาษาอ่ืน 

คงเดิม 
 

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

ทฤษฎีการศึกษาวรรณกรรมกับสังคมและวัฒนธรรม  
ความสัมพนัธ์ระหว่างวรรณกรรมกบัสังคมและวฒันธรรมไทย  ฝึก
ปฏิบติัการวิเคราะห์วรรณกรรมกบัสังคมและวฒันธรรมไทย 

HH249  วรรณกรรมกบัสังคมและวัฒนธรรม 3(2-2-5) 
 (Literature, Society and Culture) 

ทฤษฎีการศึกษาวรรณกรรมกับสังคมและวัฒนธรรม  
ความสัมพนัธ์ระหว่างวรรณกรรมกบัสังคมและวฒันธรรมไทย  ฝึก
ปฏิบติัการวิเคราะห์วรรณกรรมกบัสังคมและวฒันธรรมไทย 

ปรับรหัสวิชา  

HH370  การพฒันาทักษะการฟังและการพูด 3(2-2-5) 
                        ส าหรับชาวต่างประเทศ   
 (Listening and Speaking Skill Development for 

Foreigners) 
  วิธีฝึกทกัษะการฟัง การพูดส าหรับชาวต่างประเทศ เพื่อใช้

ในการส่ือสาร ตั้งแต่ระดบัตน้จนถึงระดบัสูง และฝึกปฏิบติั 

HH258  การพฒันาทักษะการฟังและการพูด 3(2-2-5) 
                      ส าหรับชาวต่างประเทศ  
 (Listening and Speaking Skill Development for 

Foreigners) 
  วิธีฝึกทกัษะการฟัง การพูดส าหรับชาวต่างประเทศ เพื่อใช้

ในการส่ือสาร ตั้งแต่ระดบัตน้จนถึงระดบัสูง และฝึกปฏิบติั 

ปรับรหัสวิชา  
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HH371  การพฒันาทักษะการอ่านส าหรับชาวต่างประเทศ  3(2-2-5) 
(Reading Skill Development for Foreigners) 

        วิธีฝึกทกัษะการอ่านส าหรับชาวต่างประเทศ เพื่อใชใ้นการ
ส่ือสาร ตั้งแต่ระดบัตน้จนถึงระดบัสูง และฝึกปฏิบติั 

HH259  การพฒันาทักษะการอ่านส าหรับชาวต่างประเทศ  3(2-2-5) 
(Reading Skill Development for Foreigners) 

        วิธีฝึกทกัษะการอ่านส าหรับชาวต่างประเทศ เพื่อใชใ้นการ
ส่ือสาร ตั้งแต่ระดบัตน้จนถึงระดบัสูง และฝึกปฏิบติั 

ปรับรหัสวิชา  

HH372  การพฒันาทักษะการเขียนส าหรับชาวต่างประเทศ 3(2-2-5) 
 (Writing Skill Development for Foreigners) 
วิธีฝึกทกัษะการเขียนส าหรับชาวต่างประเทศ เพื่อใชใ้นการ

ส่ือสาร ตั้งแต่ระดบัตน้จนถึงระดบัสูง และฝึกปฏิบติั 

HH260  การพฒันาทักษะการเขียนส าหรับชาวต่างประเทศ 3(2-2-5) 
 (Writing Skill Development for Foreigners) 
วิธีฝึกทกัษะการเขียนส าหรับชาวต่างประเทศ เพื่อใชใ้นการ

ส่ือสาร ตั้งแต่ระดบัตน้จนถึงระดบัสูง และฝึกปฏิบติั 

ปรับรหัสวิชา  

HH384  การออกเสียงภาษาไทย  3(2-2-5) 
(Thai Pronunciation) 
การออกเสียงภาษาไทย  เสียงพยญัชนะ  เสียงสระ  เสียง

วรรณยกุต ์ ฝึกออกเสียงภาษาไทยในระดบัค า  และขอ้ความทั้งการ
พูดและการอ่านโดยใช้ตัวบทภาษาไทยท่ีเป็นร้อยแก้ว  และ         
ร้อยกรอง 

HH261  การออกเสียงภาษาไทย  3(2-2-5) 
(Thai Pronunciation) 
การออกเสียงภาษาไทย  เสียงพยญัชนะ  เสียงสระ  เสียง

วรรณยกุต ์ ฝึกออกเสียงภาษาไทยในระดบัค า  และขอ้ความทั้งการ
พูดและการอ่านโดยใช้ตัวบทภาษาไทยท่ีเป็นร้อยแก้ว  และ         
ร้อยกรอง 

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

        ภาษากบัวฒันธรรมในฐานะท่ีภาษาเป็นเคร่ืองสะทอ้น
วฒันธรรม  และวฒันธรรม มีอิทธิพลต่อภาษา ทั้งในวฒันธรรม
ไทย และวฒันธรรมอ่ืน 

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

        ภาษากบัวฒันธรรมในฐานะท่ีภาษาเป็นเคร่ืองสะทอ้น
วฒันธรรม  และวฒันธรรม มีอิทธิพลต่อภาษา ทั้งในวฒันธรรม
ไทย และวฒันธรรมอ่ืน 

คงเดิม 
 

HH374  ศิลปะการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ 3(2-2-5) 
              (Art of Thai Language Teaching for Foreigners) 

        เทคนิคและวิธีการสอนแบบต่าง ๆ การเลือกวิธีการ
สอนให้เหมาะกับผูเ้รียน กลวิธีและการสร้างบรรยากาศท่ีดีใน
การสอน และฝึกปฏิบติั 

HH374  ศิลปะการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ 3(2-2-5) 
              (Art of Thai Language Teaching for Foreigners) 

        เทคนิคและวิธีการสอนแบบต่าง ๆ การเลือกวิธีการ
สอนให้เหมาะกับผูเ้รียน กลวิธีและการสร้างบรรยากาศท่ีดีใน
การสอน และฝึกปฏิบติั 

คงเดิม 
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HH383  ทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ 3(2-2-5) 
       (Theory of Thai Language Acquisition for Foreigners) 
        ทฤษฎีการเรียนรู้ภาษา เช่น ทฤษฎีกระบวนการทางสมอง ทฤษฎี
พหุปัญญา ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ทฤษฎีการรับรู้ภาษาท่ี
สอง ทฤษฎีการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร  เป็นตน้ และฝึกปฏิบติั 

 

