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ปรัชญาของหลักสูตร 
 มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะความสามารถในศาสตร์ด้านภาษาไทยและสามารถบูรณาการ     
สหวิทยาการที่เก่ียวข้องเพ่ือประยุกต์ใช้สร้างสัมมาชีพเพ่ือประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ 
สามารถปรับตัวและปรับใช้ศาสตร์ภาษาไทยในพลวัตของสถานการณ์และแพลตฟอร์มการสื่อสารที่
เปลี่ยนแปลงและเคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่ง สามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้อย่างรู้เท่าทันโดยใช้ภาษาไทยเป็น
เครื่องมือหลัก   เพ่ือมุ่งความส าเร็จในงาน อีกทั้งรู้รากเหง้าทางภาษาและวัฒนธรรมไทยท่ามกลางความ
เปลี่ยนแปลงของโลก  และมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกอันดีงามและถูกต้องต่อสังคม 
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
          เมื่อส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว บัณฑิตมีสมรรถนะ ดังนี้  
 1) มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายศาสตร์ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับบริบททาง
สังคมวัฒนธรรมร่วมสมัย  

2) มีทักษะการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ในศาสตร์ภาษาไทยเพ่ือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ 
การประกอบอาชีพ และมีความสามารถในการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองตลอดเวลาในพลวัตทางสังคม  
          3) มีทักษะในการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารที่ดีและเหมาะสมตามบริบทสถานการณ์ และใช้เป็น
เครื่องมือถ่ายทอดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 4) เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อ่ืนและสังคม มี
ระเบียบวินัย รู้จักกาลเทศะและเคารพกฎหมาย รวมถึงยอมรับความหลากหลายและเข้าใจความเปลี่ยนแปลง
ในสังคม มีจิตสาธารณะและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
 
อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังส าเร็จการศึกษา  

1. ผู้สอนภาษาไทยในโรงเรียนเอกชน ผู้สอนภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติ 
2. นักวิชาการศึกษา นักวิชาการและนักวิจัย 
3. ผู้ประกาศและพิธีกร 
4. เจ้าหน้าที่กองบรรณาธิการ 

    5. เลขานุการ 
6. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 
7. เจ้าหน้าที่ศูนย์ให้ข้อมูล 
8. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
9. นักวิชาการวัฒนธรรม 
10. นักสร้างสรรค์คอนเทนต์ นักวิจารณ์ นักรีวิว ยูทูบเบอร์   
11. ผู้ประกอบธุรกิจออนไลน์ 
12. ผู้ประกอบอาชีพอิสระ 

 
หลักสูตร 

1. จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต 
 2. โครงสร้างหลักสูตร ปริญญาตรี 4 ปี : ปริญญาตรีทางวิชาการ 
 

หมวดวิชา/กลุ่ม จ านวนหน่วยกิต 
 แผนปกติ แผนสหกิจศึกษา 

1. หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป 

ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต    30 หน่วยกิต    
1.1 กลุ่มวิชาภาษา             จ านวน 
     1) กลุ่มภาษาไทย  
     2) กลุ่มภาษาอังกฤษ    

 15 หน่วยกิต 
 3 หน่วยกิต 
 12 หน่วยกิต 

 15 หน่วยกิต 
 3 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์            จ านวน  3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                จ านวน  3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ       จ านวน  3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 
1.5 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี      จ านวน 
นวัตกรรมและการจัดการ                                          

     3 หน่วยกิต      3 หน่วยกิต 

1.6 กลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป        ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต   3 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชา
เฉพาะ    

      ไม่น้อยกว่า  96 หน่วยกิต  96 หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาชีพบังคับ             จ านวน      51 หน่วยกิต  51 หน่วยกิต 
2.2 กลุ่มวิชาชีพเลือก            ไม่น้อยกว่า  24 หน่วยกิต  24 หน่วยกิต 
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หมวดวิชา/กลุ่ม จ านวนหน่วยกิต 
 แผนปกติ แผนสหกิจศึกษา 

2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน 
และสหกิจศึกษา 
 2.3.1 กลุ่มวิชาฝึกงาน 
 2.3.2 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 

 6 หน่วยกิต 
 

 6 หน่วยกิต 
- 

 6 หน่วยกิต 
 

- 
6 หน่วยกิต 

2.4 กลุ่มวิชาโท                      ไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต  15 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชา
เลือกเสรี    

ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  132 หน่วยกิต 132 หน่วยกิต 
 
 

รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                           ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษา                                         จ านวน 15 หน่วยกิต 
          1) กลุ่มภาษาไทย                 3 หน่วยกิต 
1411 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language for Communication)  3(3-0-6)    

2) กลุ่มภาษาอังกฤษ                        จ านวน 12 หน่วยกิต 
     ก. ภาษาอังกฤษบังคับ                                         6 หน่วยกิต 
1421 102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 (Foundation English I)     3(3-0-6)  
1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 (Foundation English II)     3(3-0-6) 
              ข. ภาษาอังกฤษเลือก             จ านวน 6 หน่วยกิต 
                  กลุ่มภาษาอังกฤษวิชาการ (Academic Group)            3 หน่วยกิต 
1421 224 ภาษาอังกฤษส าหรับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    3(3-0-6) 
      (English for Humanities and Social Sciences) 

กลุ่มภาษาอังกฤษเลือก (Elective Group)     3 หน่วยกิต 
1421 216 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเดินทาง (English for Travel)    3(3-0-6) 
หรือ 
1421 217 ภาษาอังกฤษจากสื่อ (English through Media)      3(3-0-6) 
หรือ 
1421 218 ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ (English for Career Preparation)    3(3-0-6) 

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                จ านวน 3 หน่วยกิต 
1406 112 สุนทรียภาพกับความสุข (Aesthetics and Happiness)     3(3-0-6) 
หรือ 
1431 111 จริยศาสตร์และการใช้เหตุผล (Ethics and Reasoning)    3(3-0-6) 
หรือ 
1447 105 การสื่อสารในสังคมปัจจุบัน (Communication in Current Society)  3(3-0-6) 



4 
 

 

  
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                           จ านวน 3 หน่วยกิต 

1013 001 พลวัตสังคมไทย พลเมืองและกระบวนการยุติธรรมไทย           3(3-0-6) 
     (Dynamics of Thai Society, Citizen, and Justice Process) 
หรือ 
1441 100 มนุษย์กับสังคม (Man and Society)       3(3-0-6) 
หรือ 
2300 115 การจัดการความขัดแย้งอย่างสันติในฐานะพลเมือง    3(3-0-6) 
    (Peaceful Conflict Management as Citizens)  
 

1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ      จ านวน 3 หน่วยกิต 
1014 002 สุขภาพทางเพศและทักษะชีวิตร่วมสมัย      3(3-0-6) 
    (Contemporary Sexual Health and Life Skills) 
หรือ 
1439 104 วิทยาศาสตร์การกีฬาในชีวิตประจ าวัน (Sport Science in Daily Life)   3(3-0-6) 
หรือ 
1502 100 การดูแลสุขภาพตามวัย (Age-appropriated Health Care)   3(3-0-6)   
       

1.5 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและการจัดการ    จ านวน 3 หน่วยกิต 
1011 001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิตยุคดิจิทัล       3(3-0-6) 
    (Information Technology for Digital Life)    
หรือ   
1100 112 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ืออนาคต (Science and Technology for Future) 3(3-0-6) 
หรือ 
1703 110 ทักษะการเงินในชีวิตประจ าวัน (Finance Skills in Daily Life)   3(3-0-6) 
 
 
 
 

1.6 กลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป          ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
1.6.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ    

1439 100 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ (Exercise for Health)           3(2-2-5) 
1439 105 นันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรม (Recreation and Camping)     3(3-0-6)  
1503 100 ยาและสมุนไพรในชีวิตประจ าวัน (Drugs and Herbs in Daily Life)      3(3-0-6) 

1.6.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและการจัดการ    
1100 110 วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะทางอาชีพแห่งโลกอนาคต    3(3-0-6) 
         (Science for Developing Future World Career Skills)       
1100 116 ความปลอดภัยในการใช้ชีวิตยุคดิจิทัล (Digital Life Safety)    3(3-0-6) 
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1700 100 การจัดการธุรกิจสมัยใหม่และการเป็นผู้ประกอบการ    3(3-0-6) 
    (Modern Business Management and Entrepreneurship)   
1708 200 เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy)                        3(3-0-6) 
2001 181 การออกแบบจากเศษวัสดุ (Scrap Design)                3(3-0-6) 
  
2. หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาชีพบังคับ   จ านวน 51 หน่วยกิต 
1411 103 การอ่านและการฟังอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Reading and Listening)  3(2-2-5) 
1411 106 ศิลปะการพูดเพ่ือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ                                   3(2-2-5) 
              (Art of Speaking for Effective Communication)   
1411 116 ทักษะการเขียนเพ่ือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ   3(2-2-5) 
              (Writing Skill for Effective Communication)   
1411 160 วรรณกรรมศึกษา (Literary Studies)  3(3-0-6) 
1411 230 ภาษากับสังคมและวัฒนธรรม (Language, Society and Culture)   3(3-0-6) 
1411 232 ภาษาศาสตร์ภาษาไทย (Thai Linguistics)  3(3-0-6) 
1411 233 โครงสร้างประโยคภาษาไทย (Thai Syntax)  3(3-0-6) 
1411 262 วรรณกรรมกับสังคม (Literature and Society)  3(3-0-6) 
1411 270 คติชนวิทยา (Folklore)  3(3-0-6) 
1411 271 วรรณกรรมอีสาน (Esan Literature)  3(3-0-6) 
1411 311 การพูดเพ่ือการสื่อสารเฉพาะกิจ  3(2-2-5) 

 (Speaking for Specific Communication Purposes) 
1411 312 การสร้างและผลิตคอนเทนต์ผ่านสื่อดิจิทัล                                            3(2-2-5) 
              (Content Creation and Production for Digital Media) 
1411 335 การวิเคราะห์วาทกรรมในภาษาไทย (Thai Discourse Analysis)  3(3-0-6) 
1411 360 วรรณกรรมวิจารณ์ (Literary Criticism)    3(3-0-6) 
1411 390 การอ่านและการเขียนงานวิชาการ (Academic Reading and Writing)  3(2-2-5)  
1411 442 เทคนิคการแปล (Translation Techniques)     3(2-2-5) 
1411 473 ภาษากับการสื่อสารในภาวะวิกฤต (Language and Crisis Communication) 3(3-0-6) 
 

