
 
 

รหัสและคําอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรสถาบันราชภัฏ พุทธศักราช  2543 

 

เล่มที  1/1 
 
 

หมวดวิชามนุษยศาสตร์ 

(150 – 199) 
 

 



สารบัญ 
 

                 หนา 
คํานํา 
หมวดวิชาครุศาสตร (100-149) 
 100 หมูวิชาท่ีไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดได   1 
 101 หมูวิชาหลักการศึกษา   5 
 102 หมูวิชาหลักสูตรและการสอน  22 
 103 หมูวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา   64 
 104 หมูวิชาประเมินผลและวิจยัทางการศึกษา  82 
 105 หมูวิชาจติวิทยาและการแนะแนว 100 
 106 หมูวิชาการบริหารการศึกษา 121 
 107 หมูวิชาการศึกษาปฐมวยั 130 
 108 หมูวิชาการศึกษาพิเศษ 150 
 
หมวดวิชามนษุยศาสตร (150-199) 
 150 หมูวิชาท่ีไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชามนษุยศาสตร 172 
 151 หมูวิชาปรัชญา 176 
 152 หมูวิชาศาสนาและเทววิทยา 181 
 153 หมูวิชาภาษาศาสตร 206 
 154 หมูวิชาภาษาไทย 216 
 155 หมูวิชาภาษาอังกฤษ 257 
 156 หมูวิชาภาษาญ่ีปุน 301 
 157 หมูวิชาภาษาจนี 315 
 158 หมูวิชาภาษามาเลย 332 
 159 หมูวิชาภาษาฝรั่งเศส 336 
 161 หมูวิชาภาษาเยอรมัน 351 
 162 หมูวิชาภาษาอิตาเล่ียน 355 
 163 หมูวิชาบรรณารักษและสารนิเทศ 359 
 164 หมูวิชาประวัตศิาสตร 389 



(ข) 
  หนา 

 
 165 หมูวิชาภาษารัสเชีย 415 
 166 หมูวิชาภาษาเกาหลี 419 
 167 หมูวิชาภาษาลาว 423 
 168 หมูวิชาภาษาเขมร 426 
 169 หมูวิชาภาษาพมา 429 
 171 หมูวิชาภาษาเวียดนาม 432 
 172 หมูวิชาภาษาสเปน 436 
 173 หมูวิชาภาษาอาหรับ 440 
 
หมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร (200-249) 
 200 หมูวิชาท่ีไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร 446 
 201 หมูวิชาทฤษฏี หลักการ และความเขาใจทางศิลปกรรม 462 
 202 หมูวิชาวิจิตรศิลป 476
 203 หมูวิชาประยุกตศิลป ออกแบบ 2 มิติ 507 
 204 หมูวิชาประยุกตศิลป ออกแบบ 3 มิติ 529 
 205 หมูวิชานาฎศิลปและการแสดง 549 
 206 หมูวิชาดุริยางคศิลป 592 

 
        ภาคผนวก   
 หลักการ                   (1) 
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หมูวิชาที่ไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดของหมวดวิชามนุษยศาสตร  
(150) 

 
 หมูวิชาท่ีไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดของหมวดวิชามนุษยศาสตร  ไดจัดลักษณะ
เนื้อหาวิชาออกเปนดังน้ี 
 1. ท่ัวไป          (150-1--) 
 2.           (150-2--) 
 3.           (150-3--) 
 4.           (150-4--) 
 5.           (150-5--) 
 6.           (150-6--) 
 7.           (150-7--) 
 8. การฝกประสบการณวิชาชีพ          (150-8--) 

9. โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ  
โครงการศึกษาเอกเทศ   การสัมมนาและการวิจัย          (150-9--) 
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หมูวิชาที่ไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดได   (150) 
ของหมวดวิชามนุษยศาสตร  

 
รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 

 

ชื่อวิชา 
 

น(ท-ป) 

1500101  ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารและการสืบคน 3(3-0) 
1500102  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและการสืบคน 3(3-0) 
1500103  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและทักษะการเรียน 3(3-0) 
1500104  ความจริงของชีวิต 3(3-0) 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวิชาที่ไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดได (150)  

 

รหัสวิชา   ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น (ท–ป) 
 

1500101 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารและการสืบคน              3(3-0) 
Thai for Communication and Information Retrieval 

 ศึกษาใหเห็นความสําคัญของภาษาไทยท่ีเปนเคร่ืองมือส่ือสารและ
การสืบคนสารตาง ๆ จากทรัพยากรสารนิเทศ การสรุป การตีความ การขยายความ 
และการนําเสนอผลการสืบคน จากสารท่ีเกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน โดยเนน
กระบวนการทักษะสัมพันธทางภาษา 

 

1500102 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและการสืบคน                3(3-0) 
English for Communication and Information Retrieval 

ศึกษาและพัฒนาดานการฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาอังกฤษ   
เพื่อการติดตอและการส่ือสารในสถานการณตาง ๆ เชน การทักทาย การกลาวลา การ
แนะนําตนเองและผูอ่ืน การใหขอมูลและคําแนะนํา การสนทนา การแสดงความรูสึก   
การอานและการเขียนเพื่อการส่ือความหมายและการติดตอเชน การอานประกาศ 
โฆษณา ฉลากท่ีใชในชีวิตประจําวัน การสืบคนและการใชพจนานุกรม   การกรอก
แบบฟอรมและการเขียนขอความงาย ๆ ฯลฯ  และโดยอาศัยการสืบคน (query) 
ขอมูลสนเทศ ผานระบบสารนิเทศรูปแบบตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับสาขาวิชาของตนเอง
จากแหลงขอมูลตาง ๆ เชน หนังสือพิมพ วารสาร ส่ืออิเล็กทรอนิกส ระบบเครือขาย
ขอมูลสนเทศเปนตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 175 

รหัส                                  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
1500103           ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและทักษะการเรียน               3(3-0) 

English for Communication and Study Skills 
พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในการฟง การพูด เพื่อใหขอมูลและแสดงความ

คิดเห็นในเร่ือง ตาง ๆ เชน ขนบประเพณี งานอดิเรก กีฬา ขาว ปญหาสังคม ฯลฯ ให
มีทักษะในการอานโดยใชเทคนิคการอานข้ันสูงข้ึน เชน การอานเพื่อหาหัวขอเร่ือง 
การอานเพื่อจับใจความสําคัญและรายละเอียด  ใหสามารถเขียนสรุปความเพื่อ
รายงานขอความท่ีอาน และใหมีทักษะในการศึกษาคนควาในหัวขอท่ีตรงกับ
สาขาวิชาท่ี 
เรียนจากแหลงขอมูลส่ิงพิมพและอิเล็กทรอนิกส ท้ังนี้โดยเนนทักษะการอาน การ
เขียน และการสืบคน 
 

1500104             ความจริงของชีวิต                          3(3-0) 
Meaning of Life 

ศึกษาความจริงของชีวิต ความหมายของชีวิต การดํารงชีวิตในสังคมปจจุบัน
และโลกยุค วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ การนําเอาความจริงและหลักศา
สนธรรมไปประยุกตใชในการแกปญหาและพัฒนาปญญา ชีวิตและสังคม การพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรมตามหลักศาสนธรรมชีวิตท่ีมีสันติสุข และสังคมท่ีมีสันติภาพ  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 176 

หมูวิชาปรัชญา 
(151) 

 
 

หมูวิชาปรัชญา  ซ่ึงอยูในหมวดวิชา มนุษยศาสตร ไดจัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเปน 
ดังนี้ 
  1.   ปรัชญาตะวันตก-ตะวันออก               (151-1--) 
  2.   อภิปรัชญา                            (151-2--) 
  3.   ญาณวิทยา                                          (151-3--) 