HH383  ทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ 3(2-2-5) 
       (Theory of Thai Language Acquisition for Foreigners) 
        ทฤษฎีการเรียนรู้ภาษา เช่น ทฤษฎีกระบวนการทางสมอง ทฤษฎี
พหุปัญญา ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ทฤษฎีการรับรู้ภาษาท่ี
สอง ทฤษฎีการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร  เป็นตน้ และฝึกปฏิบติั 

 

คงเดิม 
 

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

แนวคิด ทฤษฎีการสร้างสรรค์ส่ือการสอนให้เหมาะกับ
ผูเ้รียน และเน้ือหาวิชา 

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

แนวคิด ทฤษฎีการสร้างสรรค์ส่ือการสอนให้เหมาะกับ
ผูเ้รียน และเน้ือหาวิชา 

คงเดิม 
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HH386  จิตวิทยาการเรียนรู้ภาษา  3(2-2-5) 
 (Psychology of Language Acquisition) 

        แนวคิดและทฤษฎีจิตวิทยาสังคม จิตวิทยาการเรียนรู้ภาษา
และจิตวิทยาการเรียนรู้ภาษาท่ีสอง การประยุกต์ใช้ทฤษฎีเพื่อการ
สอนภาษาไทยใหช้าวต่างประเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

HH386  จิตวิทยาการเรียนรู้ภาษา  3(2-2-5) 
 (Psychology of Language Acquisition) 

        แนวคิดและทฤษฎีจิตวิทยาสังคม จิตวิทยาการเรียนรู้ภาษา
และจิตวิทยาการเรียนรู้ภาษาท่ีสอง การประยุกต์ใช้ทฤษฎีเพื่อการ
สอนภาษาไทยใหช้าวต่างประเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

คงเดิม 

 

HH387  บุคลกิภาพส าหรับการส่ือสารข้ามวัฒนธรรม 3(2-2-5) 
               (Personality Development for Cross-cultural  
               Communication ) 

 ความหมายและความส าคญัของบุคลิกภาพเพื่อการพฒันา 
ตนเองส าหรับการส่ือสารระหว่างวฒันธรรม     แนวคิดของการ
ติดต่อส่ือสารและการแลกเปล่ียนทางวฒันธรรมท่ีมีผลต่อการรับรู้ 
มโนทัศน์ ทัศนคติ ค่านิยมของบุคคล และสังคมท่ีมีพื้นฐานทาง
วฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั 

HH387  บุคลกิภาพส าหรับการส่ือสารข้ามวัฒนธรรม 3(2-2-5) 
               (Personality Development for Cross-cultural  
               Communication ) 

 ความหมายและความส าคญัของบุคลิกภาพเพื่อการพฒันา 
ตนเองส าหรับการส่ือสารระหว่างวฒันธรรม     แนวคิดของการ
ติดต่อส่ือสารและการแลกเปล่ียนทางวฒันธรรมท่ีมีผลต่อการรับรู้ 
มโนทัศน์ ทัศนคติ ค่านิยมของบุคคล และสังคมท่ีมีพื้นฐานทาง
วฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั 

คงเดิม 
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HH451   ศิลปะการใช้ภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ 3(2-2-5) 
  (Art of Thai Usage for Foreigners) 

 ศิลปะการใช้ภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ โดย      
บูรณาการทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพื่อส่ือสารให้
เหมาะกบัสถานการณ์และฝึกปฏิบติั 

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

 ศิลปะการใช้ภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ โดย       
บูรณาการทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพื่อส่ือสารให้
เหมาะกบัสถานการณ์และฝึกปฏิบติั 

คงเดิม 

 

HH452  แบบเรียนภาษาไทยเพ่ือชาวต่างประเทศ 3(2-2-5) 
 (Thai Textbooks  for Foreigners) 

        ส ารวจและวิ เคราะห์แบบเรียนภาษาไทยส าหรับชาว
ต่างประเทศ  การสร้างบทเรียนและฝึกปฏิบติั 

HH452  แบบเรียนภาษาไทยเพ่ือชาวต่างประเทศ 3(2-2-5) 
 (Thai Textbooks  for Foreigners) 

        ส ารวจและวิ เคราะห์แบบเรียนภาษาไทยส าหรับชาว
ต่างประเทศ  การสร้างบทเรียนและฝึกปฏิบติั 

คงเดิม 

 

HH453 สัมมนาการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ    3(0-6-3) 
 (Seminar  in Thai Teaching for Foreigners) 
                 ปัญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอนภาษาไทยใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ  แนวทางในการแก้ไขปัญหา  โดยศึกษา
คน้ควา้และน าเสนอผลงานคน้ควา้ต่อท่ีประชุม 

HH453 สัมมนาการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ    3(0-6-3) 
 (Seminar  in Thai Teaching for Foreigners) 
                 ปัญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอนภาษาไทยใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ  แนวทางในการแก้ไขปัญหา  โดยศึกษา
คน้ควา้และน าเสนอผลงานคน้ควา้ต่อท่ีประชุม 

คงเดิม 
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HH456  การวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  3(2-2-5) 
(Social Science and Humanities Research) 
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เชิง

ปริมาณและคุณภาพ กระบวนการวิจยัตามขั้นตอนต่าง ๆ ไดแ้ก่ การ
เลือกหัวข้อเร่ือง การรวบรวมข้อมูล การจัดระเบียบข้อมูล การ
วิเคราะห์ขอ้มูล และวิธีการเสนอผลการวิจยั 

HH456  การวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  3(2-2-5) 
(Social Science and Humanities Research) 
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เชิง

ปริมาณและคุณภาพ กระบวนการวิจยัตามขั้นตอนต่าง ๆ ไดแ้ก่ การ
เลือกหัวข้อเร่ือง การรวบรวมข้อมูล การจัดระเบียบข้อมูล การ
วิเคราะห์ขอ้มูล และวิธีการเสนอผลการวิจยั 

คงเดิม 

 

HH459 ภูมิปัญญาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ  3(2-2-5) 
 (Thai Wisdoms for Foreigners) 

         ค ว ามหมา ยของภู มิ ปัญญาไทย  วิ ถี ชี วิ ต แบบไทย 
ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมไทยบค่านิยม ศิลปวฒันธรรม และ        
ภูมิปัญญาไทย การบริหารจดัการทรัพยากรและการบริโภคตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