2.2 กลุ่มวิชาชีพเลือก   ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนคละกลุ่มได้ ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
       2.2.1 กลุ่มทักษะการสื่อสาร  
1411 218 ภาษาไทยเพื่องานราชการ (Thai Language for Official Works)   3(2-2-5) 
1411 219 ภาษาไทยเพื่อการอาชีพ (Thai for Careers)  3(2-2-5) 
1411 221 การเขียนเชิงสร้างสรรค์ (Creative Writing)  3(2-2-5) 
1411 307 ผู้ประกาศและพิธีกร (Announcer and Master of Ceremony)  3(2-2-5) 
1411 308 เทคนิคการสัมภาษณ์ (Interview Techniques)  3(2-2-5) 
1411 309 การสร้างสื่อและการน าเสนอ (Media Creation and Presentation)  3(2-2-5) 
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1411 322 บรรณาธิการกิจ (Editorial Matters)    3(2-2-5) 
1411 406 ภาษาไทยเพ่ืองานจัดอบรม ประชุมและกิจกรรมพิเศษ                  3(2-2-5) 
              (Thai for Organizing Workshops, Conferences and Special Events) 
1411 440 การสอนภาษาไทย (Thai Language Teaching)  3(2-2-5) 
1411 441 การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ  3(2-2-5) 
              (Teaching Thai as a Foreign Language)    

2.2.2 กลุ่มภาษาศาสตร์ 
1411 234 ความหมายในภาษาไทย (Meanings in Thai)     3(3-0-6) 
1411 326 การสื่อสารต่างวัฒนธรรมในบริบทสังคมไทย     3(3-0-6) 

(Intercultural Communication in the Context of Thai Society)   
1411 331 ค าและส านวนในภาษาไทย (Words and Expressions in Thai)  3(3-0-6) 
1411 336 วัจนปฏิบัติศาสตร์ (Pragmatics)  3(3-0-6) 
1411 337 พัฒนาการแบบเรียนภาษาไทย (Thai Textbook Development)         3(3-0-6) 
1411 341 พลวัตภาษาไทย (Dynamic in Thai Language)  3(3-0-6) 
1411 342 พัฒนาการอักษรไทย-อีสาน (Thai-Esan Alphabet Development)  3(3-0-6) 
1411 356 ภาษาต่างประเทศในสื่อภาษาไทยร่วมสมัย  3(3-0-6) 
  (Foreign Languages in Thai Contemporary Media)   
1411 357 ภาษาไทถิ่น (Tai Dialects)  3(2-2-5) 
1411 470 ภาษาและวัฒนธรรมอีสานร่วมสมัย   3(3-0-6) 

(Contemporary Esan Language and Culture)  
2.2.3 กลุ่มวรรณกรรม 

1411 240 ภาษากับวรรณกรรมไทย (Thai Language and Literature)  3(3-0-6) 
1411 260 พัฒนาการวรรณกรรมไทย (Development of Thai Literature)  3(3-0-6) 
1411 261 วรรณกรรมไทยร่วมสมัย (Contemporary Thai Literature)  3(3-0-6) 
1411 362 วรรณกรรมเด็กและวัยรุ่น (Children and Youth Literature)  3(3-0-6) 
1411 363 วรรณกรรมเฉพาะประเภท (Specific Genre of Literature)  3(3-0-6) 
1411 364 การศึกษาเรื่องเล่า (Narratology)  3(3-0-6) 
1411 366 วรรณกรรมการแสดง (Performing Arts Literature)  3(2-2-5) 
1411 371 คติชนไทยสมัยใหม่ (Modern Thai Folklore)  3(3-0-6) 
1411 372 วรรณกรรมท้องถิ่นไทยในบริบทสังคมร่วมสมัย  3(3-0-6) 
 (Thai Local Literature in the Context of Contemporary Society) 
1411 480 วรรณกรรมกับศาสตร์แขนงอ่ืน (Literature and Other Sciences)  3(3-0-6) 
1411 485 วรรณกรรมกับโลกทัศน์ (Literature and Worldview)  3(3-0-6) 
 

2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา          จ านวน 6 หน่วยกิต 
  ให้นักศึกษาเลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ต่อไปนี้ 

          2.3.1 กลุ่มวิชาฝึกงาน 
1411 491 โครงงานภาษาไทยและการสื่อสาร (Thai and Communication Project)     3 หน่วยกิต 
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1411 492 การฝึกงาน (Practicum)                                                    3 หน่วยกิต 
           2.3.2 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา                                        จ านวน 6 หน่วยกิต 
1411 493 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา                                               1(0-2-1)* 
              (Co-operative Education Preparation) 
1411 494 สหกิจศึกษา (Co-operative Education)                                          6 หน่วยกิต 
หมายเหตุ: *ผลการประเมินเป็นผ่านหรือไม่ผ่าน (S/U) และไม่คิดหน่วยกิต 
 

2.4 กลุ่มวิชาโท   ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
 ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาโทที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวิชาโทใดวิชาโทหนึ่ง จ านวน 

ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต เช่น  
2.4.1 วิชาโทประวัติศาสตร์ 
2.4.2 วิชาโทภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 
2.4.3 วิชาโทนวัตกรรมการพัฒนาสังคม 
2.4.4 วิชาโทภาษาจีนและการสื่อสาร 
2.4.5 วิชาโทภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร 
2.4.6 วิชาโทภูมิภาคลุ่มน้ าโขงศึกษา 
2.4.7 วิชาโทการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ 
 
 
 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
    วิชาเลือกเสรี เป็นวิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตามท่ีตนเองถนัดหรือสนใจ โดยเปิดโอกาส 
ให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ รวมไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือ
รายวิชาที่เปิดเป็นวิชาเลือกเสรี  
 
 วิชาโทส าหรับหลักสูตร/คณะอ่ืน 
 ส าหรับนักศึกษาจากหลักสูตร/คณะอ่ืนที่สนใจเลือกภาษาไทยและการสื่อสารเป็นวิชาโท สามารถ
ลงทะเบียนเรียนตามโครงสร้าง จ านวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ดังนี้ 

1) กลุ่มวิชาโทบังคับ      จ านวน 6 หน่วยกิต 
1411 160 วรรณกรรมศึกษา (Literary Studies)    3(3-0-6) 
1411 230 ภาษากับสังคมและวัฒนธรรม (Language, Society and Culture)   3(3-0-6) 
 
 2) กลุ่มวิชาโทเลือก     ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
  ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และสามารถเลือกเรียนคละกลุ่มได้ ดังนี้ 
              2.1) กลุ่มทักษะการสื่อสาร 
1411 106  ศิลปะการพูดเพ่ือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ                                   3(2-2-5) 
               (Art of Speaking for Effective Communication)   
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1411 218 ภาษาไทยเพ่ืองานราชการ (Thai Language for Official Works)   3(2-2-5) 
1411 219 ภาษาไทยเพ่ือการอาชีพ (Thai for Careers)  3(2-2-5) 
1411 221 การเขียนเชิงสร้างสรรค์ (Creative Writing)  3(2-2-5) 
1411 308 เทคนิคการสัมภาษณ์ (Interview Techniques)  3(2-2-5) 
1411 309 การสร้างสื่อและการน าเสนอ (Media Creation and Presentation)  3(2-2-5) 
1411 322 บรรณาธิการกิจ (Editorial Matters)    3(2-2-5) 
1411 311 การพูดเพ่ือการสื่อสารเฉพาะกิจ  3(2-2-5) 

 (Speaking for Specific Communication Purposes) 
1411 312 การสร้างและผลิตคอนเทนต์ผ่านสื่อดิจิทัล     3(2-2-5) 
              (Content Creation and Production for Digital Media) 
1411 406 ภาษาไทยเพ่ืองานจัดอบรม ประชุมและกิจกรรมพิเศษ  3(2-2-5) 

(Thai  for Organizing Workshops, Conferences and Special Events)                        
1411 440 การสอนภาษาไทย (Thai Language Teaching)  3(2-2-5) 
1411 441 การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ  3(2-2-5) 

(Teaching Thai as a Foreign Language)     
   2.2) กลุ่มภาษาศาสตร์ 
1411 326 การสื่อสารต่างวัฒนธรรมในบริบทสังคมไทย     3(3-0-6) 

(Intercultural Communication in the Context of Thai Society)   
1411 342 พัฒนาการอักษรไทย-อีสาน (Thai- Esan Alphabet Development)  3(3-0-6) 
1411 356 ภาษาต่างประเทศในสื่อภาษาไทยร่วมสมัย  3(3-0-6) 
  (Foreign Languages in Thai Contemporary Media)   
1411 470 ภาษาและวัฒนธรรมอีสานร่วมสมัย   3(3-0-6) 

(Contemporary Esan Language and Culture) 
  2.3) กลุ่มวรรณกรรม 
1411 240 ภาษากับวรรณกรรมไทย (Thai Language and Literature)  3(3-0-6) 
1411 271 วรรณกรรมอีสาน (Esan Literature)  3(3-0-6) 
1411 362 วรรณกรรมเด็กและวัยรุ่น (Children and Youth Literature)  3(3-0-6) 
1411 366 วรรณกรรมการแสดง (Performing Arts Literature)  3(2-2-5) 
1411 372 วรรณกรรมท้องถิ่นไทยในบริบทสังคมร่วมสมัย  3(3-0-6) 
 (Thai Local Literature in the Context of Contemporary Society) 
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แผนการศึกษา  
 1) แผนฝึกงาน 

ชั้นปีที่  1  (First Year) 
ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
หมวดวิชา 
ศึกษาทั่วไป 

1411 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
  (Thai Language for Communication) 

3(3-0-6) 

1421 102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 
  (Foundation English I)  

3(3-0-6) 

xxxx xxx รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3(3-0-6) 

 xxxx xxx รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3(3-0-6) 
 xxxx xxx รายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3(3-0-6) 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพบังคับ 

1411 103 การอ่านและการฟังอย่างมีวิจารณญาณ  
  (Critical Reading and Listening) 

3(2-2-5) 

รวม (Total) 18  
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
หมวดวิชา 
ศึกษาทั่วไป 

1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 
  (Foundation English II) 

3(3-0-6) 

xxxx xxx รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
 นวัตกรรมและการจัดการ 

3(3-0-6) 

xxxx xxx รายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพบังคับ 

1411 106 ศิลปะการพูดเพ่ือการสื่อสารอย่างมี
 ประสิทธิภาพ  
 (Art of Speaking for Effective 
 Communication)  

3(2-2-5) 

1411 116 ทักษะการเขียนเพ่ือการสื่อสารอย่างมี
 ประสิทธิภาพ 
 (Writing Skill for Effective 
 Communication) 

3(2-2-5) 

1411 160 วรรณกรรมศึกษา  
 (Literary Studies) 

3(3-0-6) 

รวม (Total) 18 
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ชั้นปีที่  2  (Second Year) 
ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
หมวดวิชา 
ศึกษาทั่วไป 