 4.   จริยศาสตร                                                                                            (151-4--) 
  5.   สุนทรียศาสตร                                                                      (151-5--
) 
  6.   ตรรกวิทยา                                                                                    (151-6--) 
  7.   ปรัชญาประยุกต                                                                                       (151-7--) 
  8.  การฝกประสบการณวิชาชีพ               (151-8--) 
  9.  โครงการพิเศษ  ปญหาพิเศษ  วิทยานิพนธ  โครงการศึกษาเอกเทศ             
       การสัมมนา และการวิจัย               (151-9--) 
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หมูวิชาปรัชญา (151) 
 ในหมวดวิชามนุษยศาสตร 

 

รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

1511101 
1511601 
1512101 
1512102 
1512401 
1513101 
1513102 
1513301 
1513701 

2671101 
2671102 

- 
- 

2672103 
2673110 

- 
2673105 
2673106 

ปรัชญาเบ้ืองตน 
ตรรกวิทยาทั่วไป 
ปรัชญากรีก 
ปรัชญาจีนและญ่ีปุน 
จริยศาสตร 
พุทธปรัชญา 
ปรัชญาสมัยกลาง สมัยใหม และรวมสมัย 
ญาณวิทยา 
ปรัชญาการเมือง เศรษฐศาสตร และสังคม 

2(2-0) 
2(2-0) 
2(2-0) 
2(2-0) 
3(3-0) 
2(2-0) 
2(2-0) 
2(2-0) 
2(2-0) 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวิชาปรัชญา  (151) 

 
รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
1511101 ปรัชญาเบ้ืองตน                   2(2-0) 
 Introduction to Philosophy 
   ศึกษาความหมาย ลักษณะและขอบขายแนวคิดทางปรัชญา ปญหาสําคัญใน 
  ปรัชญา  สาขาอภิปรัชญา  ทฤษฎีความรูจริยศาสตร และตรรกศาสตร     ปรัชญาชีวิต 
 ของคนไทยท่ีตั้งอยูบนพื้นฐานของศาสนาตาง ๆ ในประเทศไทย 
 
1511601 ตรรกวิทยาท่ัวไป                   2(2-0) 
 General Logic 
   ศึกษาลักษณะของเหตุผล  การวิเคราะหความหนักแนนของเหตุผลแบบ

อุปนัย และแบบนิรนัย    การนําเอาความรู    ความเขาใจเร่ืองเหตุผลไปใชในการ
ดําเนินชีวิต  เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม 

 
1512101 ปรัชญากรีก                   2(2-0) 
  Greek  Philosophy 
   ศึกษาแนวคิดของปรัชญากรีก ตั้งแตยุคกอตัว ยุครุงเรืองและยุคเส่ือม

เกี่ยวกับ ทฤษฎีความรู  ความจริงและคุณคา  ตลอดถึงบทบาทของนักปราชญคน
สําคัญ 

 
1512102  ปรัชญาจีนและญ่ีปุน                  2(2-0) 
  Chinese and Japanese Philosophy 
   ศึกษาแนวคิดของลัทธิเตา  ลัทธิขงจื้อ    ลัทธิเซ็น  และลัทธิบูชิโด   เกี่ยวกับ

 หลักการดําเนินชีวิตท่ีดี  อุดมคติของชีวิต       ตลอดจนความเช่ือเร่ืองพิธีกรรมระบบ
ตาง ๆ 

 
 



 179 

รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
1512401 จริยศาสตร                   3(3-0) 
  Ethics 
   ศึกษาทรรศนะและเหตุผลของศาสดาและปรัชญาเมธีท่ีสําคัญ   เกี่ยวกับเร่ือง 

อุดมคติชีวิต และอุดมการณของชีวิต และสังคม บาป บุญ คุณ โทษ ความถูก 
ความผิด ความควร ไมควร ทางจริยธรรม  มาตรฐานท่ีใชตัดสินปญหาทางจริยธรรม 

 
1513101 พุทธปรัชญา                   2(2-0) 
  Buddhist Philosophy 
   ศึกษาความหมาย และขอบขายของพุทธปรัชญา ลักษณะท่ัวไปของพุทธ

ปรัชญา โดยเปรียบเทียบกับปรัชญาสาขาอ่ืน ๆ  สาระสําคัญของพุทธปรัชญา 
โดยเฉพาะทรรศนะเกี่ยวกับโลกและชีวิต ความสุข ความหลุดพน  แนวคิดท่ีเปน
พื้นฐานของจริยธรรม 

 
1513102 ปรัชญาสมัยกลาง สมัยใหม และรวมสมัย                2(2-0) 
  Mediaeval Modern and Contemporary Philosophy 
   ศึกษาแนวความคิดของปรัชญายุคกลาง ยุคใหม และยุครวมสมัย  เกี่ยวกับ

ทฤษฎี ความรู ความจริง  โดยมุงเนนความคิดของนักปรัชญา และลัทธิท่ีมีช่ือเสียง
ของแตละยุค 

 
1513301 ญาณวิทยา                   2(2-0) 
  Epistemology 
   ศึกษาความหมายของญาณวิทยา       ทรรศนะเกี่ยวกับปญหาท่ีมนุษย

สัมพันธกับโลก  กําเนิดความรูตามทฤษฎีตาง ๆ  ธรรมชาติของความรู  ประเภทของ
ความรู  ขอบเขตของความรู  และทฤษฎีของความรูในพุทธปรัชญา 
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รหัส                                  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
1513701 ปรัชญาการเมือง เศรษฐศาสตร และสังคม                2(2-0) 
  Philosophy of Politics, Economy and Society 
   ศึกษาความหมายและขอบเขตของปรัชญาการเมือง         เศรษฐศาสตรและ

สังคม ระบบเศรษฐกิจและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย   ปญหาอันเปน
ผลกระทบตอระบอบประชาธิปไตย  การใชจริยธรรมและศีลธรรมเปนบรรทัดฐาน
ในการแกปญหา 
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หมูวิชาศาสนาและเทววิทยา   
(152) 

 
  หมูวิชาศาสนาและเทววิทยา  ซ่ึงอยูในหมวดวิชา มนุษยศาสตร ไดจัดลักษณะ
เนื้อหาวิชาออกเปน ดังนี้ 
  1.   ศาสนาและเทววิทยา                              (152-1--) 
  2.   ศาสนาพุทธ                           (152-2--) 
  3.   ศาสนาพราหมณ - ฮินดู                         (152-3--) 
  4.   ศาสนาคริสต                                                                           (152-4--) 
  5.   ศาสนาอิสลาม                                                                      (152-5--) 
  6.                                                                                        (152-6--) 
  7.                                                                                                (152-7--) 
  8.  การฝกประสบการณวิชาชีพ               (152-8--) 

9. โครงการพิเศษ  ปญหาพิเศษ  วิทยานิพนธ  โครงการศึกษาเอกเทศ       
การสัมมนา และการวิจัย                (152-9--) 
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หมูวิชาศาสนาและเทววิทยา  (152) ในหมวดวิชามนุษยศาสตร 
 

รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

1521101 
1521201 
1521202 
1521203 
1521204 
1521205 
1521206 
1521207 
1521208 
1521209 
1521210 
1522101 
1522201 
1522202 
1522203 
1522204 
1522205 
1522206 
1522207 
1522208 
1522209 
1522210 
1522211 
1522212 
1522213 
1522214 

2671112 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

2671202 
2672205 
2670201 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

ปรัชญาและศาสนา 
ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา 
ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับพระไตรปฎก 
หลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
การเจริญภาวนา 
ความรูเกี่ยวกับพระสงฆ 
พุทธจริยธรรมเพ่ือชีวิตและสังคม 
พระพุทธศาสนากับสังคมไทย 
ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับภาษาบาลี 
ศัพทพุทธศาสตร 
จริยธรรมกับชีวิต 
ศาสนปฏิบัติ 
พุทธศาสน 
พุทธประวัติเชิงวิเคราะห 
พระอภิธรรมเบ้ืองตน 
พระพุทธศาสนากับสถานการณปจจุบัน 
พุทธศาสนพิธี 
พระพุทธศาสนากับปรัชญา 
พระพุทธศาสนากับสุขภาพ 
วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม 
สมถภาวนา 
กรรม สังสารวัฏ และนิพพาน 
พุทธศึกษาศาสตร 
พุทธจิตวิทยา 
พุทธสังคมวิทยา 
พุทธรัฐศาสตร 