HH459 ภูมิปัญญาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ  3(2-2-5) 
 (Thai Wisdoms for Foreigners) 

         ค ว ามหมา ยของภู มิ ปัญญาไทย  วิ ถี ชี วิ ต แบบไทย 
ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมไทยบค่านิยม ศิลปวฒันธรรม และ        
ภูมิปัญญาไทย การบริหารจดัการทรัพยากรและการบริโภคตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

คงเดิม 
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HH460 การเรียนรู้จากการสังเกตการณ์                              3(2-2-5) 
การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ  
(Learning from Classroom Observation  
in Thai Language Teaching for Foreigners) 

              ศึกษากระบวนการเรียนการสอนเพื่อประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์จริง จากการเขา้ร่วมสังเกตการณ์การสอนภาษาไทยให้
ชาวต่างชาติ 

HH460 การเรียนรู้จากการสังเกตการณ์                              3(2-2-5) 
การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ  
(Learning from Classroom Observation  
in Thai Language Teaching for Foreigners) 

              ศึกษากระบวนการเรียนการสอนเพื่อประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์จริง จากการเขา้ร่วมสังเกตการณ์การสอนภาษาไทยให้
ชาวต่างชาติ 

คงเดิม 
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- (4) กลุ่มวิชาภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ เพิม่กลุ่มวิชาใหม่ 

 HH239 การวิเคราะห์และตีความ   3(2-2-5) 
(Learning from Classroom Observation in Thai 
Language Teaching for Foreigners) 

        หลกัการวิเคราะห์และตีความ บทบาทของการวิเคราะห์และ
ตีความในบริบทสังคมไทยปัจจุบนั แนวทางการวิเคราะห์และตีความ
ในส่ือประเภทต่าง ๆ 

วิชาจาก 
กลุ่มวิชาภาษาไทยเพ่ือ
งานส่ือสารมวลชนและ

ส่ือใหม่และ 
กลุ่มวิชาภาษาไทยเพ่ือ

งานธุรกิจและ 
กลุ่มวิชาภาษาไทยใน 

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

              หลกัการเขียนและการฝึกเขียนเพื่อส่ือความคิด จินตภาพ 
อารมณ์และความรู้สึก ต่างๆ และฝึกเขียนงานรูปแบบต่างๆ ทั้งร้อย
แกว้และร้อยกรองเพื่อน าเสนอในส่ือร่วมสมยั 

วิชาจาก 
กลุ่มวิชาภาษาไทย

เพ่ืองาน
ส่ือสารมวลชนและ

ส่ือใหม่และ 
กลุ่มวิชาภาษาไทย
เพ่ืองานธุรกิจและ 
กลุ่มวิชา
ภาษาไทยใน 
ฐานะภาษา 
ต่างประเทศ 

 
 HH261  การออกเสียงภาษาไทย  3(2-2-5) 

(Thai Pronunciation) 
การออกเสียงภาษาไทย  เสียงพยญัชนะ  เสียงสระ  เสียงวรรณยุกต์  
ฝึกออกเสียงภาษาไทยในระดบัค า  และขอ้ความทั้งการพูดและการ
อ่านโดยใชต้วับทภาษาไทยท่ีเป็นร้อยแกว้  และร้อยกรอง 
 

วิชาจาก 
กลุ่มวิชาภาษาไทย
ในฐานะภาษา 
ต่างประเทศ 
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- HH262 การอ่านจับใจความ   3(2-2-5) 
 (Reading Comprehension)   
         หลกัและวิธีการอ่านจบัใจความ  การอ่านจบัใจความจากส่ือ
ประเภทต่างๆ ในบริบทสังคมไทยปัจจุบนั 

วิชาใหม่ 

- HH263 การแปลไทย–จีน 1   3(2-2-5) 
 (Thai - Chinese Translation 1) 

                หลกัการแปลขั้นพื้นฐาน การแปลประโยค ขอ้ความและ
บทความสั้นๆ โดยแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาจีน 

วิชาใหม่ 

- HH264 การอ่านหนังสือพมิพ์ไทย  3(2-2-5)   
 (Reading Thai newspaper) 
            บทบาทหน้าท่ีของหนังสือพิมพ ์ประเภทของขอ้มูลข่าวสาร 
และลักษณะของภาษาในหนังสือพิมพ์ไทยปัจจุบัน ทั้ งประเภท
ส่ิงพิมพแ์ละออนไลน์ 

วิชาใหม่ 
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- HH265 การสนทนาภาษาไทย    3(2-2-5)   
(Thai  Conversation) 

        การสนทนาเร่ืองทัว่ไปในชีวิตประจ าวนั ถอ้ยค าท่ีถูกตอ้งใน
การสนทนาโอกาสต่างๆ ไดแ้ก่ การทกัทาย การแนะน าตนเอง การ
เล่าเร่ืองสั้นๆ การแสดงความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆท่ีเหมาะสมกบั
ผูเ้รียน 

วิชาใหม่ 

- HH266 ภาษาไทยเพ่ือธุรกจิ    3(2-2-5)   
              (Thai for Business) 

      ค าศพัท์  ส านวน ภาษาท่ีใช้ในวงการธุรกิจ ทกัษะดา้นการ
พูด การฟัง การอ่านและการเขียนทางธุรกิจ การฝึกอ่าน เขียนและ
วิเคราะห์ขอ้ความทางธุรกิจรูปแบบต่างๆ 

วิชาใหม่ 

- HH267 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย   3(2-2-5)   
(Foreign Words Used in Thai Language) 

        ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ลกัษณะการยืมและการน า
ภาษาต่างประเทศมาใช้ในภาษาไทย  ทั้งในระดับค าและขอ้ความ 
อิทธิพลของภาษาต่างประเทศท่ีมีต่อภาษาไทยในปัจจุบนั 

 

วิชาใหม่ 
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- HH268 การแปลไทย – จีน 2     3(2-2-5)   
               (Thai - Chinese Translation 2) 

        การแปลประโยค ขอ้ความและบทความสั้นๆ โดยแปล
จากภาษาไทยเป็นภาษาจีน การฝึกแปลขอ้ความหลากหลายรูปแบบ
จากภาษาไทยเป็นภาษาจีน 