1421 224 ภาษาอังกฤษส าหรับสาขาวิชามนุษยศาสตร์ 
 และสังคมศาสตร์  
  (English for Humanities and Social  
  Sciences) 

3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพบังคับ 

1411 230 ภาษากับสังคมและวัฒนธรรม  
  (Language, Society and Culture) 

3(3-0-6) 

1411 232 ภาษาศาสตร์ภาษาไทย  
  (Thai Linguistics) 

3(3-0-6) 

1411 262 วรรณกรรมกับสังคม  
  (Literature and Society) 

3(3-0-6) 

1411 270 คติชนวิทยา  
  (Folklore) 

3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาโท 

xxxx xxx รายวิชาในกลุ่มวิชาโท 1  3(x-x-x) 

รวม (Total) 18 
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
หมวดวิชา 
ศึกษาทั่วไป 

1421 xxx กลุ่มภาษาอังกฤษเลือก  
  (Elective Group) 

3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพบังคับ 

1411 233 โครงสร้างประโยคภาษาไทย 
  (Thai Syntax) 

3(3-0-6) 

1411 271 วรรณกรรมอีสาน  
  (Esan Literature) 

3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพเลือก 

1411 xxx รายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือก 1 3(x-x-x) 
1411 xxx รายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือก 2 3(x-x-x) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาโท 

xxxx xxx รายวิชาในกลุ่มวิชาโท 2 3(x-x-x) 

รวม (Total) 18 
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ชั้นปีที่  3  (Third Year) 
ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพบังคับ 

1411 311 การพูดเพ่ือการสื่อสารเฉพาะกิจ 
              (Speaking for Specific Communication  
              Purposes) 

3(2-2-5) 

1411 335 การวิเคราะห์วาทกรรมในภาษาไทย  
 (Thai Discourse Analysis) 

3(3-0-6) 

1411 360  วรรณกรรมวิจารณ์  
 (Literary Criticism)   

3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพเลือก 

1411 xxx รายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือก 3 3(x-x-x) 
1411 xxx รายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือก 4 3(x-x-x) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาโท 

xxxx xxx รายวิชาในกลุ่มวิชาโท 3 3(x-x-x) 

รวม (Total) 18  
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพบังคับ 

1411 312 การสร้างและผลิตคอนเทนต์ผ่านสื่อดิจิทัล 
              (Content Creation and Production for  
              Digital Media) 

3(2-2-5) 

1411 390 การอ่านและการเขียนงานวิชาการ   
  (Academic Reading and Writing) 

3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพเลือก 

1411 xxx รายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือก 5 3(x-x-x) 
1411 xxx รายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือก 6 3(x-x-x) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาโท 

xxxx xxx รายวิชาในกลุ่มวิชาโท 4 3(x-x-x) 

รวม (Total) 15 
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ชั้นปีที่  4  (Fourth Year) 
ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพบังคับ 

1411 473 ภาษากับการสื่อสารในภาวะวิกฤต 
             (Language and Crisis Communication) 

3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาวิชาฝึก
ประสบการณ์

วิชาชีพ 

1411 491 โครงงานภาษาไทยและการสื่อสาร 
              (Thai and Communication Project)                                             

3 หน่วยกิต 

1411 492 การฝึกงาน  
 (Practicum) 

3 หน่วยกิต* 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาโท 

xxxx xxx รายวิชาในกลุ่มวิชาโท 5 3(x-x-x) 

หมวดวิชา 
เลือกเสรี 

xxxx xxx วิชาเลือกเสรี 1  3(x-x-x) 

รวม (Total) 15 
*หมายเหตุ: นักศึกษาฝึกงานในภาคการศึกษาฤดูร้อน ชั้นปีที่ 3 
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพบังคับ 

1411 442 เทคนิคการแปล  
 (Translation Techniques) 

3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพเลือก 

1411 xxx รายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือก 7 3(x-x-x) 
1411 xxx รายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือก 8 3(x-x-x) 

หมวดวิชา 
เลือกเสรี 

xxxx xxx วิชาเลือกเสรี 2 3(x-x-x) 

รวม (Total) 12 
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2) แผนสหกิจศึกษา 
ชั้นปีที่  1  (First Year) 

ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
หมวดวิชา 
ศึกษาทั่วไป 

1411 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
  (Thai Language for Communication) 

3(3-0-6) 

1421 102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 
  (Foundation English I)  

3(3-0-6) 

xxxx xxx รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3(3-0-6) 

 xxxx xxx รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3(3-0-6) 
 xxxx xxx รายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3(3-0-6) 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพบังคับ 

1411 103 การอ่านและการฟังอย่างมีวิจารณญาณ  
  (Critical Reading and Listening) 

3(2-2-5) 

รวม (Total) 18  
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
หมวดวิชา 
ศึกษาทั่วไป 

1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 
  (Foundation English II) 

3(3-0-6) 

xxxx xxx รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
 นวัตกรรมและการจัดการ 

3(3-0-6) 

xxxx xxx รายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพบังคับ 

1411 106 ศิลปะการพูดเพ่ือการสื่อสารอย่างมี
 ประสิทธิภาพ  
 (Art of Speaking for Effective 
 Communication)  

3(2-2-5) 

1411 116 ทักษะการเขียนเพ่ือการสื่อสารอย่างมี
 ประสิทธิภาพ 
 (Writing Skill for Effective 
 Communication) 

3(2-2-5) 

1411 160 วรรณกรรมศึกษา  
 (Literary Studies) 

3(3-0-6) 

รวม (Total) 18 
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ชั้นปีที่  2  (Second Year) 
ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
หมวดวิชา 
ศึกษาทั่วไป 

1421 224 ภาษาอังกฤษส าหรับสาขาวิชามนุษยศาสตร์ 
 และสังคมศาสตร์  
  (English for Humanities and Social  
  Sciences) 

3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพบังคับ 

1411 230 ภาษากับสังคมและวัฒนธรรม  
  (Language, Society and Culture) 

3(3-0-6) 

1411 232 ภาษาศาสตร์ภาษาไทย  
  (Thai Linguistics) 

3(3-0-6) 

1411 262 วรรณกรรมกับสังคม  
  (Literature and Society) 

3(3-0-6) 

1411 270 คติชนวิทยา  
  (Folklore) 

3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาโท 

xxxx xxx รายวิชาในกลุ่มวิชาโท 1  3(x-x-x) 

รวม (Total) 18 
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
หมวดวิชา 
ศึกษาทั่วไป 

1421 xxx กลุ่มภาษาอังกฤษเลือก  
  (Elective Group) 

3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพบังคับ 

1411 233 โครงสร้างประโยคภาษาไทย 
  (Thai Syntax) 

3(3-0-6) 

1411 271 วรรณกรรมอีสาน  
  (Esan Literature) 

3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพเลือก 

1411 xxx รายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือก 1 3(x-x-x) 
1411 xxx รายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือก 2 3(x-x-x) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาโท 

xxxx xxx รายวิชาในกลุ่มวิชาโท 2 3(x-x-x) 

รวม (Total) 18 
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ชั้นปีที่  3  (Third Year) 
ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพบังคับ 

1411 311 การพูดเพ่ือการสื่อสารเฉพาะกิจ 
              (Speaking for Specific Communication  
              Purposes) 

3(2-2-5) 

1411 335 การวิเคราะห์วาทกรรมในภาษาไทย  
 (Thai Discourse Analysis) 

3(3-0-6) 

1411 360  วรรณกรรมวิจารณ์  
 (Literary Criticism)   

3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพเลือก 

1411 xxx รายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือก 3 3(x-x-x) 
1411 xxx รายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือก 4 3(x-x-x) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาโท 

xxxx xxx รายวิชาในกลุ่มวิชาโท 3 3(x-x-x) 

รวม (Total) 18  
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพบังคับ 

1411 312 การสร้างและผลิตคอนเทนต์ผ่านสื่อดิจิทัล 
              (Content Creation and Production for  
              Digital Media) 

3(2-2-5) 

1411 390 การอ่านและการเขียนงานวิชาการ   
  (Academic Reading and Writing) 

3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพเลือก 

1411 xxx รายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือก 5 3(x-x-x) 
1411 xxx รายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือก 6 3(x-x-x) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาโท 

xxxx xxx รายวิชาในกลุ่มวิชาโท 4 3(x-x-x) 

รวม (Total) 15 
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ชั้นปีที่  4 (Fourth Year) 
ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพบังคับ 

1411 442 เทคนิคการแปล 
 (Translation Techniques) 

3(2-2-5) 

1411 473 ภาษากับการสื่อสารในภาวะวิกฤต 
 (Language and Crisis Communication) 

3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพเลือก 

1411 xxx รายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือก 7 3(x-x-x) 
1411 xxx รายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือก 8 3(x-x-x) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาโท 

xxxx xxx รายวิชาในกลุ่มวิชาโท 5 3(x-x-x) 

หมวดวิชา 
เลือกเสรี 

xxxx xxx วิชาเลือกเสรี 1  3(x-x-x) 
xxxx xxx วิชาเลือกเสรี 2 3(x-x-x) 

รวม (Total) 21 
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาวิชาฝึก
ประสบการณ์

วิชาชีพ 

1411 493 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา 
 (Co-operative Education Preparation) 

1(0-2-1)* 

1411 494 สหกิจศึกษา  
 (Co-operative Education) 

6 

รวม (Total) 6 
หมายเหตุ: *ผลการประเมินเป็นผ่านหรือไม่ผ่าน (S/U) และไม่คิดหน่วยกิต 
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ค าอธิบายรายวิชา  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
    1.1 กลุ่มวิชาภาษา                                
         1.1.1 ภาษาไทย           
1411 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language for Communication)  3(3-0-6)                             

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
     ภาษากับการสื่อสาร  ภาษากับความคิด  ศิลปะการใช้ภาษาไทย  การอ่านเชิงวิเคราะห์   
การเขียนแสดงความคิดเห็น  การเขียนรายงาน 
      Language and communication;  language and thoughts;  art of using Thai 
language;  analytical reading;  writing to express ideas;  report writing 
 

1.1.2 ภาษาอังกฤษ                      
 ก. ภาษาอังกฤษบังคับ           

1421 102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 (Foundation English I)    3(3-0-6)  
    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 

         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
            การเข้าใจภาษาพูดและเขียนภาษาอังกฤษที่สั้นและกระชับ  การสื่อสารด้วยภาษาท่ีมีโครงสร้าง    
ไม่ซับซ้อนเกี่ยวกับตนเอง  บุคคล  สถานที่และสิ่งของ 

Comprehension of short and precise spoken and written English;  communication 
about oneself, people, places and things by using non-complex language structures 
 
1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 (Foundation English II)    3(3-0-6) 