2(2-0) 
2(2-0) 
2(2-0) 
2(2-0) 
2(1-2) 
2(2-0) 
2(2-0) 
2(2-0) 
2(2-0) 
2(2-0) 
2(2-0) 
2(2-0) 
2(2-0) 
2(2-0) 
2(2-0) 
2(2-0) 
2(1-2) 
2(2-0) 
2(2-0) 
2(2-0) 
2(1-2) 
2(2-0) 
2(2-0) 
2(2-0) 
2(2-0) 
2(2-0) 
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รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

1522215 
1522216 
1522217 
1523101 
1523201 
1523202 
1523203 
1523204 

 
1523205 
1523206 
1523207 
1523208 

 
1523209 

 
1523210 
1523211 
1523212 
1523213 
1523214 
1523215 
1523216 
1523217 
1523218 
1523301 
1523417 

- 
- 
- 

2673209 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

พุทธเศรษฐศาสตร 
พระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ 1 
สารนิพนธทางพระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ 1 
ศาสนาเปรียบเทียบ 
จริยศึกษาสําหรับครูประถมศึกษา 
การศึกษาวิเคราะหพุทธสาวก  สาวิกาและชาวพุทธตัวอยาง 
การศึกษาวิเคราะหวิธีสอนของพระพุทธเจา 
ความสําคัญและความจําเปนของการศึกษาวิชา
พระพุทธศาสนา 
วิปสสนาภาวนา 
พุทธศิลป 
ปูชนียสถานและปูชนียวัตถุท่ีสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
การสรางและพัฒนาส่ือการเรียนการสอนวิชา
พระพุทธศาสนา 
การสังคมสงเคราะหและการแกปญหาสังคมตามหลัก
พระพุทธศาสนา 
พระพุทธศาสนากับจรรยาทางธุรกิจ 
พุทธศาสนสุภาษิต 
พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร 
พระพุทธศาสนากับการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
พระพุทธศาสนากับโลกาภิวัตน 
พระพุทธศาสนากับการพัฒนาแบบยั่งยืน 
พระพุทธศาสนากับสันติภาพ 
พุทธประวัติภาคภาษาอังกฤษ 
พระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ 2 
ฮินดูธรรมและพิธีกรรม 
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาของไทย 

2(2-0) 
2(2-0) 
2(2-0) 
3(3-0) 
2(1-2) 
2(2-0) 
2(2-0) 

 
2(2-0) 
2(1-2) 
2(2-0) 
2(2-0) 

 
2(2-0) 

 
2(2-0) 
2(2-0) 
2(2-0) 
2(2-0) 
2(2-0) 
2(2-0) 
2(2-0) 
2(2-0) 
2(2-0) 
2(2-0) 
3(3-0) 
2(2-0) 
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รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

1523501 
 

1524201 
1524202 
1524203 
1524204 
1524205 
1524206 
1524207 
1524401 

 
 
 
 
 
 

1524901 
1524902 
1524903 

- 
1524401 
2674219 
2674221 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

1523501 
2673213 
1524501 
2674218 
1524502 
2674215 

- 
- 
- 

คริสตธรรมและพิธีกรรม 
ศาสนาคริสต 
ธรรมวิจารณ 
การฝกสมาธิสําหรับผูสูงอายุ 
การฝกสมาธิ 
ศึกษาเปรียบเทียบเถรวาทกับอาจริยวาท 
การใหคําปรึกษาและการแนะแนวตามหลักพระพุทธศาสนา 
พระพุทธศาสนากับส่ิงเหนือธรรมชาติ 
สารนิพนธทางพระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ 2 
อิสลามธรรมและพิธีกรรม 
ศาสนบัญญัติ 2 (อิสลาม) 
ศาสนบัญญัติ 2 (อิสลาม) 
ศาสนาอิสลาม 
ศาสนาอิสลาม 
วัฒนธรรมและสังคม (อิสลาม) 
วัฒนธรรมและสังคม (อิสลาม) 
สัมมนาพระพุทธศาสนา 
การศึกษาเอกเทศดานพระพุทธศาสนา 
การทําภาคนิพนธทางพุทธศาสนา 

3(3-0) 
2(2-0) 
2(2-0) 
2(1-2) 
2(2-0) 
2(2-0) 
2(2-0) 
2(2-0) 
2(2-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
2(2-0) 
2(2-0) 
2(2-0) 
2(2-0) 
2(1-2) 
2(2-0) 
2(2-0) 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวิชาศาสนาและเทววิทยา  (152) 

 
รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
1521101 ปรัชญาและศาสนา                  2(2-0) 
  Philosophy and Religion 
   ศึกษาองคประกอบ    ความหมาย    ความสัมพันธระหวางปรัชญากับศาสนา 

สําคัญของโลก    อาทิ    พุทธศาสนา    คริสตศาสนา    อิสลาม     พราหมณ-ฮินดู    
หลักจริยธรรมสําคัญของศาสนาดังกลาวในชีวิตประจําวัน  

 
1521201 ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา                 2(2-0) 
  History of Buddhism 
   ศึกษาประวัติศาสตรของพระพุทธศาสนา  ตั้งแตกําเนิดของพระพุทธศาสนา

ในครั้งพุทธกาล   พุทธประวัติโดยสังเขป  ประวัติคณะสงฆ    การสังคายนาคร้ังตาง 
ๆ  การเผยแพร   การขยายตัว และการถดถอยของพระพุทธศาสนา      การแยกนิกาย
เปน  เถรวาทและอาจริยวาท   ความแตกตางระหวางสองนิกาย โดยยอประวัติศาสตร
ของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย    และความสําคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะ
ศาสนาประจําชาติไทย 

 
1521202 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับพระไตรปฎก                2(2-0) 
  Introduction to the Tiptaka 
   ศึกษาความหมายของพระไตรปฎก     ความเปนมาและการจําแนกหมวดหมู

 โครงสรางและเนื้อหาโดยสังเขปของพระไตรปฎก  ประเภทและลําดับข้ันของคัมภีร
ทางพระพุทธศาสนา     ฐานะและความสําคัญของพระไตรปฎกและคัมภีรช้ันรอง   
ตลอดจนวิธีการและการทดลองคนควาพระไตรปฎกและคัมภีรช้ันรอง ศึกษา
สาระสําคัญ  โดยยอของพระวินัยปฎก   พระสุตตันตปฎก และพระอภิธรรมปฎก 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
1521203 หลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา                2(2-0) 
  Buddhist Essential Teachings 
   ศึกษาหลักธรรมสําคัญท่ีเปนแกนกลางของพุทธธรรมหรือหลักคําสอนของ 
  พระพุทธศาสนา     ไดแก     อริยสัจจ 4      ขันธ 5       อายตนะ 12          ไตรลักษณ   
    ปฏิจจสมุปบาทกรรม  สังสารวัฏอริยมรรคมีองค 8   ไตรสิกขา   โพธิปกขิยธรรม 37 
  และนิพพาน  ท้ังนี้โดยใหทราบความหมาย  ฐานะและความสําคัญ     การนํามาใชใน 
  ชีวิตประจําวัน  ตลอดจนแงมุมทางดานสังคมของหลักธรรมนั้น ๆ ดวย 
 