วิชาใหม่ 

 HH356 การสร้างสรรค์วรรณกรรมเด็ก   3(2-2-5)   
              (Children Literature Creation) 
              การสร้างสรรค์วรรณกรรมเด็กในดา้นรูปแบบ เน้ือหา การ
น าเสนอให้สอดคลอ้งกบัจิตวิทยาและความสนใจของเด็กวยัต่างๆ 
ฝึกปฏิบัติทั้ งในรูปแบบการสร้างสรรค์หนังสือเด็ก รายการวิทยุ 
รายการโทรทศัน์ และส่ือส าหรับเด็กประเภทต่างๆ 

วิชาจากกลุ่มวิชา
ภาษาไทยเพ่ืองาน
ส่ือสารมวลชน
และส่ือใหม่ 

 HH377 ปรากฏการณ์ทางภาษาและวัฒนธรรมในสังคมไทย 3(2-2-5)   
              (Language and Cultural Phenomena in Thai Society) 

ปรากฏการณ์ทางภาษาในชีวิตประจ าวัน  ภาษาใน
วรรณกรรม ภาษาในส่ือสารมวลชนและส่ือใหม่ ความหลากหลาย
ทางภาษาและวฒันธรรม สาเหตุและลกัษณะของการเปล่ียนแปลง
ทางภาษาและวฒันธรรมในสังคมไทยปัจจุบนั  

วิชาจากกลุ่มวิชา
ภาษาไทยเพ่ืองาน
ส่ือสารมวลชน
และส่ือใหม่ 



 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร หน้า 129 

 

 
 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เหตุผล 

- HH388 การอ่านบทความ    3(2-2-5)   
             (Reading Articles) 

      หลกัและวิธีการอ่านบทความ ลกัษณะและชนิดของบทความ 
อ่านและวิเคราะห์เน้ือหา และลกัษณะการใช้ภาษาจากส่ือประเภท
ต่างๆ 

วิชาใหม่ 

- HH389 การพูดและการน าเสนอ   3(2-2-5)   
 (Speaking and Presentation) 

 หลกัการพูดประเภทต่างๆ โดยใช้อุปกรณ์และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และฝึกปฏิบติั 

วิชาใหม่ 

- HH390 การเขียนจดหมายธุรกจิ   3(2-2-5)   
(Business  Writing) 

         รูปแบบและองค์ประกอบของจดหมายธุรกิจ  การฝึกเขียน
จดหมายธุรกิจประเภทต่างๆ การวิเคราะห์ผูอ่้าน  การสืบค้น และ
สังเคราะห์ขอ้มูลท่ีใชใ้นการเขียน 

วิชาใหม่ 
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- HH391 บูรณาการทักษะทางภาษาไทย    3(2-2-5)   
             (Integrated Skills in Language) 

      ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาไทย 
บูรณาการทักษะทางภาษาไทยเพื่อใช้ในชีวิตประจ าวนัได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

วิชาใหม่ 

- HH392 การแปลธุรกจิ   3(2-2-5)   
             (Business Translation) 

 หลกัการและการฝึกแปลขอ้ความทางธุรกิจประเภทต่างๆ 
จากภาษาไทยเป็นภาษาจีน เช่น การแปลข่าว โฆษณา บทความทาง
ธุรกิจ 

วิชาใหม่ 

 HH456 การวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   3(2-2-5) 
             (Social Science and Humanities Research) 
        ระเบียบวิธีวิจยัทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เชิงปริมาณ
และคุณภาพ กระบวนการวิจยัตามขั้นตอนต่าง ๆ ไดแ้ก่ การเลือก
หวัขอ้เร่ือง การรวบรวมขอ้มูล การจดัระเบียบขอ้มูล การวิเคราะห์
ขอ้มูล และวิธีการเสนอผลการวิจยั 

วิชาจาก 
กลุ่มวิชาภาษาไทย

เพ่ืองาน
ส่ือสารมวลชนและ

ส่ือใหม่และ 
กลุ่มวิชาภาษาไทย
เพ่ืองานธุรกิจและ 
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กลุ่มวิชา
ภาษาไทยใน 
ฐานะภาษา 
ต่างประเทศ 
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- HH461 การเขียนเพ่ือการประชาสัมพนัธ์    3(2-2-5) 
              (Public relation writing) 

        หลกัการเขียนเพื่อการประชาสัมพนัธ์  การรวบรวมขอ้มูล
เพื่อการฝึกเขียน เช่น การเขียนค าบรรยายภาพ เขียนข่าว ค าบรรยาย
สรุปและบทความ 

วิชาใหม่ 

- HH462 ภาษาไทยเพ่ือการท่องเท่ียว    3(2-2-5) 
              (Thai for Tourism) 

        ค าศัพท์เ ก่ียวกับการท่องเ ท่ียว และการน าไปใช้ใน
สถานการณ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับงานธุรกิจท่องเท่ียว การฝึกทกัษะ
การใชภ้าษาไทยในการอธิบายในงานธุรกิจท่องเท่ียว 

วิชาใหม่ 
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- HH463 การส่ือสารข้ามวัฒนธรรม    3(2-2-5) 
             (Cross-Cultural Communication) 
        แนวคิดของการติดต่อ ส่ือสารและการแลกเปล่ียนทาง
วฒันธรรมท่ีมีผลต่อการรับรู้ทศันคติ ค่านิยมของบุคคลและสังคมท่ี
มีพื้นฐานทางวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั 

วิชาใหม่ 
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- HH464 สัมมนาการใช้ภาษาไทย    3(2-2-5) 
             (Seminar in Thai Language Usage) 

       การใช้ภาษาไทยในการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั โดยเน้น
กรณีศึกษาจากสถานการณ์การใช้ภาษาไทยในกลุ่มสังคมต่างๆ ใน
ปัจจุบนัและใหน้กัศึกษาน าเสนอผลงานคน้ควา้ต่อท่ีประชุม 

วิชาใหม่ 
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(3) กลุ่มวิชาภาษาไทยเพ่ือการแสดง กฬีาและสันทนาการ - ยกเลกิกลุ่มวิชา 

HH239   การวิเคราะห์และตีความ                                      3(2-2-5) 
                (Analysis and Interpretation) 
                หลกัการวิเคราะห์และตีความ บทบาทของการวิเคราะห์
และตีความในบริบทสังคมไทยปัจจุบนั แนวทางการวิเคราะห์และ
ตีความในส่ือประเภทต่าง ๆ 