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   1421 102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 
         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
              การเข้าใจภาษาพูดและเขียนภาษาอังกฤษ  การสื่อสารด้วยภาษาท่ีมีโครงสร้างซับซ้อนขึ้นใน
หัวข้อที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวันและอาชีพต่าง ๆ  

Comprehension of spoken and written English;  communication about daily life 
and career-related topics by using more complex language structures 
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ข. ภาษาอังกฤษเลือก  
กลุ่มภาษาอังกฤษวิชาการ (Academic Group)            

1421 224 ภาษาอังกฤษส าหรับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   3(3-0-6) 
              (English for Humanities and Social Sciences) 

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 
              รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
             การอ่านเพ่ือจับใจความส าคัญและรายละเอียดจ าเพาะทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
การแสดงความคิดเห็น  การเขียนระดับย่อหน้า 
             Reading for main ideas and specific details;  expressing opinions;  paragraph 
writing in humanities and social sciences contexts 
 

กลุ่มภาษาอังกฤษเลือก (Elective Group)   
1421 216 ภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทาง (English for Travel)    3(3-0-6) 

   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 
        รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
             การจับใจความส าคัญของภาษาพูดและเขียนภาษาอังกฤษ  การแสดงความคิดเห็นและ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  การอ่านเพ่ือความเข้าใจ  การเขียนในบริบททางการเดินทาง 
             Identification of main points in spoken and written English;  expressing and 
exchanging opinions;  reading for comprehension;  writing in traveling contexts 
 
1421 217 ภาษาอังกฤษจากสื่อ (English through Media)     3(3-0-6) 

   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 
        รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
        การจับใจความส าคัญของภาษาพูดและเขียนภาษาอังกฤษ  การแสดงความคิดเห็นและ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  การอ่านเพ่ือความเข้าใจ  การเขียนจากสื่อคัดสรร 
        Identification of main points in spoken and written English;  expressing and 
exchanging opinions;  reading for comprehension;  writing on selected media 
 
1421 218 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ (English for Career Preparation)   3(3-0-6) 

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 
         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
        การจับใจความส าคัญของภาษาพูดและเขียนภาษาอังกฤษ  การแสดงความคิดเห็นและ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  การอ่านเพ่ือความเข้าใจ  การเขียนเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ 
        Identification of main points in spoken and written English;  expressing and 
exchanging opinions;  reading for comprehension;  writing for career preparation 
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1.2 กลุม่วิชามนุษยศาสตร์ 
1406 112 สุนทรียภาพกับความสุข (Aesthetics and Happiness)    3(3-0-6) 

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
         สุนทรียภาพในธรรมชาติ  สุนทรียภาพในชีวิตประจ าวัน  ทัศนศิลป์  ดนตรี  นาฏศิลป์  ละคร  
วรรณกรรม  ความสุขในความหลากหลายทางวัฒนธรรม  การประยุกต์ใช้สุนทรียภาพกับความสุข 
         Aesthetics in nature;  aesthetics in everyday life;  visual art;  music;  dance;  
theater;  literary works;  happiness in cultural diversity;  applying aesthetical concepts to 
happiness    
 
1431 111 จริยศาสตร์และการใช้เหตุผล (Ethics and Reasoning)   3(3-0-6) 

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

    ความหมายของการคิด  การอ้างเหตุผล  การอ้างเหตุผลบกพร่อง  ทักษะใช้เหตุผลเพื่อแก้ปัญหา
ในชีวิตประจ าวัน  จริยศาสตร์  ปัญหาศีลธรรมในการด าเนินชีวิต  มุมมองทางศาสนา 

    Meaning of thinking;  argument;  fallacy;  reasoning skills for problem solving in 
daily life;  ethics;  moral problems in daily life;  religious perspectives 

 
1447 105 การสื่อสารในสังคมปัจจุบัน (Communication in Current Society)  3(3-0-6)  

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

    ความหมายและความส าคัญของการสื่อสาร  องค์ประกอบและกระบวนการการสื่อสาร  จิตวิทยา
และบริบททางสังคมของการสื่อสาร  ภูมิทัศน์การสื่อสารในยุคดิจิทัล  หลักการรับและเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  
ผลกระทบของการสื่อสาร  ทักษะเพ่ือการรู้เท่าทันสื่อ  

    Definition and importance of communication;  elements of communication and 
communication process;  psychology and social context of communication;  
communication landscape in the digital age;  principles of receiving and accessing 
information;  impact of communication;  skills for media literacy 
   

1.3 กลุม่วิชาสังคมศาสตร์     
1013 001 พลวัตสังคมไทย พลเมืองและกระบวนการยุติธรรมไทย           3(3-0-6) 
     (Dynamics of Thai Society, Citizen, and Justice Process) 

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
         พลวัตของสังคมและวัฒนธรรมไทย  พหุลักษณะของสังคมไทย  ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและ
สังคมไทย  ความเป็นพลเมืองในสังคมไทย  ภาพรวมของสถาบันทางการเมืองไทยกับความเป็นพลเมือง  
พลเมืองไทยในบริบทสังคมโลก  ภาพรวมกฎหมายพ้ืนฐาน  ประเภทกฎหมายกับความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่น ๆ  
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ภาพรวมของกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งและพาณิชย์  คดีอาญาและคดีปกครอง  กระบวนการยุติธรรม
ทางเลือก  สาเหตุ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามหลักอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 
     Dynamics of Thai society and culture;  multiple characteristics of Thai society;  
economic and social inequality in Thailand;  citizenship in Thai society;  overview of political 
institution and citizenship;  Thai citizens in world-societal context;  overview of fundamental 
laws;  types of law and relation to other sciences;  overview of civil and commercial justice 
process;  criminal case and administrative case;  alternative justice process;  causes, 
prevention and suppression of corruption according to criminology and penology principles 
 
1441 100 มนุษย์กับสังคม (Man and Society)       3(3-0-6) 

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
         มนุษย์กับสังคม  ความหลากหลายของความเชื่อและกลุ่มชน  เมืองและมหานคร  ช่วงชั้นและ 
ชนชั้นทางสังคม  บริโภคนิยม  วัฒนธรรมย่อย  เพศภาวะ  โลกาภิวัตน์กับการย้ายถิ่นข้ามชาติ  สังคมข่าวสาร
และเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก 
         Man and society;  diversity of beliefs and peoples;  urban and city;  stratification 
and social class;  consumerism;  sub-culture;  gender;  globalization and transnational 
migrant;  information society and disruptive technologies 
 
2300 115 การจัดการความขัดแย้งอย่างสันติในฐานะพลเมือง    3(3-0-6) 
         (Peaceful Conflict Management as Citizens)  

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
         ความหมายของพลเมือง  ความเป็นพลเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตย  ความหมายและ
ประเภทของความขัดแย้งและความรุนแรง  ความหมายและประเภทของสันติภาพและสันติวิธี  ความส าคัญ
ของสันติวิธีกับความเป็นพลเมือง  บทบาทของรัฐธรรมนูญในการจัดการความขัดแย้งและป้องกันความรุนแรง  
บทบาทของสถาบันทางการเมืองในการจัดการความขัดแย้งและป้องกันความรุนแรง  การมีส่วนร่วมแบบเป็น
ทางการ  การมีส่วนร่วมแบบไม่เป็นทางการ  การเจรจาต่อรองและการไกล่เกลี่ย  การสานเสวนา  การใช้
อารยะขัดขืน 
      Meaning of citizenship;  citizenship in democratic regime;  meaning and types of 
conflict and violence;  meaning and types of peace and peaceful settlement;  importance 
of peaceful settlement and citizenship;  role of constitution in conflict management and 
prevention of violence;  role of political institutions in conflict management and prevention 
of violence;  formal participation;  informal participation;  negotiation and mediation;  
dialogue;  civil disobedience 
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1.4 กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
1014 002 สุขภาพทางเพศและทักษะชีวิตร่วมสมัย     3(3-0-6) 
    (Contemporary Sexual Health and Life Skills) 
    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
        รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
        เพศภาวะ  เพศวิถีและบทบาททางเพศ  มิติทางสังคมและวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อเรื่องเพศ  เพศวิถีที่
เปลี่ยนแปลงไปของสังคมไทย  ความหลากหลายทางเพศ  ความเสมอภาคทางเพศ  สุขภาวะทางเพศ  ศาสตร์
และศิลป์ของการปฏิบัติตัวเพ่ือความสุขทางเพศ  ความผิดปกติทางเพศ  ภัยทางเพศและการป้องกันภัยทาง
เพศ  การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  กฎหมายที่เกี่ยวข้องทางเพศ  ทักษะชีวิตที่จ าเป็นเพ่ือ
การด ารงชีวิต  
        Gender;  sexuality and gender roles;  social and cultural dimensions that affect 
sexual;  sexuality changes in Thai society;  sexual diversity;  sexual equality;  sexual health;  
science and art of appropriate practice of sexual happiness;  gender disorder;  sexual 
danger and prevention;  prevention and solution of adolescent pregnancy problem;  laws 
related to sexuality;  important life skills for living 
 
1439 104 วิทยาศาสตร์การกีฬาในชีวิตประจ าวัน (Sport Science in Daily Life)  3(3-0-6) 

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
         ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬา  การดูแลสมรรถภาพทางกาย  การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย  การจัดโปรแกรมการออกก าลังกาย  การออกก าลังกายตามช่วงวัย  การประเมินและ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย  ทักษะเบื้องต้นในการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ  โภชนาการกับการออกก าลัง
กาย  การป้องกันการบาดเจ็บจากการออกก าลังกาย  การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
         Basic knowledge of sport science;  physical fitness maintenance;  enhancement of 
physical fitness;  exercise program management;  age-appropriated exercise;  evaluation and 
test of physical fitness;  basic skills in exercising for health;  nutrition and exercise;  prevention 
of exercise injury;  applying in daily life 
 
1502 100 การดูแลสุขภาพตามวัย (Age-appropriated Health Care)   3(3-0-6)   

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
         การดูแลสุขภาพตามวัย  จิตวิทยาพัฒนาการ  ระบบสืบพันธุ์เพศชาย  ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง  
การปฏิสนธิ การก าหนดเพศและการก าเนิดทารก  พัฒนาการและความผิดปกติของทารกในครรภ์   
การเปลี่ยนแปลงทางสรีระและการดูแลสุขภาพส าหรับหญิงตั้งครรภ์ ทารกและมารดาหลังคลอด เด็กก่อนวัย
เรียนและเด็กวัยเรียน วัยรุ่นและวัยเจริญพันธุ์ วัยทองและวัยสูงอายุ  วัคซีน  โรคติดเชื้อทางระบบสืบพันธุ์
และการป้องกัน  การวางแผนครอบครัวและการคุมก าเนิด  ความผิดปกติทางพันธุกรรม  ภาวะไม่เจริญพันธุ์ 
และการรักษา  
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          Age-appropriated health care;  developmental psychology;  male reproductive 
system;  female reproductive system, fertilization, sex determination and childbirth;  
prenatal developments and abnormal;  physiological changes and  health care for 
pregnancy, infant and postpartum mother, pre-school child and school age, adolescence 
and reproductive age, golden age and geriatrics;  vaccine;  sexually transmitted diseases and 
prevention;  family planning and birth control;  genetic disorders;  infertility and treatments 