1521204 การเจริญภาวนา                   2(1-2) 
  Mental Development 
   ศึกษาความหมายและประเภทของภาวนา           วิธีการของสมถภาวนาและ 
    วิปสสนาภาวนา การฝกปฏิบัติในภาวนาทั้ง 2 ประเภท และใหมีความรูเขาใจเกี่ยวกับ 
  ความสัมพันธระหวางปริยัติ  ปฏิบัติ และปฏิเวธ     เพียงพอท่ีจะเปนพื้นฐานของการ 
  ปฏิบัติภาวนา และการเจริญภาวนาในชีวิตประจําวัน 
 
1521205 ความรูเก่ียวกับพระสงฆ       2(2-0) 
  Introduction to the Sangha 
   ศึกษาความหมายและประเภทของพระสงฆ     ประวัติของคณะสงฆ   ฐานะ 
  บทบาท         และความสําคัญของพระสงฆตอพระพุทธศาสนาและสังคมในคร้ัง

พุทธกาล   ประวัติและความเปนมาของคณะสงฆไทยโดยสังเขป    โครงสรางการ
ปกครองและการบริหารคณะสงฆไทยในปจจุบัน    สาระสําคัญของพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ    ความสําคัญและคุณูปการของสถาบันสงฆตอสังคมไทย   ชีวิตความ
เปนอยูและกิจวัตรของพระสงฆ  การปฏิบัติตนท่ีเหมาะสมตอพระสงฆ  โดยการใหผู
ศึกษามีประสบการณตรงจากการฝกปฏิบัติในวัด     เชน    การไปวัดทําบุญ และฟง
ธรรมในวันอุโบสถ    การชวยพัฒนาวัดหรือการบรรพชาอุปสมบท  เปนตน 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
1521206 พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตและสังคม                 2(2-0) 
  Buddhist Ethics for Life and Society 
   ศึกษาพุทธจริยธรรมในฐานะเปนธรรมนูญสําหรับการดําเนินชีวิตท่ีดีงาม 

เพื่อความเปนสมาชิกท่ีดีของมนุษยชาติ  สังคม  ชุมชนและรัฐ       ตลอดจนเปนผูนํา
รัฐท่ีดี   การดําเนินชีวิตท่ีดี  มีความม่ันใจและประสบความสําเร็จ        คุณสมบัติและ
บทบาทท่ีถูกตองของผูท่ีอยูในฐานะเปนผูครองเรือน    คูครอง      หัวหนาครอบครัว        
ทายาท  มิตรสหาย  ลูกจาง  นายจาง  ครูอาจารย   นักเรียน   นักศึกษา   อุบาสก    
อุบาสิกา  และพระภิกษุสงฆ             ตลอดจนลักษณะการดําเนินชีวิตของผูบรรลุ
จุดหมายสูงสุด   คือ พระนิพพาน 

 

1521207 พระพุทธศาสนากับสังคมไทย                 2(2-0) 
  Buddhism and Thai Society 
   ศึกษาความสําคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจําชาติไทย คือ 

เปนศาสนาของประชากรสวนใหญของประเทศ      เปนแกนนําและเปนรากฐาน
สําคัญของวัฒนธรรมไทย        เปนศูนยรวมจิตใจทําใหเกิดความสามัคคีในหมูชน
ชาวไทย   เปนหลักการท่ีชวยดํารงรักษาเสรีภาพในการนับถือศาสนา      เปนสถาบัน
คูชาติและพระมหากษัตริย     สอดคลองกับลักษณะนิสัยของคนไทยท่ีรักความ
อิสระเสรี        เปนแหลงสําคัญท่ีหลอหลอมเอกลักษณของชาติไทย  เปนมรดกและ
เปนคลังสมบัติอันลํ้าคาของชนชาติไทย    เปนหลักนําทางในการแกปญหาและ
พัฒนาชาติไทย      และเปนแหลงของดีมีคาท่ีชนชาติไทยมอบใหแกอารยธรรมของ
โลก 

 

1521208 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับภาษาบาลี                 2(2-0) 
  Introduction to Pali 
   ศึกษาความสําคัญของภาษาบาลีท่ีมีตอพระพุทธศาสนา     อานและเขียน

บาลีไดอยางถูกตอง  ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับไวยากรณบาลี  ฝกใหสามารถคนควา  
พจนานุกรมบาลี  และเขาใจความหมายของคําบาลีท่ีสําคัญและพบบอย       ตลอดจน
ความหมายท่ีถูกตองของศัพทบาลีท่ีเปนพื้นฐานของหลักธรรมท่ีสําคัญของ
พระพุทธศาสนา       ความสัมพันธระหวางภาษาบาลีกับภาษาไทย 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
1521209 ศัพทพุทธศาสตร                  2(2-0) 
  Buddhist Glossaries 
   ศึกษาศัพทธรรมะทางพระพุทธศาสนาท่ีนิยมใชกันแพรหลายใน

ภาษาอังกฤษ  และถูกตองตามหลักธรรมดั้งเดิม     ศึกษาศัพทใหมท่ีเกิดขึ้นในยุคหลัง 
และสามารถนําศัพทเหลานั้นมาใชอธิบายหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแกชาว
ตางประเทศ  ไดจัดใหมีการฝกท้ังภาคการเขียน การสนทนา การตอบปญหา และการ
บรรยาย 

 
1521210 จริยธรรมกับชีวิต       2(2-0) 
   Moral and Life 
   ศึกษาความหมายของจริยธรรมกับมนษุย           จริยธรรมกับการครองชีวิต   
  จริยธรรมแบบพุทธ    วิธีการแหงปญญาในการพัฒนาตนเองในดานคุณธรรม การฝก 
  ปฏิบัติตนเองกับสังคมในชีวิตประจําวัน 
 
1522101 ศาสนปฏิบัติ                   2(2-0) 
  Religions Rites 
   ศึกษาสังกัปท่ีสําคัญของพิธีกรรมในศาสนาท่ีคนไทยนับถือ  วิธีปฏิบัติท่ี

ถูกตองในพิธีกรรมของศาสนานั้น ๆ   ประโยชนของพิธีกรรม   การทํานุบํารุง
สงเสริมพิธีกรรม  ตลอดจนวิธีการอนุรักษสืบทอดพิธีกรรมท่ีมีคุณคาตอสังคม 

 
1522201 พุทธศาสน                   2(2-0) 
  Buddhism 
   ศึกษาองคประกอบตาง ๆ   และลักษณะของพุทธศาสนา      หลักเบญจขันธ   
  ไตรลักษณ    ปฏิจจสมุปบาท    หลักกรรม   อริยสัจ   ไตรสิกขา    กัลยาณมิตรธรรม 
  และจริยธรรม   เนนการปฏิบัติในชีวิตประจําวัน  การรูจักตนเอง   การพัฒนาคนและ 
  การพัฒนาสังคม   
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
  
1522202 พุทธประวัติเชิงวิเคราะห                  2(2-0) 
  An Analytical Study of the Biography of the Buddha 
   ศึกษาความหมายและประเภทของพระพุทธเจา  พุทธการกธรรม (ทศบารมี) 
  ภูมิหลังของสังคมอินเดียซ่ึงเปนถ่ินกําเนิดของพระพุทธเจา การเกิดข้ึนของ

พระพุทธเจาในแงวิวัฒนาการของศาสนา         พระพุทธเจาในฐานะเปนองคแหง
พระรัตนตรัย  ความเปนพระบรมศาสดาและเทคนิคการสอนของพระพุทธเจา 

 
1522203 พระอภิธรรมเบื้องตน                  2(2-0) 
  Introduction to Abhidhamma 
   ศึกษาโครงสรางและสาระสําคัญของพระอภิธรรมปฎก       และศึกษาสาระ

ของพระอภิธรรมตามแนวคัมภีรพระอภิธัมมัตถสังคหะ             ตลอดจนการนําพระ
อภิธรรมมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน 

 
1522204 พระพุทธศาสนากับสถานการณปจจุบัน                2(2-0) 
  Buddhism and Current Situations 
   ศึกษาสภาวการณปจจุบันของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยและในโลก  