- ยกเลกิ 

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

 หลกัการเขียนและการฝึกเขียนเพื่อส่ือความคิด จินตภาพ 
อารมณ์และความรู้สึกต่าง ๆ และฝึกเขียนงานรูปแบบต่าง ๆทั้งร้อย
แกว้และร้อยกรองเพื่อน าเสนอในส่ือร่วมสมยั 

- ยกเลกิ 
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HH243  การเล่นกบัการสร้างสรรค์ทางภาษาไทย 3(2-2-5) 
   (Plays and Thai Language Creativity) 

แนวคิดเก่ียวกับการเล่นและการสร้างสรรค์ทางภาษา  
ปรากฏการณ์การเล่นและการสร้างสรรคท์างภาษาในสังคมไทย การ
ประยุกตก์ารเล่นและการสร้างสรรคท์างภาษาไทยในกิจกรรมต่างๆ  
ทั้งในดา้นการพูด และการเขียน 

- ยกเลกิ 

HH248  การใช้ภาษาโน้มน้าวใจส าหรับผู้น า                   3(2-2-5) 
กจิกรรมการแสดง กฬีา และสันทนาการ 

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

หลกัการโน้มน้าวใจและการใช้ภาษาในการพูดโน้มน้าวใจ
ส าหรับผูน้ ากิจกรรม เพื่อลดความขดัแยง้ สร้างแรงจูงใจ และการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการแสดง กีฬาและสันทนาการ และฝึกปฏิบติั  

- ยกเลกิ 
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HH349  วรรณกรรมกบัสังคมและวัฒนธรรม                    3(2-2-5) 
 (Literature, Society and Culture) 

 ทฤษฎีการศึกษาวรรณกรรมกับสังคมและวัฒนธรรม  
ความสัมพนัธ์ระหว่างวรรณกรรมกบัสังคมและวฒันธรรมไทย  ฝึก
ปฏิบติัการวิเคราะห์วรรณกรรมกบัสังคมและวฒันธรรมไทย 

- ยกเลกิ 

HH364   การเขียนสารคดี   3(2-2-5) 
(Feature Writing) 
หลักและทฤษฎีการเขียนสารคดีประเภทต่างๆ การเก็บ

รวบรวมและคดัสรรขอ้มูลเพื่อเขียนสารคดี และฝึกปฏิบติั 

- ยกเลกิ 
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HH365  ความเป็นไทยและคติชนในการแสดง        3(2-2-5) 
                 กฬีาและสันทนาการ  

 (Thainess and Folklore in Performance,  
            Sports and Recreation)  

ความเป็นไทยและคติชนประเภทต่าง ๆ เช่น ส านวนภาษา 
 นิทานพื้นบา้น มุขตลก เพลงพื้นบา้น ปริศนาค าทาย  เกม กีฬาพื้นบา้น  
เพื่อน ามาประยกุตใ์หเ้กิดประโยชน์ในกิจกรรมการแสดง กีฬาและ
สันทนาการ  

- ยกเลกิ 

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

        วิเคราะห์การใช้ภาษาไทยในวงการกีฬาจากส่ือต่างๆ  
ศพัท์เฉพาะของวงการกีฬาประเภทต่างๆ ฝึกปฏิบติัการใช้ภาษา
พูดและภาษาเขียนในกิจกรรมกีฬา  

- ยกเลกิ 
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HH365  ความเป็นไทยและคติชนในการแสดง        3(2-2-5) 
                 กฬีาและสันทนาการ  

 (Thainess and Folklore in Performance,  
            Sports and Recreation)  

ความเป็นไทยและคติชนประเภทต่าง ๆ เช่น ส านวนภาษา 
 นิทานพื้นบา้น มุขตลก เพลงพื้นบา้น ปริศนาค าทาย  เกม กีฬาพื้นบา้น  
เพื่อน ามาประยกุตใ์หเ้กิดประโยชน์ในกิจกรรมการแสดง กีฬาและ
สันทนาการ  

- ยกเลกิ 

HH367  การใช้ภาษาในการแสดงและสันทนาการ           3(2-2-5) 
เชิงหัสคดี   
(Thai Usage in Humorous Performance and 
Recreation) 
หลักของหัสค ดีทั้ ง ของตะวันออกและตะวันตก 

วฒันธรรมด้านหัสคดีในสังคมไทย ภาษาและส านวนเชิงหัสคดี  
ฝึกการเล่าเร่ือง  การน าเสนอ   การแสดงและสันทนาการเชิงหัสคดี
ทั้งทางการพูดและการเขียน 

- ยกเลกิ 
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H368  การใช้ภาษาในกจิกรรมค่าย     3(2-2-5) 
        (Language Usage in Camp Activities) 

หลกัการจดักิจกรรมค่ายรูปแบบต่างๆ การใชภ้าษาไทยเพื่อ 
การส่ือสารในขั้นตอนต่างๆ ตั้ งแต่การเปิดงาน การเป็น

พิธีกร การจัดกิจกรรมกลุ่ม   การเล่าเร่ือง การเป็นผูน้ าเกมและ
การละเล่น การสร้างอารมณ์ขนัในกิจกรรม  ขั้นตอนต่างๆเพื่อให้
บรรลุผลตามจุดประสงค ์ฝึกปฏิบติักิจกรรมค่ายในสถานการณ์จริง 

- ยกเลกิ 

HH369  การสร้างสรรค์บทการแสดงและ                         3(2-2-5) 
 สันทนาการเพ่ือกจิธุระ 

(Screenwriting for Recreation Business 
Activities) 

        บทบาทของการแสดงและสันทนาการเพื่อกิจธุระต่างๆ 
เช่น การแสดงเพื่อการขายสินคา้ การแสดงเพื่อพฒันาองค์กร การ
แสดงเพื่อการรณรงค์ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การตลาด
เชิงกิจกรรม การเขียนบทและการสร้างสรรคก์ารแสดง การคิดและ
สร้างสรรครู์ปแบบสันทนาการท่ีเหมาะสมกบักิจธุระ  

- ยกเลกิ 
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HH379   ศิลปะการสัมภาษณ์    3(2-2-5) 
     (Art of Interviewing) 

        หลักการสัมภาษณ์ การเตรียมการสัมภาษณ์ การแก้ปัญหา
ระหวา่งการสัมภาษณ์ การเรียบเรียงบทสัมภาษณ์เพื่อน าเสนอผ่าน
ส่ือ การประยุกต์ใช้การสัมภาษณ์เพื่อประโยชน์ในกิจกรรมทาง
ธุรกิจ การแสดง กีฬาและสันทนาการ และฝึกปฏิบติั 