 
1.5 กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและการจัดการ   

1011 001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิตยุคดิจิทัล      3(3-0-6) 
    (Information Technology for Digital Life)  
    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
        รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
        ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  กระบวนการจัดการสารสนเทศ  เทคโนโลยี
เครือข่าย สังคมออนไลน์ การรู้ดิจิทัล  เทคโนโลยีคลาวด์ส าหรับการสืบค้นและการจัดการ การผลิตงาน
สร้างสรรค์และนวัตกรรม ธุรกิจดิจิทัล  ความปลอดภัย กฎหมาย จริยธรรมและแนวโน้มเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารเทศ  
        Basic knowledge of information technology;  information management process;  
networking technology, online society, digital literacy;  Cloud technology for searching and 
management, creative and innovative production, digital business;  safety, law, ethics and 
trends in information technology 
 
1100 112 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่ออนาคต      3(3-0-6) 
        (Science and Technology for Future) 

   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
        รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
        ความรู้เบื้องต้นด้านพลังงานและเทคโนโลยี ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงาน  รูปแบบของพลังงาน   
ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม  การอนุรักษ์พลังงาน  การใช้พลังงานอย่างฉลาดและปลอดภัย   
พอลิเมอร์และพลาสติก  เคมีอาหาร  การป้องกันและการจัดการของเสียอันตรายเคมี  การจัดการมลพิษทาง
น้ า การจัดการมลพิษทางอากาศ การจัดการขยะและของเสียอันตรายและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
เทคโนโลยีเพ่ืออนาคต  ปัญญาประดิษฐ์ในชีวิตประจ าวัน 
     Basic knowledge of energy and technology;  relationship between energy;  forms 
of energy;  effects of energy consumption on life and environment;  energy conservation;   
intelligent and safe energy consumption;  polymers and plastics;  food chemistry;  
preventing and manipulating the chemical hazardous wastes;  water pollution 
management, air pollution management, solid and hazardous waste management and 
sustainable environmental development;  technology for the future;  artificial intelligence in 
daily life 
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1703 110 ทักษะการเงินในชีวิตประจ าวัน (Finance Skills in Daily Life)  3(3-0-6) 
     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
     รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
     หลักการบริหารการเงินส่วนบุคคล  กระบวนการวางแผนการเงินส่วนบุคคล  ความรู้เรื่อง 
ทางการเงิน  วินัยทางการเงิน  ระบบเศรษฐกิจ  เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
การพัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ  ฟินเทคและนวัตกรรมทางการเงิน  การจัดการหนี้สิน  
เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา  การวางแผนการลงทุน  การวางแผนการประกันภัย  การจัดการความเสี่ยง  
การวางแผนภาษ ี การวางแผนเพื่อการเกษียณ  การพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนบุคคล 
     Principles of personal financial management;  personal financial planning process;  
financial literacy;  financial discipline;  economic system;  sufficiency economy and 
application in daily life;  career development and entrepreneurship;  FinTech and financial 
innovation;  debt management;  student loan fund;  investment planning;  insurance 
planning;  risk management;  tax planning;  planning for retirement;  developing the quality 
of personal life 
 

1.6 กลุม่วิชาเลือกศึกษาทั่วไป  
1.6.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ     

1439 100 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ (Exercise for Health)    3(2-2-5)    
     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
         ประวัติความเป็นมา ความส าคัญและความรู้เบื้องต้นของการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ   
ทักษะทางการกีฬา ขั้นตอน เทคนิคและทักษะพ้ืนฐานในการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพตามรูปชนิดต่าง ๆ   
การวัดและประเมินผล  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  กฎกติกา มารยาทในการเล่นกีฬาและ 
การออกก าลังกาย 
     Background, importance and basic knowledge of exercise for health;  athletic 
skills, procedure, techniques and fundamental skills for various forms of exercise for health;  
assessments and evaluations;  physical fitness evaluation;  rules, regulations in sport and 
exercise etiquette 
 
1439 105 นันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรม (Recreation and Camping)       3(3-0-6) 
         รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

    ประวัติ ปรัชญา ความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของกิจกรรมนันทนาการและ 
การอยู่ค่ายพักแรม คุณลักษณะบทบาทหน้าที่ของผู้น าและผู้ตามทางนันทนาการ  เกมส์ เพลงนันทนาการ 
ประเภทของกิจกรรม  การเขียนโครงการ แผนการจัดด าเนินการอยู่ค่ายพักแรม  ระเบียบและพิธีการของ 
ค่ายพักแรม ชนิดของค่ายพักแรม การวัดและประเมินผลการอยู่ค่ายพักแรม  การฝึกภาคสนาม  
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History, philosophy, meaning, importance and benefits of recreation and camping 
activities;  roles characteristics and responsibilities of recreation leaders and followers;  
games, recreation music, forms of activities;  writing projects, organizing plans for camping;  
camping regulations and formalities type of camps, measurement and evaluation of 
camping;  field training for campers 
 
1503 100 ยาและสมุนไพรในชีวิตประจ าวัน (Drugs and Herbs in Daily Life)  3(3-0-6) 

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
         พฤติกรรมการใช้ยาในสังคมไทย  แหล่งข้อมูลทางยาและสุขภาพ  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  
รูปแบบยาเตรียมและการออกฤทธิ์ของยาต่อร่างกาย  เทคนิคการใช้ยาแบบต่าง ๆ  สิทธิผู้บริโภคและค าประกาศ
สิทธิผู้ป่วย  ประเภทของร้านยา  สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ  ยาที่ใช้ในระบบทางเดินหายใจ  ยาที่ใช้ใน
ระบบทางเดินอาหาร  ยาที่ใช้ในโรคผิวหนัง  ยาคุมก าเนิด  ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพและความงามในชีวิตประจ าวัน  
อาหารเพื่อสุขภาพ  
     Behaviors of drug consumption in Thai society;  information sources for drugs and 
health;  first aids;  drug formulations and drug actions in body;  drug application techniques;  
consumer rights and declaration of patient’s rights;  types of drug stores;  herbal products in 
Thai national drug list;  drugs for respiratory system;  drugs for gastrointestinal system;  drugs 
for skin diseases;  contraceptives;  products for health and beauty in daily life;  foods for health 
 

1.6.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและการจัดการ    
1100 110 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะทางอาชีพแห่งโลกอนาคต    3(3-0-6) 
         (Science for Developing Future World Career Skills)       
         รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
         ความหมายและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์  ทักษะการเรียนรู้แห่งโลกอนาคต  ทักษะอาชีพ 
แห่งโลกอนาคต อาชีพแห่งโลกอนาคต วิทยาศาสตร์การอาหาร  วิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง  วิทยาศาสตร์
การแพทย์  วิทยาศาสตร์พลังงานทดแทน  ของเล่นวิทยาศาสตร์ และของใช้วิทยาศาสตร์   
         Meaning and nature of science;  future world learning skills;  future world career 
skills;  future world career;  food science;  cosmetics science;  medical science;  renewable 
energy science;  science toys and science appliance 
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1100 116 ความปลอดภัยในการใช้ชีวิตยุคดิจิทัล (Digital Life Safety)    3(3-0-6) 
    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 

         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
         การใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล  การเล่นเกมอย่างปลอดภัยและชาญฉลาด  ความรู้ในโลกดิจิทัลเพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต  โปรแกรมการเรียนรู้เชิงบันเทิง  ความปลอดภัยในโลกดิจิทัล โรคที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์  
การป้องกันและการรักษา 
         Living in digital life;  safe and smart game playing;  digital knowledge for life-long 
learning;  edutainment;  digital life safety;  computer-induced medical, problems and 
treatment  
 
1700 100 การจัดการธุรกิจสมัยใหม่และการเป็นผู้ประกอบการ    3(3-0-6) 
    (Modern Business Management and Entrepreneurship)   

   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
        รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ  คุณลักษณะของผู้ประกอบการ  การระบุโอกาสทางธุรกิจ   
การวิจัยและพัฒนาและการจัดการนวัตกรรม  การสร้างธุรกิจ  แนวคิดของการจัดการธุรกิจสมัยใหม่  
วิวัฒนาการของการสร้างความสามารถทางการแข่งขันในศตวรรษที่ 21  การจัดท าแผนธุรกิจ  แผนการ
จัดการและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ แผนการด าเนินการ  แผนการตลาด  แผนการเงินและบัญชี 

   Basic knowledge of business;  characteristics of entrepreneurs;  business 
opportunity identification;  research and development and innovation management;  
business establishment;  concepts of modern business management;  evolution of 
competitive advantage in the 21st century;  business plan;  management and human 
resource management plan;  operation plan;  marketing plan;  financial and accounting 
plan 
 
1708 200 เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy)     3(3-0-6) 

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
               หลักการและแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง  พุทธเศรษฐศาสตร์  การผลิตและการกระจาย
ผลผลิต  เศรษฐกิจพอเพียงในยุคโลกาภิวัตน์ด้านวิถีชีวิต  การจัดการความรู้  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน  การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง   
               Principles and concepts of sufficiency economy;  Buddhist economics;  
production and distribution of products;  sufficiency economy in globalization in the ways 
of life;  knowledge management;  human resource development and sustainable 
development;  application of sufficiency economy 
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2001 181 การออกแบบจากเศษวัสดุ (Scrap Design)      3(3-0-6) 
    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 

         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
    เศษวัสดุเหลือใช้  การจัดการเศษวัสดุเหลือใช้  การออกแบบและการประยุกต์ใช้เศษวัสดุ   

การสร้างสรรค์ผลงานจากเศษวัสดุเหลือใช้  
    Scrap materials;  scrap materials management;  design and applications of scrap 
materials;  creativity from scrap materials 
 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 

2.1 กลุม่วิชาชีพบังคับ 
1411 103 การอ่านและการฟังอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Reading and Listening) 3(2-2-5) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี  
 หลักการรับสารอย่างมีประสิทธิภาพ  การพัฒนาทักษะการอ่านและการฟังอย่างมีวิจารณญาณ   
การจับใจความ วินิจสาร ตีความ น้ าเสียงและจุดประสงค์ของสาร 
 Principles of receiving messages effectively;  development of critical reading and 
listening skills;  reading for main idea, critical skills, message interpretation, tones and 
purposes of messages  
 