โดยวิเคราะหศาสนธรรม  ศาสนบุคคล  ศาสนวัตถุ และศาสนพิธี   วามีสอดคลอง
ถูกตองตามพระธรรมวินัยหรือไม     และองคกรตาง ๆ ทางพระพุทธศาสนามีความ
เขมแข็งมากนอยเพียงใด  ภาวะเส่ือมโทรมในวงการพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 
พรอมท้ังสาเหตุและวิธีแกไข   ตลอดจนบทบาทและคุณูปการของพระพุทธศาสนา
ในการแกไขปญหาสําคัญ ๆ ของไทยและของโลก 

 
 
 
 
 
 
 



 190 

รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
1522205 พุทธศาสนพิธี                   2(1-2) 
  Buddhist Ceremonies 
   ศึกษาพิธีกรรมตาง ๆ ในทางพระพุทธศาสนา รวมท้ังการทําวัตรสวดมนต 
  เทศกาลและวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา  โดยใหทราบถึงความเปนมา ความหมาย 
  ข้ันตอนและวิธีปฏิบัติ  ตลอดจนการปฏิบัติจริงจนสามารถปฏิบัติไดเองอยางถูกตอง 
  และนําผูอ่ืนได         โดยเฉพาะใหเนนถึงเนื้อหาสาระท่ีพิธีกรรมนั้น ๆ เปนเคร่ืองส่ือ 
  ความหมาย เพื่อมิใหพิธีกรรมเปนเพียงรูปแบบท่ีวางเปลา  ท้ังนี้รวมถึงขอปฏิบัติและ 
  มารยาทของชาวพุทธ 
 
  1522206 พระพุทธศาสนากับปรัชญา                 2(2-0) 
  Buddhism and Philosophy 
   ศึกษาพระพุทธศาสนาในแงของปรัชญาสาขาตาง ๆ      ไดแก     อภิปรัชญา   
  ญาณวิทยา  จริยศาสตร   ตรรกวิทยา   และสุนทรียศาสตร        พรอมท้ังเปรียบเทียบ 
  พระพุทธศาสนากับปรัชญาอ่ืน ๆ ท่ีสําคัญของโลก        เพื่อใหเขาใจอยางถองแทถึง 
     ความแตกตางระหวางพระพุทธศาสนากับปรัชญา          ใหทราบถึงลักษณะเดนของ 
    พระพุทธศาสนา  เชน มีคําสอนเปนกลาง  ปฏิบัติสายกลาง  มีหลักการเปนความจริง 
     สากลท่ีพิสูจนไดตลอดกาล 
 
1522207 พระพุทธศาสนากับสุขภาพ                 2(2-0) 
  Buddhism and Health 
   ศึกษาหลักธรรมของพระพุทธศาสนาท่ีสงเสริมสุขภาพจิต  และสุขภาพกาย 
  หลักการดําเนินชีวิตแบบทางสายกลางอันเปนการอยูพอดี กินพอดี ซ่ึงเปนพื้นฐาน 
  ของสุขภาพจิตและสุขภาพกาย         การรูเทาทันธรรมชาติของส่ิงท้ังปวงตามหลัก 
  ไตรลักษณ   ชวยสงเสริมสุขภาพจิตและสุขภาพกาย         พุทธวิธีเสริมสุขภาพตาม 
  หลักโพชญงค 7    สมถกรรมฐาน     และวิปสสนากรรมฐานในฐานะเปนพื้นฐานที่ 
  สมบูรณของสุขภาพจิต   และสุขภาพกายช้ันสูงสุด  การฝกกายบริหารแบบกําหนด 
  สติปฎฐาน 4 ประกอบ 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
1522208 วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม       2(2-0) 
  Buddhist Methods of Thinking 
   ศึกษาเกี่ยวกับวิธีคิดตามหลักพุทธธรรม       ฐานะของความคิดในระบบการ 
  ดําเนินชีวิตท่ีดีและในกระบวนการของการศึกษา      ความสําคัญและความหมายของ 
  โยนิโสมนสิการ 10 แบบ                พรอมท้ังใหผูศึกษาทํากิจกรรมเพื่อทดลองนํา 
  โยนิโสมนสิการ 10 แบบนั้นมาใชในการเรียนการสอนและการดําเนินชีวิตประจําวัน 
 
1522209 สมถภาวนา                   2(1-2) 
  Tranquility Meditation 
   ศึกษาบุพพกิจ    การเจริญสมถภาวนา    และผลของสมถภาวนา    จริต 6   
  ปลิโพธ  10  กรรมฐาน 40   ฌาณ 4   ฌาณ 5  อภิญญา 5 (โลกิยอภิญญา)   ตลอดจน 
  การฝกปฏิบัติจริง เพื่อใหผูศึกษามีประสบการณตรงเกี่ยวกับสมถภาวนาอยางถูกตอง 
  และเหมาะสม   ประโยชนของสมถภาวนาในการนํามาประยุกตใชกับการดําเนิน 
  ชีวิตประจําวัน      และการบริหารกิจกรรมตาง ๆ  
 
1522210 กรรม สังสารวัฏ และนิพพาน                 2(2-0) 
  Kamma Samsara and Nibbana 
   ศึกษากฎแหงกรรมในพระพุทธศาสนา  ปฏิจจสมุปบาท  วัฏฏะ 3    กรรม 2 
         กรรม 3   กรรม 12    สมบัติ 4   วิบัติ 4    กรรม 16        กรรมในฐานะเจตจํานงท่ีเปน 
    ตัวสรางสรรคชีวิตและสังคมมนุษย   ขอควรทราบเพ่ือปองกันความเขาใจผิดในเร่ือง 
  กฎแหงกรรม ความแตกตางระหวางการเกิดใหมตามหลักพระพุทธศาสนากับศาสนา 
  พราหมณ-ฮินดู และศาสนาอ่ืน ๆ     คุณคาทางจริยธรรมของกฎแหงกรรม     เนนให 
  ผูศึกษามีความเช่ือและมีพฤติกรรมอยางม่ันคงในการละความช่ัว ทําความดี  ทําใจให 
  ผองใส   ตัวอยางกฎแหงกรรมจากเอกสารหรือจากประสบการณ   วิวัฏฏคามินกีุศล 
  และนิพพานในฐานะเปนภาวะเปนสมบัติปลอดพนจากปญหา      และขอบกพรอง 
  ทุกประการอันเปนจุดหมายสูงสุด 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
1522211 พุทธศึกษาศาสตร                    2(2-0) 
  Buddhist Education 
   ศึกษาแรงจูงใจอันเปนจุดกําเนิดของการศึกษาตามหลักธรรมของพระพุทธ 
    ศาสนา     การศึกษาในฐานะของการพัฒนาจากความอยูรอดดวยกิเลสมาสูความอยูดี 
  ดวยปญญา     การศึกษาในฐานะการพัฒนาความสามารถท่ีจะมีความสุขและแผขยาย 
  ความสุข       ความมุงหมายของการศึกษา        แกนนําและหลักแมบทของการศึกษา 
    กระบวนการของการศึกษา  มองการศึกษาในมิติตางๆตามหลักของพระพุทธศาสนา 
 
1522212 พุทธจิตวิทยา                   2(2-0) 
  Buddhist Psychology 
   ศึกษาความแตกตางระหวางจิตวิทยาตะวันตกกับพระพุทธศาสนาธรรมชาติ 
  และการทํางานของจิตและเจติสิก     ท่ีมาและลักษณะปญหาจิตใจของคนในปจจุบัน 
  ความเขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย        และจุดหมายของชีวิตตามหลักของ 
  พระพุทธศาสนา  การแกปญหาทางจิตจากสังคมและจากตัวบุคคลอยางมีกระบวนวิธี 
  และเปน ระบบตามหลักพุทธธรรม   การประยุกตพุทธจิตวิทยาเพื่อใชในดานตาง ๆ  
 