 ยกเลกิ 

HH381  การเขียนคอลมัน์ 3(2-2-5) 
 (Column Writing) 
        แนวทางการเขียนคอลมัน์เก่ียวกบักิจกรรมการแสดง กีฬา

และสันทนาการ การฝึกเขียนคอลมัน์กิจกรรมการแสดง กีฬาและ
สันทนาการประเภทต่างๆ เช่น คอลัมน์แนะน า คอลัมน์ซุบซิบ 
คอลมัน์วิเคราะห์ข่าวกีฬา  

 ยกเลกิ 
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HH382  การพากย์รายการกีฬา  3(2-2-5) 
(Sports Program Voice-over) 

        การออกเสียงและการควบคุมการใช้น ้ าเสียง จงัหวะและ
ลีลา การใช้น ้ า เสียง เพื่อส่ือความหมายและถ่ายทอดอารมณ์
ความรู้สึก การใช้ไหวพริบปฏิภาณในการเลือกสรรถ้อยค าให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์ในรายการกีฬาประเภทต่างๆ 
 

- ยกเลกิ 

HH448  การใช้ภาษาในกจิกรรรมทัศนศึกษา                  3(2-2-5) 
 (Language Usage for Field Trip Activities) 
        การใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนในกิจกรรมทัศนศึกษา

รูปแบบต่างๆ การฝึกปฏิบัติเป็นผูน้ าเท่ียว การสันทนาการใน
กิจกรรมทศันศึกษาประเภทต่างๆ  เช่น ทศันศึกษาในแหล่งมรดก
โลก พื้นท่ีประวติัศาสตร์ อุทยานแห่งชาติ การท่องเท่ียวเชิงผจญภยั 
การท่องเท่ียวเชิงกีฬา  

 

- ยกเลกิ 
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HH449  การผลติส่ือการแสดง กฬีาและสันทนาการ 3(2-2-5) 
 (Media Producing for Performance, Sports and 

Recreation) 
        แนวทางการสร้างสรรค์และการผลิตส่ือการแสดง กีฬาและ
สันทนาการทั้งในรูปแบบของส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือวิทยุและโทรทัศน์  
ภาพยนตร์สั้ น และส่ือใหม่ วิเคราะห์ส่ือเก่ียวกับการแสดง  กีฬา
และสันทนาการ และฝึกปฏิบติั 

- ยกเลกิ 

HH450  วาทศาสตร์ในกจิกรรมการแสดง กฬีาและ 3(2-2-5) 
สันทนาการ 
(Rhetoric in Performance, Sports and Recreation) 
หลกัวาทศาสตร์ในส่ือบนัเทิงและกิจกรรมการแสดง การ

แข่งขนักีฬาและสันทนาการ และฝึกปฏิบติั 

- ยกเลกิ 
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HH456   การวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3(2-2-5) 
               (Social Science and Humanities Research) 

       ระเบียบวิธีวิจยัทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เชิง
ปริมาณและคุณภาพ กระบวนการวิจยัตามขั้นตอนต่าง ๆ ไดแ้ก่ 
การเลือกหวัขอ้เร่ือง การรวบรวมขอ้มูล การจดัระเบียบขอ้มูล การ
วิเคราะห์ขอ้มูล และวิธีการเสนอผลการวิจยั 

- ยกเลกิ 

HH458  สัมมนาการใช้ภาษาในวงการการแสดง              3(0-6-3) 
กฬีาและสันทนาการ 

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

ปัญหาการใชภ้าษาไทยในวงการการแสดง กีฬาและสันทนาการ 

- ยกเลกิ 
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4.3. กลุ่มวิชาโท 15 หน่วยกติ 4.3. กลุ่มวิชาโท 15 หน่วยกติ  

HX422  ปรากฏการณ์ทางภาษาในสังคมไทย 3(2-2-5) 
         (Language Phenomena in Thai Siciety) 

   ปรากฏการณ์ทางภาษาในชีวิตประจ าวนัของกลุ่มบุคคล
ต่างๆ ภาษาในส่ือมวลชนและส่ือสมยัใหม่ สาเหตุและลกัษณะของ
การเปล่ียนแปลงทางภาษา อิทธิพลของภาษาท่ีมีต่อบุคคลและสังคม 

HX422  ปรากฏการณ์ทางภาษาในสังคมไทย 3(2-2-5) 
         (Language Phenomena in Thai Siciety) 

   ปรากฏการณ์ทางภาษาในชีวิตประจ าวนัของกลุ่มบุคคล
ต่างๆ ภาษาในส่ือมวลชนและส่ือสมยัใหม่ สาเหตุและลกัษณะของ
การเปล่ียนแปลงทางภาษา อิทธิพลของภาษาท่ีมีต่อบุคคลและสังคม 

คงเดิม 

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

อ่าน และการเขียน บูรณาการทักษะทางภาษา เพื่อน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัและกิจธุระต่างๆ ใหเ้กิดประสิทธิผล 

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

อ่าน และการเขียน บูรณาการทักษะทางภาษา เพื่อน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัและกิจธุระต่างๆ ใหเ้กิดประสิทธิผล 

คงเดิม 
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HX424   การใช้ภาษาไทยเพ่ืองานอาชีพ   3(2-2-5) 
  (Thai Usage for Careers) 
แนวทางการใช้ภาษาในงานอาชีพต่างๆ การพฒันาทกัษะ

การใช้ภาษาไทยในงานอาชีพเพื่อประสิทธิผลและประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ต่างๆ โดยใชก้รณีศึกษาจากสถานการณ์จริง 

HX424   การใช้ภาษาไทยเพ่ืองานอาชีพ   3(2-2-5) 
  (Thai Usage for Careers) 
แนวทางการใช้ภาษาในงานอาชีพต่างๆ การพฒันาทกัษะ

การใช้ภาษาไทยในงานอาชีพเพื่อประสิทธิผลและประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ต่างๆ โดยใชก้รณีศึกษาจากสถานการณ์จริง 

คงเดิม 

HX425  การพูดในท่ีชุมชน  3(2-2-5) 
              (Public Speaking) 
              ความส าคญัของการพูดและหลกัการพูดในท่ีชุมชน การ
เตรียมบทพูดและการเตรียมตวัพูด ฝึกพูดและฝึกวิเคราะห์การพูดใน
ท่ีชุมชนแบบต่างๆ 