1411 106 ศิลปะการพูดเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ    3(2-2-5) 
              (Art of Speaking for Effective  Communication)   
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี  
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน:  ไม่มี  
 องค์ประกอบการพูดอย่างมีประสิทธิภาพ  การวิเคราะห์การพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ  ศิลปะการ
พูดเชิงสร้างสรรค์  เทคนิคการพูดอย่างมีประสิทธิภาพ 
 Elements of effective speaking;  analysis of speaking in various situations;  arts of 
creative speaking;  effective speaking techniques 
 
1411 116 ทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ   3(2-2-5) 
              (Writing Skill for Effective Communication) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี  
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
 หลักการเขียนและกระบวนการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ  การล าดับความคิด  การวางโครงเรื่อง  
ศิลปะการใช้ภาษาและส านวนโวหาร  การเขียนย่อหน้า  การเขียนความเรียงและบทความ  

    Principles of writing and processes of effective writing;  organizing ideas, outlining;  
arts of language and diction using;  paragraph writing;  essay and article writing   
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1411 160 วรรณกรรมศึกษา (Literary Studies)  3(3-0-6) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี  
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี  
 ความหมายของวรรณกรรมและวรรณศิลป์  ประเภทและองค์ประกอบของวรรณกรรม   
ขนบทางวรรณกรรม  แนวทางการศึกษาวรรณกรรม  คุณค่าของวรรณกรรมต่อชีวิต  วรรณกรรมเอก 
ของแต่ละสมัย  
 Definition of literary works and literary arts;  genres and elements of literary 
works;  literary conventions;  literary approaches;  literary values to life;  masterpieces of 
each period  
 
1411 230 ภาษากับสังคมและวัฒนธรรม (Language, Society and Culture)  3(3-0-6) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี  
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน:  ไม่มี  

หลักการศึกษาและความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสังคมและวัฒนธรรม  ภาษากับปัจจัยทาง
สังคม  ภาษากับโลกทัศน์  ภาษากับสื่อสังคมออนไลน์  พลังของภาษาในสังคม  

Principles of study and relationship between language, society and culture;  
language and social factors;  language and world views;  language and social media;  power 
of language in society 
 
1411 232 ภาษาศาสตร์ภาษาไทย (Thai Linguistics)   3(3-0-6) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี  
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี  
 ลักษณะของภาษาและภาษาศาสตร์  ประวัติการศึกษาภาษาศาสตร์ สาขาของภาษาศาสตร์  หลักการ
บันทึกข้อมูลภาษาด้วยสัทอักษรสากล  ระบบเสียง  ระบบค า  ระบบประโยค  
 Characteristics of language and linguistics;  history of linguistics, branches of 
linguistics;  principles of recording language data using International Phonetic Alphabet;  
phonology;  morphology;  syntax 
 
1411 233 โครงสร้างประโยคภาษาไทย (Thai Syntax)  3(3-0-6) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี  
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี  
 โครงสร้างประโยค  พัฒนาการของการศึกษาไวยากรณ์ไทย  การวิเคราะห์โครงสร้างประโยค
ภาษาไทยด้วยทฤษฎีไวยากรณ์  การวิเคราะห์โครงสร้างประโยคภาษาไทยในซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชัน 
 Syntax;  development of study of Thai grammar;  analyzing Thai syntax using 
grammatical theories;  analyzing Thai syntax in software and application 
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1411 262 วรรณกรรมกับสังคม (Literature and Society)  3(3-0-6) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี  
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี  
 ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสังคมที่มีอิทธิพลต่อกัน  แนวคิดในการศึกษาวรรณกรรม 
กับสังคม  การวิเคราะห์วรรณกรรมแนวสังคมศาสตร์ 
              Relationship between literature and society that have influences on each other;  
concepts in study of literature and society;  analysis of social science literature 
  
1411 270 คติชนวิทยา (Folklore)  3(3-0-6) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี  
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี   
 ความหมายและขอบเขตของคติชน  ข้อมูลคติชน  ระเบียบวิธีวิจัยทางคติชน  การเก็บข้อมูล
ภาคสนามทางคติชน  การประยุกต์ใช้ข้อมูลทางคติชน  แนวโน้มการวิจัยทางคติชนวิทยา  
               Definitions and scopes of folklore;  folklore data;  research methodology of 
folklore;  field data collection in folklore;  applications of folklore data;  trends of folklore 
research 
   
1411 271 วรรณกรรมอีสาน (Esan Literature)   3(3-0-6) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี  
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี  
 ขอบเขตการศึกษาวรรณกรรมอีสาน  รูปแบบและเนื้อหาวรรณกรรมอีสาน  โลกทัศน์ใน
วรรณกรรมอีสาน  วรรณกรรมอีสานกับวิถีชีวิตและชุมชน 
 Scopes of study of Esan literature;  forms and content of Esan literature;  world 
views in Esan literature;  Esan literature in relation to ways of life and communities 
 
1411 311 การพูดเพื่อการสื่อสารเฉพาะกิจ                                                 3(2-2-5) 
              (Speaking for Specific Communication Purposes)   
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี  
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี  
 การพัฒนาทักษะการพูดเพ่ือการสื่อสารส าหรับวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างมีประสิทธิภาพ  การพูด
อภิปราย  การพูดปราศรัย  การพูดสุนทรพจน์  การพูดสร้างแรงบันดาลใจ  การพูดเพ่ือธุรกิจและเจรจา
ต่อรอง   
 Development of speaking skill for communication in specific purposes for 
effective communication;  discussion;  oration;  allocution;  speaking for inspiration;  
speaking for Business and negotiation  
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1411 312 การสร้างและผลิตคอนเทนต์ผ่านสื่อดิจิทัล                       3(2-2-5) 
    (Content Creation and Production for Digital Media)  

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี  
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี  
 หลักการสร้างคอนเทนต์  ประเภทของคอนเทนต์  ศิลปะการใช้ภาษาในการสร้างคอนเทนต์   
การเลือกสื่อสารสนเทศที่เหมาะสมส าหรับคอนเทนต์  การสร้างคอนเทนต์  การผลิตคอนเทนต์ส าหรับสื่อ
ดิจิทัล  
 Principles of content creating;  types of content;  arts of language use for creating 
content;  selecting appropriate information media for content;  content creating;  producing 
content for digital media 

 
1411 335 การวิเคราะห์วาทกรรมในภาษาไทย (Thai Discourse Analysis)   3(3-0-6) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี  
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี       
 ความหมายของวาทกรรมวิเคราะห์ในมิติภาษาและสังคม  แนวทางการศึกษาวาทกรรม  บริบท  
ตัวบท โครงสร้างข้อความ การเชื่อมโยงความ การเกาะเกี่ยวความ  วาทกรรมวิเคราะห์ในมิติภาษาและมิติ
ทางสังคม 
 Definitions of discourse analysis in the dimensions of language and social;   
approaches to discourse analysis;  context, text, discourse structure, cohesion, coherence;   
discourses analysis in the dimensions of language and social 
 
1411 360 วรรณกรรมวิจารณ์ (Literary Criticism)   3(3-0-6) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี  
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
 ทฤษฎีการวิจารณ์วรรณกรรม  ส านักคิดการวิจารณ์วรรณกรรม  การอ่านและการเขียนบท
วิจารณ์วรรณกรรม   
 Theories of literary criticism;  schools of literary criticism;  reading and writing 
literary criticism 
 
1411 390 การอ่านและการเขียนงานวิชาการ (Academic Reading and Writing)    3(2-2-5) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี  
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
 ความหมาย ลักษณะและประเภทของงานเขียนเชิงวิชาการ  องค์ประกอบของงานเขียนเชิง
วิชาการ   การอ่านและการวิจารณ์งานเขียนเชิงวิชาการ  การเขียนงานเชิงวิชาการ   
 Definition, characteristics and types of academic writing;  components of 
academic writing;  reading and criticizing academic writings;  writing academic works 
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1411 442 เทคนิคการแปล (Translation Techniques)                 3(2-2-5) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี  
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี  
 แนวคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับการแปล  การเปรียบเทียบโครงสร้างระหว่างภาษาอังกฤษกับภาษาไทย  
การใช้พจนานุกรม  ประเด็นบริบทกับการแปล  การฝึกแปลกระดับค าศัพท์ วลี ประโยค และย่อหน้าสั้น ๆ  
 Concepts of translation;  structural comparison between English and Thai;  
dictionary use;  contextual aspects in translation of texts;  practices of translation from the 
level of words, phrases, sentences and short paragraphs 
  
1411 473 ภาษากับการสื่อสารในภาวะวิกฤต  3(3-0-6)   
          (Language and Crisis Communication) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี  
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี  
 ความหมายของภาวะวิกฤต  การรับรู้วิกฤตการณ์  ข้อมูลและการจัดการข้อมูล  การจัดการ 
การสื่อสาร  หน้าที่และขั้นตอนการท างานของคณะท างาน  การจัดเตรียมเอกสาร  การสื่อสารภายในองค์กร  
การเขียนค าแถลงการณ์  ช่องทางการสื่อสาร  ข้อปฏิบัติของผู้ให้ข่าว  รายงานและการแถลงข่าว  ลักษณะ
การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารในภาวะวิกฤต 
 Definition of crisis;  perception of crisis;  information and information 
management;  communication management;  duties and working procedures of 
communication team;  document preparation;  internal communication;  writing statement;  
channels of communication;  conducts of news reporter;  reports and press releases;  
language use for crisis communication 
 

2.2 กลุม่วิชาชีพเลือก 
2.2.1 กลุ่มทักษะการสื่อสาร 

1411 218 ภาษาไทยเพื่องานราชการ (Thai Language for Official Works)     3(2-2-5)
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   :  ไม่มี  
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน :  ไม่มี  
 ลักษณะของภาษาไทยในงานราชการ  ประเภทและองค์ประกอบของหนังสือราชการ  เทคนิค
การเขียนหนังสือราชการ  ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์   
 Characteristics of Thai language in official works;  types and elements of official 
documents;  techniques for writing official documents;  electronic document system 
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1411 219 ภาษาไทยเพื่อการอาชีพ (Thai for Careers)   3(2-2-5) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี  
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี  
 ลักษณะของภาษาไทยในงานอาชีพ  การสื่อสารในองค์กร  บุคลิกภาพและการสื่อสาร  ทักษะ
การรับสารและส่งสารในวงการวิชาชีพ  ทักษะการน าเสนองาน 
 Characteristics of Thai language in careers;  organizational communication;  
personalities and communication;  skills for sending and receiving messages for professional 
purposes;  presentation skills 
 