1522213 พุทธสังคมวิทยา                   2(2-0) 
  Buddhist Sociology 
   ศึกษาสังคมตามอุดมคติของพระพุทธศาสนา                ความสัมพันธและ 
  ความรับผิดชอบทางสังคม       หลักความสัมพันธระหวางภิกษุกับคฤหัสถ    และ 
  คฤหัสถกับคฤหัสถ    การพึ่งพาอาศัยกันระหวางการบรรลุธรรมสวนบุคคลกับความ

ดีงามทางสังคม     วินัยของคฤหัสถ  คานิยมแบบพุทธ  สิทธิสตรีในพระพุทธศาสนา 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
1522214 พุทธรัฐศาสตร                   2(2-0) 
  Buddhist Political Science 
   ศึกษาการปกครองในอุดมคติตามหลักพระพุทธศาสนา    ธรรมะสําหรับ

ผูนํารัฐ   ธรรมะสําหรับสมาชิกท่ีดีของรัฐ ของสังคมและของชุมชน  หลักอธิปไตย 3  
การปกครอง   ทุกระบอบมีจุดสมบูรณท่ีธรรมาธิปไตย   ลักษณะของการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย      ท่ีพัฒนาถึงระดับธรรมาธิปไตยแลว      ความสัมพันธอัน
เหมาะสมระหวางรัฐกับคณะสงฆ     และพระพุทธศาสนาในอดีตและปจจุบัน              
แนวทางการแกปญหาทางการเมืองดวยหลักธรรมของพระพุทธศาสนา 

   
1522215 พุทธเศรษฐศาสตร                  2(2-0) 
  Buddhist Economics 
   ศึกษาแนวคิดแบบพุทธเก่ียวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ      พุทธจริยธรรม

ทางดานเศรษฐกิจ             ฐานะทางเศรษฐกิจตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา     
ความสําคัญและความสัมพันธของเศรษฐกิจในระบบพุทธธรรม      ความตองการใน
ทรรศนะของเศรษฐศาสตรและพุทธศาสตร  จากคุณคาแท-คุณคาเทียม  สูพฤติกรรม
ในการบริโภคลักษณะสําคัญของเศรษฐศาสตรแนวพุทธ     การแกปญหาเศรษฐกิจ
ตาง ๆ ดวยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

 
1522216 พระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ 1                2(2-0) 
  Buddhism in English 1 
   ศึกษาเปนภาคภาษาอังกฤษ      เกี่ยวกับประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา   คํา

สอนทางพระพุทธศาสนาสําหรับฆราวาส   เชน  ศีล 5   ศีล 8   ฆราวาสธรรม   บุญ   
กริยาวัตถุและกฎแหงกรรม  ใหผูศึกษาฝกการเขียนและพูดธรรมะดังกลาวในภาค
อังกฤษ 

   Study the history of Buddhism and the Buddhist Teaching for laypeople 
such as the Five Precepts,   the Eight Precepts, virtues for a good household life,    
bases of meritorious action, and karma.      Including practice in written and spoken 
English of those Dhammas 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
1522217 สารนิพนธทางพระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ 1               2(2-0) 
  Selected Texts on Buddhism 1 
   ศึกษาตําราเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา        ในภาคภาษาอังกฤษท่ีเขียนโดย       

นักวิชาการผูท่ีมีช่ือเสียงของโลก       ในเร่ืองหลักพุทธธรรม       ในเร่ืองสังคมและ
เศรษฐกิจ       ใหผูศึกษาฝกการเขียนและพูดธรรมะดังกลาวในภาคภาษาอังกฤษ 

   Study Buddhist work concerning Buddhist Teachings society and 
economics written in English by famous writers of the world.     Including practice 
in written and spoken English of those Dhammas. 

 
1523101 ศาสนาเปรียบเทียบ                  3(3-0) 
  Comparative Religions 
   ศึกษาประวัติของศาสนาตาง ๆ รวมท้ังศาสดา หลักคําสอน เปาหมาย วิธีการ 
  โดยการศึกษาเปรียบเทียบศาสนาท่ีมีความนับถือมากในประเทศไทย       โดยเฉพาะ 
  พระพุทธศาสนา    ศาสนาอิสลาม    คริสตศาสนา    ศาสนาพราหมณ    ศาสนาขงจ้ือ       
  เพื่อใหเขาใจในศาสนาตาง ๆ ในแงปรัชญาและอยูรวมกันไดอยางสันติสุข 
 
1523201 จริยศึกษาสําหรับครูประถมศึกษา                 2(1-2) 
  Moral Education for Elementary Teacher 
   ศึกษาความหมายและขอบขายของจริยศึกษา   จริยธรรมและหลักธรรมของ

การอยูรวมกัน มารยาทสังคมและการฝกฝน      พิธีกรรมในศาสนาท่ีคนไทยนับถือ  
วิธีปฏิบัติท่ีถูกตองของศาสนาน้ัน ๆ       ปญหาและสาเหตุของความเส่ือมโทรมดาน
จริยธรรม  และวิธีการแกไขกิจกรรมและการฝกจริยธรรมสําหรับครูประถม 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
1523202 การศึกษาวิเคราะหพุทธสาวก สาวิกาและชาวพุทธตัวอยาง              2(2-0) 
  An Analytical Study of the Buddha’s Disciples and Exemplary Buddhists 
   ศึกษาวิเคราะหสาวกและสาวกท่ีสําคัญ เชน พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ 
  พระมหากัสสปะ       พระอานนท      พระอุบาลี      พระโกณฑัญญะ      พระราหุล   
 พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี  พระเขมาเถรี  พระอุบลวรรณเถรี  พระปฎาจาราเถรี  พระ

เจาพิมพิสาร   อนาถบิณฑิกเศรษฐี    นางวิสาขามหาอุบาสิกา    พระนางสามาวดี  วิ
สาขอุบาสก     นางขุชชุตตรา    และศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับชาวพุทธตัวอยาง    เชน    
พระเจาอโศกมหาราช  พระพุทธโฆษาจารย    อนาคาริกธรรมปาละ        ตลอดจน
ชาวพุทธตัวอยางรวมสมัยท่ีควรศึกษาท้ังชาวไทยและชาวตางชาติ      พรอมท้ังทราบ
แหลงท่ีจะศึกษาคนควาประวัติของทานเหลานี้ไดอยางกวางขวางดวยตนเอง 

 
1523203 การศึกษาวิเคราะหวิธีสอนของพระพุทธเจา               2(2-0) 
  An Analytical Study of the Buddha’s Teaching Methods 
   ศึกษาในเชิงวิเคราะหถึงวิธีการสอนของพระพุทธเจาในประเด็นตาง ๆ    คือ 
  ปรัชญาพ้ืนฐาน     คุณสมบัติผูสอนในดานบุคลิกภาพและคุณธรรม     หลักท่ัวไปใน 
  การสอนในแงเกี่ยวกับเนื้อหาท่ีสอน      ผูเรียนและตัวอยางการสอน     ลีลาการสอน  
  วิธีการสอนแบบตาง ๆ  
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
1523204 ความสําคัญและความจําเปนของการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนา             2(2-0) 
  The Importance and Need of Buddhist Studies 
   ศึกษาเหตุผลท่ีแสดงถึงความสําคัญและความจําเปนท่ีคนไทยเรียนวิชาพระ 
  พุทธศาสนา ปญหาดานตาง ๆ ท่ีเกิดจากการพัฒนาแบบตะวันตก  ท้ังในประเทศไทย 
  และในระดับโลก       พระพุทธศาสนาในฐานะเปนสถาบันหลัก      เปนรากฐานของ 
  วัฒนธรรมไทย  เปนสภาพแวดลอมท่ัวไปของสังคมไทย  เปนแหลงคําสอนของ 
 ระบบจริยธรรมไทย  เปนหลักสําหรับพัฒนาชีวิตและสังคม    เปนวิชาการท่ี