HX425  การพูดในท่ีชุมชน  3(2-2-5) 
              (Public Speaking) 
              ความส าคญัของการพูดและหลกัการพูดในท่ีชุมชน การ
เตรียมบทพูดและการเตรียมตวัพูด ฝึกพูดและฝึกวิเคราะห์การพูดใน
ท่ีชุมชนแบบต่างๆ 

คงเดิม 

HX426   การเขียนเชิงสร้างสรรค์  3(2-2-5) 
               (Creative Writing) 
             หลกัการเขียนเชิงสร้างสรรครู์ปแบบต่างๆ ฝึกการเขียนเพื่อ
ส่ือภาพ ส่ืออารมณ์และความรู้สึก การเขียนนิทานส าหรับเด็ก การ
เขียนเล่าเร่ือง และการเขียนสารคดี  

HX426   การเขียนเชิงสร้างสรรค์  3(2-2-5) 
               (Creative Writing) 
             หลกัการเขียนเชิงสร้างสรรครู์ปแบบต่างๆ ฝึกการเขียนเพื่อ
ส่ือภาพ ส่ืออารมณ์และความรู้สึก การเขียนนิทานส าหรับเด็ก การ
เขียนเล่าเร่ือง และการเขียนสารคดี  

คงเดิม 
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HX427   ส่ือร่วมสมัยและวรรณกรรมคัดสรร  3(2-2-5) 
     (Contemporary Media and Selected Literature) 

                  ฝึกวิเคราะห์และตีความจากส่ือร่วมสมยัและวรรณกรรม
ท่ีคดัสรรให้ศึกษา โดยน าเสนอในรูปแบบต่างๆ  อาทิ บทวิจารณ์ 
บทความแสดงความคิดเห็น เร่ืองเล่า บทละคร 

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

                  ฝึกวิเคราะห์และตีความจากส่ือร่วมสมยัและวรรณกรรม
ท่ีคดัสรรให้ศึกษา โดยน าเสนอในรูปแบบต่างๆ  อาทิ บทวิจารณ์ 
บทความแสดงความคิดเห็น เร่ืองเล่า บทละคร 

คงเดิม 

 HX428  การเล่นกบัการสร้างสรรค์ทางภาษาไทย  3(2-2-5) 
               (Plays and Thai Language Creativity) 
                แนวคิดเก่ียวกับการเล่นและการสร้างสรรค์ทางภาษา  
ปรากฏการณ์การเล่นและการสร้างสรรคท์างภาษาในสังคมไทย การ
ประยุกตก์ารเล่นและการสร้างสรรคท์างภาษาไทยในกิจกรรมต่างๆ  
ทั้งในดา้นการพูด และการเขียน  
 

วิชาใหม่ 
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ภาคผนวก 
 

 
ภาคผนวก ก ตารางเปรียบเทียบรายวิชาของหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
   เพื่อการส่ือสาร หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  กบัมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี  
   สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. 2554 
ภาคผนวก ข หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  ตารางเปรียบเทียบหลกัสูตร 
   ปรับปรุง พ.ศ. 2560 (ปรับปรุงเลก้นอ้ย) และแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบ 
   มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ภาคผนวก ค   ระเบียบมหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
 -วา่ดว้ย การศึกษาระบบหน่วยกิตขั้นปริญญาบณัฑิต พ.ศ. 2545 

-วา่ดว้ย การศึกษาระบบหน่วยกิตขั้นปริญญา(ฉบบัท่ี 3 ) พ.ศ.  2557 
-วา่ดว้ย การศึกษาระบบหน่วยกิตขั้นปริญญาบณัฑิต (ฉบบัท่ี 4 ) พ.ศ.  2557 
-วา่ดว้ย การเทียบโอนหน่วยในการเขา้ศึกษาหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี  พ.ศ. 2548 
- ว่าดว้ย  การเทียบโอนความรู้  ทกัษะและประสบการณ์ จากการศึกษานอกระบบและ/
หรือการศึกษาตามอธัยาศยัเขา้สู่การศึกษาในระบบ  ตามหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี และ
ระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2547 

ภาคผนวก ง  ผลงานทางวิชาการตอ้งมีอย่างนอ้ย 1 ช้ิน (ยอ้นหลงั 5 ปี) ของอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบ
หลกัสูตรและอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

ภาคผนวก จ   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร หรือ ปรับปรุงหลกัสูตร 
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ภาคผนวก ก 

ตารางเปรียบเทียบรายวิชาของหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

กบัมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. 2554 
 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย    
พ.ศ.2554 

รายวิชาของหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 

1. กลุ่มวิชาเฉพาะดา้นหรือวิชาเอกไม่นอ้ยกว่า 60  หน่วย
กิต  และมีวิชาเฉพาะหลกัหรือวิชาบงัคบัไม่นอ้ยกว่า 20 – 
40 หน่วยกิต       

กลุ่มวิชาเอก  63   หน่วยกิต  โดยแบ่งออกเป็น 
1. วิชาเอกบงัคบั                        27   หน่วยกิต 
2. วิชาเอกบงัคบัเลือก              3 – 6  หน่วยกิต 
3. วิชาเอกเลือก  ไม่นอ้ยกว่า     30     หน่วยกิต 
 

กลุ่มเน้ือหาวิชาเฉพาะหลกั ไม่นอ้ยกว่า 20 – 40 หน่วยกิต 
1.1. กลุ่มเน้ือหาวิชาหลกัภาษาไทย  และภาษาศาสตร์ ตอ้งมี
เน้ือหารายวิชาอยา่งนอ้ย คือ  
     ลกัษณะภาษาไทย   
     ภาษาศาสตร์เบ้ืองตน้ 
 

HH103 ลกัษณะภาษาไทย   
 

1.2. กลุ่มเน้ือหาวิชาการใชภ้าษา ตอ้งมีเน้ือหาวิชาอยา่งนอ้ย 
คือ     
     ทกัษะการใชภ้าษาไทยดา้นต่าง ๆ   
     การคิดและการใชเ้หตผุล 