1411 221 การเขียนเชิงสร้างสรรค์ (Creative Writing)   3(2-2-5) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี  
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี  
 หลักการและรูปแบบการเขียนบันเทิงคดีและสารคดี  การใช้ภาษาในการเขียนงานบันเทิงคดี  
การสร้างแรงบันดาลใจ จินตนาการ การเรียบเรียงความคิดและถ่ายทอดเป็นงานเขียนบันเทิงคดีและสารคดี  
 Principles and forms of fiction and non-fiction writing;  language use in fiction 
writing;  inspiring, imagining, composing and transmitting ideas into fictions and non-fictions 

 
1411 307 ผู้ประกาศและพิธีกร (Announcer and Master of Ceremony)     3(2-2-5) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี  
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี  
 หลักการและกระบวนการพูดในงานผู้ประกาศและพิธีกร  การใช้ภาษา น้ าเสียงและการออกเสียง
ให้ถูกต้องชัดเจน  การพัฒนาบุคลิกภาพ  ทักษะการด าเนินรายการส าหรับผู้ประกาศและพิธีกร การแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้า 
 Principles and processes of announcer and master of ceremony;  language use, 
tones and accurate pronunciation;  personality developing;  organizing skills for announcers 
and masters of ceremony, immediate problem solving 
 
1411 308 เทคนิคการสัมภาษณ์ (Interview Techniques)  3(2-2-5) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี  
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี  
 ลักษณะการสัมภาษณ์  กลวิธีการสัมภาษณ์  จรรยาบรรณและมารยาทของการสัมภาษณ์ ทักษะ 
การสัมภาษณ์  การน าเสนอการสัมภาษณ์ในรูปแบบรายการโทรทัศน์  การเขียนบทความสัมภาษณ์ในสื่อ 
 Characteristics of interviewing;  interview strategies;  interview’s ethics  and 
manners, interviewing skills;  presentation of interview for television program;  writing 
interview scripts for media 
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1411 309 การสร้างสื่อและการน าเสนอ (Media Creation and Presentation)  3(2-2-5) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี  
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี  
 การผลิตสื่อและการเลือกใช้สื่อ  การสร้างสื่อสื่อร่วมสมัย  ลักษณะการน าเสนอ  วิธีการน าเสนอ  
รูปแบบการน าเสนอ 
 Producing and selecting media;  contemporary media creation;  characteristics of 
presentation;  presentation strategies;  types of presentations  
 
1411 322 บรรณาธิการกิจ (Editorial Matters)  3(2-2-5) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี  
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี  
 บทบาท หน้าที่และจรรยาบรรณของบรรณาธิการ  กระบวนการจัดท าสื่อ  การคัดเลือกข้อมูลและ
ภาพ  การใช้ภาษา  การพิสูจน์อักษรและวรรคตอน  การออกแบบและการจัดท าต้นฉบับส าหรับสื่อ  
 Roles, responsibilities and ethics of editors;  processes for media production;  
data and photo selections;  language use;  proofreading and spacing;  designing and 
preparing manuscripts for media 
   
1411 406 ภาษาไทยเพื่องานจัดอบรม ประชุมและกิจกรรมพิเศษ  3(2-2-5) 
 (Thai for Organizing Workshops, Conferences and Special Events) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี  
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี  
 ศิลปะการใช้ภาษาไทยในงานจัดอบรม ประชุมและกิจกรรมพิเศษ  หลักการ ประเภทและ
กระบวนการจัดอบรม ประชุมและกิจกรรมพิเศษ  การเป็นผู้จัดการและด าเนินการจัดอบรม ประชุมและ
กิจกรรมพิเศษ  การจัดอบรม การประชุมและกิจกรรมพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพ 
 Arts of using Thai for organizing workshops, conferences and special events;  
principles, types and processes of organizing workshops, conferences and special events;  
managing and organizing workshops, conferences and special events;  effective organizing of 
trainings, conferences and special events 
 
1411 440 การสอนภาษาไทย (Thai Language Teaching)   3(2-2-5) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี  
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี  
 หลักการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย  สื่อและแหล่งเรียนรู้
ภาษาไทย  การวัดและประเมินผลวิชาภาษาไทย  
 Principles of management of student-centered learning;  management of learning 
Thai;  materials and resources for learning Thai;  evaluation and assessment in Thai 
language courses  
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1411 441 การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ     3(2-2-5) 
 (Teaching Thai as a Foreign Language)  
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี  
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี  
 ภาษาแม่และภาษาท่ีสอง  ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  สื่อและแหล่งการเรียนรู้  การวัดและประเมินผล 
 First and second language acquisition;  language and culture for learning and 
teaching Thai as a foreign language;  designing learning activities;  materials and resources 
for learning;  evaluation and assessment 
 

2.2.2 กลุ่มภาษาศาสตร์ 
1411 234 ความหมายในภาษาไทย (Meanings in Thai)   3(3-0-6) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี  
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี  
 แนวคิดการศึกษาความหมาย  ประเภทของความหมาย  หน่วยทางความหมาย  การวิเคราะห์
องค์ประกอบทางความหมาย  การก ากวมความหมาย  การเปลี่ยนแปลงความหมายในภาษาไทย 
 Concepts in study of meaning;  types of meaning;  units of meaning;  analysis of 
elements of meaning;  ambiguity;  semantic changes in Thai language 
 
1411 326 การสื่อสารต่างวัฒนธรรมในบริบทสังคมไทย    3(3-0-6) 
 (Intercultural Communication in the Context of Thai Society)   
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี  
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี  
 แนวคิดและหลักการสื่อสารต่างวัฒนธรรม  วัฒนธรรมกับการสื่อสาร  รูปแบบและวิธีการสื่อสาร
ต่างวัฒนธรรมในสังคมไทย  การวิเคราะห์การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมในบริบทสังคมไทย 
 Concepts and principles of intercultural communication;  culture and 
communication;  intercultural communication patterns and strategies in Thai society;  
analysis of intercultural communication in Thai social context 
 
1411 331 ค าและส านวนในภาษาไทย (Words and Expressions in Thai)  3(3-0-6) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี  
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี  
 แนวคิดและหลักการสร้างค าและส านวนภาษาไทย  ลักษณะค าและส านวนในสื่อร่วมสมัย  อิทธิพล
ทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อการใช้ค าและส านวนในภาษาไทย ค่านิยม ความเชื่อและโลกทัศน์ที่ปรากฏในค า
และส านวนในภาษาไทย  
 Concepts and principles of word and expression formation in Thai;  word and 
expression characteristics in contemporary media;  social and cultural influences on words and 
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expressions uses in Thai, values, beliefs and worldviews reflected in words and expressions in 
Thai 
 
1411 336 วัจนปฏิบัติศาสตร์ (Pragmatics)   3(3-0-6) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี  
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี  
 หลักการพื้นฐานทางวัจนปฏิบัติศาสตร์  วัจนกรรม เจตนาการสื่อสาร  การวิเคราะห์บทสนทนา
และถ้อยค า  
 Basic principles of pragmatics;  speech acts, intensions in communication;  analysis 
of conversations and utterance   
  
1411 337 พัฒนาการแบบเรียนภาษาไทย (Thai Textbook Development)  3(3-0-6) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี  
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี  
 ประวัติและพัฒนาการของแบบเรียนภาษาไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  การน าเสนอรูปแบบและ
เนื้อหาของแบบเรียนภาษาไทยด้านทักษะภาษา ไวยากรณ์และวรรณกรรม     
 Histories and development of Thai language textbooks from past to modern 
times;  presentation of organization and content of Thai language textbooks in areas of 
language skills, grammar and literature 
 
1411 341 พลวัตภาษาไทย (Dynamic in Thai Language)  3(3-0-6) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี  
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี  
 ความหมายของการแปรและการเปลี่ยนแปลงในภาษา  การแปรของภาษาไทยตามปัจจัยทาง
สังคมและบริบทการใช้ภาษา  การเปลี่ยนแปลงด้านเสียง ค าศัพท์ ไวยากรณ์และความหมายในภาษาไทย   
การวิเคราะห ์และผลกระทบของการแปรและการเปลี่ยนแปลงในภาษาไทย 
 Definition of language variation and change;  language variation in Thai due to 
social factors and contexts of language use;  changes of sounds, lexical, grammatical and 
semantic in Thai;  analysis and impact of language variations and changes in Thai  
 
1411 342 พัฒนาการอักษรไทย-อีสาน (Thai-Esan Alphabet Development)  3(3-0-6) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี  
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี  
 ที่มา ความส าคัญ รูปแบบและอักขรวิธีอักษรไทย-อีสาน  การปริวรรต  บทบาทของอักษรไทย-
อีสาน  การประยุกต์ใช้อักษรไทย-อีสานในสังคมปัจจุบัน 
 Origin, importance, forms and orthography of Thai-Esan alphabets;  
transformation;  roles of Thai-Esan alphabets;  applications of Thai-Esan alphabets in 
modern society  
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1411 356 ภาษาต่างประเทศในส่ือภาษาไทยร่วมสมัย  3(3-0-6) 
 (Foreign Languages in Thai Contemporary Media)  
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี  
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี  
 ลักษณะการยืมค า  การเปลี่ยนแปลงของค ายืม  สาเหตุและผลกระทบของการยืมภาษาต่างประเทศ
มาใช้ในภาษาไทยในระดับค า ส านวนและประโยค  ค ายืมภาษาต่างประเทศท่ีส าคัญต่อการรังสรรค์วรรณกรรม
ไทยและสื่อร่วมสมัย 
 Characteristics of borrowing words;  changes of borrowed words;  causes and 
effects of foreign language borrowing in Thai language at lexical, phrasal and syntactic 
levels;  borrowed words from foreign languages which are important to create Thai 
literature and contemporary media composition 

 
1411 357 ภาษาไทถิ่น (Tai Dialects)      3(2-2-5) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี  
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี  
 แนวคิดและหลักการศึกษาภาษาไทถิ่น  ลักษณะและสาขาของภาษาตระกูลไท เสียง ค า 
ประโยคในภาษาไทถิ่น  บทบาทและการด ารงอยู่ของภาษาไทถ่ินในสังคมไทย 
 Concepts and principles of Tai dialect studies;  characteristics and branches of Tai 
language family, sounds, words, sentences in Tai dialects;  roles and existences of Tai dialects in 
Thai society  
 
1411 470 ภาษาและวัฒนธรรมอีสานร่วมสมัย       3(3-0-6) 

(Contemporary Esan Language and Culture)                                    
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี  
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี  
 ภาษาและวัฒนธรรมอีสานในสื่อพ้ืนบ้านและสื่อปัจจุบัน  บทบาทและพลวัตของภาษาและ
วัฒนธรรมอีสานในบริบทสังคมอีสานปัจจุบัน 
 Esan language and culture in folk media and modern media;  roles and dynamics 
of Esan language and culture in modern Esan social context  
 