เสริมสรางความเจริญกาวหนาทางปญญาใหแกสังคมมนุษย      และเปนแหลงหนึ่ง
แหงอารยธรรมของมนุษยชาติ      ปจจุบันการจัดการสอนพระพุทธศาสนาใหมี
บูรณาการครบท้ัง  4  ดาน   การบูรณาการเขาในทุกวิชา        การบูรณาการ
องคจริยธรรมเขาในระบบจริยธรรม  การบูรณาการคนเขาในชุมชน   และการบูรณา
การสถาบันการศึกษาเขาในระบบจริยศึกษาของชุมชน            พุทธจริยธรรมเปน
จริยธรรมสากลท่ีแทจริง  เพราะต้ังอยูบนสัจธรรม         พรอมท้ังใหผูศึกษาทํา
กิจกรรมเพื่อทดลองนําระบบพุทธจริยธรรมมาใชปฏิบัติเพื่อแกปญหาสวนตน ชุมชน 
และประเทศชาติ 

 
1523205 วิปสสนาภาวนา                   2(1-2) 
  Insight Meditation 
   ศึกษาบุพพกิจ            การเจริญวิปสสนาภาวนา และผลของวิปสสนาภาวนา 
  สติปฏฐาน 4       วิปสสนาภูมิ 6       วิปสสนูปกิเลส 10      สังโยชน 10       วิสุทธิ 7 
  วิปสสนาญาณ 9   วิปสสนาญาณ 10    ญาณ 16           ประเภทตาง ๆ ของพระพุทธ 
  อริยบุคคล       ตลอดจนการฝกปฏิบัติจริงเพื่อใหผูศึกษามีประสบการณตรงเกี่ยวกับ 
  วิปสสนาภาวนาอยางถูกตองเหมาะสม   ประโยชนของวิปสสนาภาวนาในการนํามา

ประยุกตใชกับการดําเนินชีวิตประจําวัน และการบริหารกิจกรรมตาง ๆ 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
1523206 พุทธศิลป                   2(2-0) 
  Buddhist Arts 
   ศึกษาศิลปะทางพระพุทธศาสนาทุกประเภท   ไดแก       สถาปตยกรรม      

ประติมากรรม  จิตรกรรม  ภาพพิมพ  โสตศิลป  โสตทัศนศิลป  และประยุกตศิลป   
ท้ังของไทย และของตางประเทศท่ีสําคัญ       ใหทราบถึงประวัติความเปนมา และ
สามารถแยกแหลงท่ีมา และยุคสมัยได    พรอมท้ังทราบถึงความหมายทางธรรมะ
ของพุทธศิลปนั้น ๆ  ประโยชนและบทบาทของพุทธศิลปตาง ๆ  

 
1523207 ปูชนียสถานและปูชนียวัตถุท่ีสําคัญทางพระพุทธศาสนา              2(2-0) 
  Important Buddhist Sacred Places and Objects 
   ศึกษาปูชนียสถานและปูชนียวัตถุท่ีสําคัญของอินเดีย ไทย และประเทศอื่นๆ   
  เชน     สังเวชนียสถาน 4 แหงในอินเดีย   ปูชนียสถานและปูชนียวัตถุท่ีเกี่ยวเนื่องกับ 
    พุทธประวัตแิละพระสาวกท่ีสําคัญ  วัด  เจดีย   พระพุทธรูปท่ีสําคัญของไทยกับของ 
    ตางประเทศ     ใหทราบถึงความเปนมา    บทบาทในประวัติศาสตรของปูชนียสถาน 
  และปูชนียวัตถุนั้น ๆ  
 
1523208 การสรางและพัฒนาส่ือการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา             2(2-0) 
  The Creating and Developing of Educational Medias of Buddhist Studies 
   ศึกษาการใช   การสรางและการพัฒนา  ส่ือการเรียนการสอนประเภทตาง ๆ  
   สําหรับวิชาพระพุทธศาสนา    เพื่อใหการเรียนการสอนเขาใจงาย    เปนรูปธรรม   
  นาสนใจ  ชวนติดตาม  มีประสทิธิภาพและประสิทธิผล  ตัวอยางส่ือ  เชน  แผนใส  

สไลด   แผนภูมิ   แผนปายนิเทศ   หุนมือ   หุนกระดาษ   เพลงสงเสริมคุณธรรม      
กิจกรรมประกอบจังหวะ   เกมสธรรมะประเภทตาง ๆ  นิทานธรรมะ  ละครธรรมะ  
และวีดิทัศน  เปนตน 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                     น(ท-ป) 
 
1523209 การสังคมสงเคราะหและการแกปญหาสังคมตามหลักพระพุทธศาสนา           2(2-0) 
  Social Welfare and Solving of Social Problems in Buddhism 
   ศึกษาการสังคมสงเคราะหตามหลักพุทธศาสนา      การสังคมสงเคราะหทาง

จิต  และทางกาย  การประยุกตนําหลักธรรมของพระพุทธศาสนามาใชในการปองกัน  
และการแกปญหาตาง ๆ ของสังคม   เชน      ปญหาความเส่ือมโทรมทางศีลธรรม    
ปญหาอบายมุข   ปญหายาเสพติด    ปญหาโรคเอดส    ปญหาเด็กและเยาวชน  
ปญหาโสเภณี  ปญหาอาชญากรรม    ปญหาทางเพศ    ปญหาครอบครัว    ปญหา
คนชรา    และปญหาคนพิการ  เปนตน   โดยใหผูศึกษาไดฝกปฏิบัติจริงในภาคสนาม
ดวย 

 
1523210 พระพุทธศาสนากับจรรยาทางธุรกิจ                2(2-0) 
  Buddhism and Business Ethics 
   ศึกษาหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเก่ียวกับสัมมนาอาชีวะ        สุขของ

คฤหัสถ 4   หลักการหาทรัพยและใชทรัพยอยางชอบธรรม ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิก
ธรรม 4       การจัดสรรทรัพยตามหลักโภควิภาค 4       หลักการใชทรัพยตามหลัก
โภคอาทิยะ 4   การคาขายท่ีผิดศีลธรรมตามหลักมิจฉาวณิชชา 5         จรรยาตาง ๆ 
ทางธุรกิจ   ตามหลักของพระพุทธศาสนาและการนําไปใชแกปญหาทางธุรกิจ 

 
1523211 พุทธศาสนสุภาษิต                  2(2-0) 
  Buddhist Proverbs 
   ศึกษาพุทธศาสนาสุภาษิต ท้ังภาคภาษาบาลี-ไทย-อังกฤษในหมวดหมูตาง ๆ  
  ไดแก หมวดคน  ฝกตน  รับผิดชอบตน  จิตใจ  การศึกษา  ปญญา   เล้ียงชีพ-สรางตัว 
  เพียรพยายามทําหนาท่ี  ครอบครัว-ญาติมิตร    การคบหา   การเบียดเบียน-การ

ชวยเหลือกัน   สามัคคี  การปกครอง  บุญ-บาป  ธรรม-อธรรม  ความดี-ช่ัว  กรรม  
กิเลส  คุณธรรม  วาจา  ชีวิต-ความตาย  พนทุกข-พบสุข  โดยศึกษาหมวดละ 4-5 
ภาษิต   เปนตัวอยางใหรูท้ังคําแปล  ความหมาย  แหลงท่ีมาในพระไตรปฎก  พรอม
ท้ังบริบทตาง ๆ ท่ีพระพุทธเจาทรงแสดงภาษิตน้ัน    ๆ       และใหผูศึกษาเกิดฉันทะ
และทราบวิธีท่ีจะศึกษาคนควาพุทธศาสนาสุภาษิตใหกวางขวางและลึกซ้ึงยิ่งข้ึน 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
1523212 พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร                 2(2-0) 
  Buddhism and Science 
   ศึกษาจุดรวมและขอแตกตางระหวางพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร    