HO118 การคดิอยา่งมีวิจารณญาณ 
HO203 วาทศิลป์ 
HO302 กระบวนการกลุ่มในการแกปั้ญหา   
HH106 การพูดและการฟังเพื่อประสิทธิผล 
HH107 การอ่านเพื่อประสิทธิผล 
HH207 การเขียนเพื่อประสิทธิผล 
HH303 การบนัทึก สรุปความและรายงานการประชุม 
 

1.3. กลุ่มเน้ือหาวิชาวรรณคดีไทย  ตอ้งมีเน้ือหาวิชาอยา่ง
นอ้ยคือ  
     วรรณคดีศึกษาหรือวรรณคดีวิจารณ์ หรือวรรณคดีวิจกัษ ์
     วรรณคดีเอก 
     วรรณคดีร่วมสมยั 
 

HH105 มนุษยก์บัวรรณกรรม 
HH208 วรรณกรรมไทยร่วมสมยั 
 

1.4. กลุ่มเน้ือหาวิชาภาษาและวรรณกรรมท่ีสัมพนัธ์กบั
สังคมและวฒันธรรม  ตอ้งมีเน้ือหาวิชาอยา่งนอ้ย คือ 
     ภาษากบัสังคม 
     ภาษากบัวฒันธรรม 
     วรรณกรรมกบัสังคมและวฒันธรรม 

HO201 ภาษาและวฒันธรรม 
HH209 คติชนสมยัใหม ่
HH210  ภาษากบัสังคม 
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พ.ศ.2554 

รายวิชาของหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

2. กลุ่มเน้ือหาวิชาเฉพาะเลือก  
โดยเลือกจากกลุ่มวิชา ดงัน้ี 
     2.1 กลุ่มเน้ือหาวิชาหลกัภาษาไทยและภาษาศาสตร์ ตอ้ง
มีเน้ือหาวิชาดงัต่อไปน้ี 
     ภาษาบาลี สันสกฤต เขมร ในภาษาไทย  หรือ 
     ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  หรือ 
     ประวติัและความหมายของค า  หรือ 
     ภาษาศาสตร์เฉพาะดา้น   
     ภาษาถ่ิน 
     วิวฒันาการของแบบเรียนภาษาไทย 
 

 
 
HH244 ภาษาไทยในฐานะภาษาตา่งประเทศ 
HH245 ภาษาศาสตร์เบ้ืองตน้ส าหรับชาวต่างประเทศ 
HH383 ทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ 
HH261 การออกเสียงภาษาไทย 
HH452 แบบเรียนภาษาไทยเพื่อชาวต่างประเทศ 
 

2.2. กลุ่มเน้ือหาวิชาการใชภ้าษา  ตอ้งมีเน้ือหาวิชา
ดงัต่อไปน้ี 
     การใชภ้าษาเฉพาะแบบ 
     การใชภ้าษาเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะ 
     การส่ือสารภาษาขา้มวฒันธรรม  (เช่น  การแปล) 
 

HH239 การวิเคราะห์และตีความ 
HH240 การเขียนสร้างสรรค ์
HH350 ศิลปะการพูดในงานส่ือสารมวลชน 
HH250 การเขียนในส่ือร่วมสมยั 
HH251 การเขียนบนัเทิงคดี 
HH353 ศิลปะการเล่าเร่ืองขา้มส่ือ 
HH354 การเขียนบทสารคดีและรายการปกิณกะ 
HH356 การสร้างสรรคว์รรณกรรมเด็ก 
HH252 ภาษาโฆษณาในสังคมไทย 
HH256  ศิลปะการสัมภาษณ์ 
HH257  ภาษาเพื่อการประชาสัมพนัธ์ 
HH377 ปรากฏการณ์ทางภาษาและวฒันธรรมใน
สังคมไทย 
HH357 การอ่านและการประมวลความรู้ทางธุรกิจ 
HH358 หนงัสือราชการและการเขียนทางธุรกิจ 
HH359 การพูดและเทคนิคการน าเสนอทางธุรกิจ 
HH360 การเขียนสารคดีทางธุรกิจในงานส่ือสารมวลชน 
HH361 การใชภ้าษาเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ทางธุรกิจ 
HH362 ศิลปะการแถลงข่าวและการประชุม 
HH363 การใชภ้าษาไทยในกิจกรรมการตลาด 
HH378 การเขียนบทความทางธุรกิจ 
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รายวิชาของหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 

 HH258 การพฒันาทกัษะการฟังและการพูดส าหรับชาว
ต่างประเทศ   
HH259 การพฒันาทกัษะการอ่านส าหรับชาวต่างประเทศ   
HH260 การพฒันาทกัษะการเขียนส าหรับชาวต่างประเทศ   
HH374 ศิลปะการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ 
HH442 การเขียนบทภาพยนตร์และละครโทรทศัน ์
HH443 การสร้างสรรคบ์ทการแสดงแสง สี เสียง 
HH455 สัมมนาการใชภ้าษาในวงการส่ือสารมวลชนและ 
             ส่ือใหม่ 
HH446 การเขียนทางธุรกิจขั้นสูง 
HT447 สัมมนาการใชภ้าษาในวงการธุรกิจ 
HH451 ศิลปะการใชภ้าษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ  
 

2.3. กลุ่มเน้ือหาวิชาวรรณคดี อาจมีเน้ือหารายวิชา
ดงัต่อไปน้ี 
     พฒันาการวรรณคดี 
     วรรณกรรมทอ้งถ่ิน 
     วรรณคดีเฉพาะประเภท (เช่น นิราศ , ยอพระเกียรติ) 
     การประพนัธ์ 
     การอ่านท านองเสนาะ 
     วรรณคดีเปรียบเทียบ 
 

HH355 วรรณกรรมแปลและส่ือบนัเทิงอาเซียนสมยัใหม่ 

2.4. กลุ่มเน้ือหาวิชาภาษาและวรรณกรรมท่ีสัมพนัธ์กบั
สังคมและวฒันธรรม  อาจมีเน้ือหาวิชาดงัต่อไปน้ี 
     คติชนในภาษาและวรรณกรรม 
     ภูมิปัญญากบัวิถีชีวิตไทย 
     วรรณกรรมกบัศิลปะแขนงต่าง ๆ  

HH349 วรรณกรรมกบัสังคมและวฒันธรรม 
HH373 ภาษาและวฒันธรรมเปรียบเทียบ 
HH355 วรรณกรรมแปลและส่ือบนัเทิงอาเซียนสมยัใหม่ 
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ข้อมูลผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 
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