2.2.3 กลุ่มวรรณกรรม 
1411 240 ภาษากับวรรณกรรมไทย (Thai Language and Literature)  3(3-0-6) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี  
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี  
 ลักษณะและธรรมชาติของภาษากับวรรณกรรม  ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวรรณกรรม   
ภาษากับประเภทของวรรณกรรม  ภาษากับการสร้างสรรค์วรรณกรรมไทย                       
 Characteristics and nature of language and literature;  relation between language 
and literature;  language and literary genres;  language and creation of Thai literature   
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1411 260 พัฒนาการวรรณกรรมไทย (Development of Thai Literature)  3(3-0-6) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี  
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี  
 รูปแบบ เนื้อหา วรรณศิลป์และคุณค่าวรรณกรรมไทยสมัยสุโขทัยจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
 Forms, contents, arts and values of Thai literature from Sukhothai period to early 
Rattanakosin period 
 
1411 261 วรรณกรรมไทยร่วมสมัย (Contemporary Thai Literature)   3(3-0-6) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี  
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี  
 รูปแบบ เนื้อหา แนวคิดและกลวิธีการประพันธ์วรรณกรรมไทยสมัยเริ่มรับอิทธิพลงานเขียนแบบ
ตะวันตกจนถึงปัจจุบัน  อิทธิพลของสังคมและวัฒนธรรมต่อการสร้างและเสพวรรณกรรมไทยร่วมสมัย   
การวิเคราะห์วรรณกรรมไทยร่วมสมัย 
 Forms, contents, themes and writing techniques of Thai literature after Western 
influence to present;  social and cultural influences on creation and appreciation of 
contemporary Thai literature;  analysis of contemporary literature 
 
1411 362 วรรณกรรมเด็กและวัยรุ่น (Children and Youth Literature)  3(3-0-6)                                          
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี  
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี  
 เด็กและวัยรุ่น  วัฒนธรรมการอ่านของเด็กและวัยรุ่นในปัจจุบัน  ประเภทของวรรณกรรมส าหรับ
เด็กและวัยรุ่น  การวิเคราะห์ วิจารณ์และการสร้างสรรค์วรรณกรรมส าหรับเด็กและวัยรุ่น 
 Children and youth;  reading culture of children and youth in present;  types of 
children and youth literature;  analysis, criticism and creation of children and youth literature 
 
1411 363 วรรณกรรมเฉพาะประเภท (Specific Genre of Literature)   3(3-0-6) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี  
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี  
 รูปแบบ เนื้อหา วรรณศิลป์และคุณค่าวรรณกรรมประเภทต่าง ๆ วรรณกรรมค าสอน วรรณกรรม
ประวัติศาสตร์และการเมือง วรรณกรรมนิราศ วรรณกรรมเพลง 
 Forms, contents, arts and values of literature by genre, didactic literature, 
historical and political literature, Nirat literature, lyric literature 
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1411 364 การศึกษาเรื่องเล่า (Narratology)  3(3-0-6) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี  
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี  
 ความหมายและประเภทของเรื่องเล่า  การวิเคราะห์ความหมาย  การศึกษาด้านสุนทรียะและ
ความเพลิดเพลิน  การศึกษางานในขอบเขตเฉพาะและการศึกษาเปรียบเทียบ  การประยุกต์ใช้ทฤษฎีใน
การศึกษาเรื่องเล่า  
 Definition and types of narratives;  meaning analysis;  study in aesthetic and 
entertaining aspects;  study in specific areas and comparative studies;  applications of 
theories in narratology  
 
1411 366 วรรณกรรมการแสดง (Performing Arts Literature)  3(2-2-5) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี  
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี  
 งานประพันธ์และงานนิพนธ์วรรณกรรมการแสดงในอดีตของไทย  ความสัมพันธ์ของประเภท 
ของการแสดงกับการแต่งวรรณกรรมการแสดง  แนวคิด กลวิธีการแต่งวรรณกรรมการแสดง  การวิเคราะห์
ผลงานวรรณกรรมการแสดงที่ได้รับการยกย่อง  การเขียนบทส าหรับการแสดง 
 Literary works and performing arts literature in Thai past;  relation between types 
of performing arts and writing of performing literary works;  themes, writing techniques;  
analysis of admirable performing literary works;  script writing for performing art 
 

1411 371 คติชนไทยสมัยใหม่ (Modern Thai Folklore)    3(3-0-6) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี  
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี  
 ความหมายและลักษณะคติชนไทยสมัยใหม่  คติชนไทยสมัยใหม่ในสื่อสมัยใหม่  ปรากฏการณ์
วัฒนธรรมประชานิยม  การวิเคราะห์คติชนไทยสมัยใหม่  
              Definition and characteristics of modern Thai folklore;  modern Thai folklores in 
modern media;  phenomena of popular culture;  analysis of modern Thai folklores 
 
1411 372 วรรณกรรมท้องถิ่นไทยในบริบทสังคมร่วมสมัย  3(3-0-6) 
 (Thai Local Literature in the Context of Contemporary Society) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี  
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี  
 ลักษณะ ประเภท รูปแบบและบทบาทหน้าที่ของวรรณกรรมท้องถิ่นในสังคมไทย  ทฤษฎีวิเคราะห์
วรรณกรรมท้องถิ่น  วรรณกรรมท้องถิ่นกับอัตลักษณ์ท้องถิ่น  วรรณกรรมท้องถิ่นในบริบทสังคมร่วมสมัย  
วรรณกรรมท้องถิ่นไทยกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ 
 Characteristics, types, forms and roles of local literature in Thai society;  
analytical theories of local literature;  local literature and local identity;  local literature in 
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context of contemporary society;  Thai local literature and creation of innovation and 
learning materials 
 
1411 480 วรรณกรรมกับศาสตร์แขนงอ่ืน (Literature and Other Sciences)  3(3-0-6) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี  
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
  ความส าคัญของวรรณกรรมกับศาสตร์แขนงอ่ืน  ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับศาสตร์
แขนงอ่ืนด้านรูปแบบและเนื้อหา  วรรณกรรมกับประวัติศาสตร์ การเมืองและการปกครอง  วรรณกรรมกับ
สังคมและวัฒนธรรม  วรรณกรรมกับศิลปะ  
 Importance of literature and other sciences;  relationship between literature and 
other sciences in terms of forms and contents;  literature and history, politics and 
government;  literature and society and culture;  literature and arts  
  
1411 485 วรรณกรรมกับโลกทัศน์ (Literature and Worldview)  3(3-0-6) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี  
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี  
 แนวคิดเรื่องโลกทัศน์  โลกทัศน์กับการสร้างสรรค์วรรณกรรม  โลกทัศน์ในวรรณกรรมไทยและ
วรรณกรรมท้องถิ่นไทย  โลกทัศน์ต่อมนุษย์ ธรรมชาติ ชีวิต สังคมและวัฒนธรรม  
             Concept of worldview;  worldview and literary creation;  worldview in Thai 
literature and local literature;  worldview towards humans, nature, life, society and culture 
 

2.3 กลุม่วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา 
 2.3.1 กลุม่วิชาฝึกงาน 

1411 491 โครงงานภาษาไทยและการสื่อสาร (Thai and Communication Project) 3 หน่วยกิต 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี   
 การก าหนดประเด็นศึกษา  การพัฒนาโครงร่าง  การวิเคราะห์  การสังเคราะห์  การบูรณาการ
องค์ความรู้  การเขียนและน าเสนอโครงงาน    
 Problem statement;  writing proposal;  analyzing;  synthesizing;  applying 
knowledge;  writing and presenting project   
 
1411 492 การฝึกงาน (Practicum)  3 หน่วยกิต 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี  
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี  
 การวิเคราะห์องค์กร การวิเคราะห์ทักษะจ าเป็นในการปฏิบัติงานในองค์กร  ปฏิบัติงานในองค์กร 
โดยน าความรู้ทักษะที่ได้เรียนและพัฒนาจากหลักสูตรมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน จ านวนไม่น้อยกว่า   
250 ชั่วโมง  การวิเคราะห์ภาระงาน  การเขียนรายงานภาคสนาม  การน าเสนอผลการฝึกงาน    
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 Analysis of organizations, analysis of needed skill sets for working in organization;  
work for organization by applying learned knowledge and developed skills from program for 
at least 250 hours;  analysis of work load;  writing field report;  presentation of practicum 
 
 2.3.2 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 
1411 493 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา    1(0-2-1) 
              (Co-operative Education Preparation) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  ไม่มี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน:  ไม่มี 
 หลักการสหกิจศึกษา มาตรฐานและการด าเนินงานสหกิจศึกษา ความส าคัญของสหกิจศึกษา  
ประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับและบทบาทของนักศึกษาในการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  การเลือกองค์กรภาครัฐหรือ
เอกชนและการสมัครงาน  วัฒนธรรมองค์กร  การสัมภาษณ์งานอาชีพ  การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  
เทคนิคการเขียนรายงานและการน าเสนอ  การพัฒนาบุคลิกภาพ  การเตรียมตัวเป็นผู้ประกอบการ  ทักษะการ
วางแผน ทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม  กฎหมายในการท างาน  การจัดท า
รายงานสหกิจศึกษาด้านภาษาไทยและการสื่อสาร  นักศึกษาต้องเข้าอบรมเตรียมความพร้อมไม่น้อยกว่า 30 
ชั่วโมง 
 Principles of co-operative education, standards and co-operative education conducts, 
importance of co-operative education;  benefits for student and student’s roles in co-operative 
education practicum;  governmental or private organization selection and job application;  
organizational culture;  career interviews;  usage of English and communication;  report writing 
techniques and presentation;  personality development;  entrepreneur preparation;  planning 
skills, strategic thinking skills, creative and innovative thinking skills;  law in work;  co-operative 
education report writing of innovation in Thai and Communication;  least 30 hours required of 
students to participate in the preparation 
 
1411 494 สหกิจศ ึกษา (Co-operative Education)     6 หน่วยกิต 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  1411 493 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน:  ไม่มี 
การปฏิบัติงานจริงที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทยและการสื่อสารในองค์กรภาครัฐหรือเอกชนเป็นเวลา

ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์  การท าโครงงานเพ่ือการปรับปรุงหรือเพ่ิมประสิทธิภาพหรือแก้ไขปัญหาของ
กระบวนการท างาน  การจัดท ารายงานสหกิจศึกษาด้านภาษาไทยและการสื่อสาร  การน าเสนองาน   
การสัมมนาสหกิจศึกษา  

Practice in real work place related to field of Thai and Communication in 
governmental or private organization with duration at least 16 weeks;  project for 
development or enhancement of working process;  co-operative education report writing of 
innovation in Thai and Communication;  presentation;  seminar on co-operative education
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