ขอบเขต และเปาหมายท่ีไมเหมือนกันของแกนแหงความรู       แนวทางที่ตรงกันแต
เนนตางกันในวิธีเขาถึงความรู           จุดเนนและการใชวิธีเขาถึงความจริงท่ีตางกัน  
ขีดจํากัดของวิทยาศาสตร     พระพุทธศาสนาในฐานะเปนรากฐานของวิทยาศาสตร                    
การยอมรับคุณคาและประสบการณทางอินทรียท่ี 6        ผลกระทบของวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีท่ีมีตอพระพุทธศาสนาและแนวทางแกไขปรับปรุง 

 
1523213 พระพุทธศาสนากับการอนุรักษส่ิงแวดลอม               2(2-0) 
  Buddhism and Environmental Conservation 
   ศึกษาหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาเก่ียวกับส่ิงแวดลอมและธรรมชาติ

ชีวิตของพระสงฆเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอมอยางมาก  หลักการและขอปฏิบัติของพระ  
รัฐบาลและชาวบานตอปาอยางถูกตองตามหลักพระพุทธศาสนา       โลกทัศนของ
พระพุทธศาสนาท่ีถือวามนุษยเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติ  หลักการแผเมตตา  กรุณา  
มุทิตา และอุเบกขา  แกสรรพส่ิงมีชีวิตอยางเสมอภาค    และไมมีขอบเขตจํากัดเปน
พื้นฐานท่ีสมบูรณของการอนุรักษส่ิงแวดลอม   กฎแหงกรรมและทางสายกลางชวย
สงเสริมการอนุรักษส่ิงแวดลอมและธรรมชาติ      และใหผูศึกษาทดลองปฏิบัติ
ภาคสนาม 

 
1523214 พระพุทธศาสนากับโลกาภิวัตน                 2(2-0) 
  Buddhism and Globalization 
   ศึกษาหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาเก่ียวกับอธิปไตย 3   โลกาภิวัตนเปน 
  โลกาธิปไตย ธรรมานุวัตรเปนธรรมธิปไตย หลักพุทธธรรมเก่ียวกับการรูเทาทันโลก 
  และการไมหลงโลก        หลักการรูจักวิเคราะหแยกแยะขาวสารขอมูลการรูเทาทัน

ขาวสารขอมูล และการปฏิบัติตอขาวสารขอมูลอยางถูกตองและเหมาะสม  หนาท่ี
ของชาวพุทธในการปองกันและแกไขขอบกพรองและผลเสียของกระแสโลกาภิวัตน 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
1523215 พระพุทธศาสนากับการพัฒนาแบบยั่งยืน                2(2-0) 
  Buddhism and Sustainable Development 
   ศึกษาทิฏฐิพื้นฐาน 3 ประการท่ีผิดพลาดของการพัฒนาแบบตะวันตก    และ 
  แนวทางแกไขดวยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา    การพัฒนาวัตถุตองควบคูไปกับ 
  การพัฒนาจิตใจอยางไดสัดสวนสมดุลกัน      หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีเปน

แมบท สําหรับการพัฒนาแบบยั่งยืนท่ีแทจริงในดานจิตใจ     วัฒนธรรม     เศรษฐกิจ     
สังคม  การศึกษา  การเมือง  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ส่ิงแวดลอมและธรรมชาติ 
และใหผูศึกษาทดลองปฏิบัติงานโครงการ  ตัวอยางพัฒนาแบบยั่งยืน 

 
1523216 พระพุทธศาสนากับสันติภาพ                 2(2-0) 
  Buddhism and Peace 
   ศึกษาปญหาความขัดแยง       และความรุนแรงดวยการวิเคราะหตามหลัก

พระพุทธศาสนา       สภาพของมนุษยท่ียังไมไดรับความพัฒนาจิตใจ  เปนตนเหตุ
ของความรุนแรง      การเขาใจผิดเกี่ยวกับคว  ามสุขเปนตนเหตุของความขัดแยง       
อิสรภาพ 4 ระดับ       อิสรภาพทางกาย      อิสรภาพทางสังคม      อิสรภาพทางจิต 
และอิสรภาพทางปญญา  เปนเคร่ืองประกันของสันติภาพและความสุข  การประเมิน
ฐานะและบทบาทของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางถูกตอง   จะชวยแกไขปญหา
ความขัดแยง       สันติภาพจะบรรลุไดดวยการพัฒนามนุษย    ตามหลักไตรสิกขา       
สถาบันสงฆเปนสังคมในอุดมคติท่ีมีสันติภาพอยางแทจริง     และเปนแบบอยางแก
สังคมท่ัวไป       และใหผูศึกษาทดลองแกปญหาสถานการณความขัดแยงตาง ๆ ดวย
วิธีการทางพระพุทธศาสนา 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
1523217 พุทธประวัติภาคภาษาอังกฤษ                 2(2-0) 
  The Life of the Buddha in English 
   ศึกษาพุทธประวัติเปนภาษาอังกฤษ    ตั้งแตประสูติ    มหาภิเนษกรมณ  การ

ตรัสรู     การสอนธรรมะ    และปรินิพพาน      ใหผูศึกษาฝกการเขียนและพูดพุทธ
ประวัติเปนภาษาอังกฤษ 

   Study the biography of the Buddha from firth,  renuniation, enlightenment, 
  preaching, to death.   Including practice in written and spoken English of the life of 

the Buddha. 
 
1523218 พระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ 2                2(2-0) 
  Buddhism in English 2 
   ศึกษาเปนภาษาอังกฤษ     เกี่ยวกับคําสอนหลักของพระพุทธเขา          เชน  

อริยสัจจ 4    ไตรลักษณ     และปฏิจจสมุปทาน        ใหผูศึกษาฝกการเขียนและพูด
ธรรมะดังกลาวเปนภาษาอังกฤษ 

   Study the principal teachings of the Buddha such as the Four Noble truths, 
the Three Characteristics, and the Dependent Origination.        Including practice in 
written  and spoken English of those Dhammas 

 
1523301 ฮินดูธรรมและพิธีกรรม                  3(3-0) 
  Hinduism and Rite 
   ศึกษาวิวัฒนาการความคิดตั้งแตยุคพราหมณ    ยุคพระเวท   และยุคอุปนิษัท   
  ตลอดจนหลักธรรม  ความเช่ือ  และพิธีกรรมรูปแบบตาง ๆ  
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
1523417 วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาของไทย                2(2-0) 
  Thai Buddhist Literature 
   ศึกษาวรรณกรรมที่สําคัญทางพระพุทธศาสนา       ตั้งแตสมัยสุโขทัยจนถึง

ปจจุบัน    โดยศึกษาสาระสังเขปของวรรณกรรมท่ีสําคัญ   และวิเคราะหวรรณกรรม
นั้น ๆ ในแงคุณคา      และอิทธิพลท่ีมีตอสังคมไทยและพระพุทธศาสนา  วิเคราะห
ลักษณะเดนของวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในแตละยุค     พรอมท้ังวิวัฒนาการ
ของวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาของไทย    วรรณกรรมท่ีสําคัญ     เชน  ไตรภูมิ
พระรวง        มังคลัตถทีปนี      ปญญาสชาดกมหาชาติคําหลวง    ปฐมสมโพธิกาถา    
มหาเวสสันดรชาดก     พระมาลัยคําหลวง    พระนิพนธของสมเด็จพระมหาสมณเจา 
กรมพระปรมานุชิตชิโนรส       พระนิพนธของสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยา 

 วชิรญาณวโรรส           พระราชนิพนธของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว         รัชกาล
ปจจุบัน     พระนิพนธของสมเด็จพระญาณสังวร   สมเด็จพระสังฆราช    พระนิพนธ
ของหมอมเจาหญิงพูนพิศมัย   ดิศกุล      งานเขียนของพระธรรมปฎก       (ประยุทธ 
ปยุตโต)    พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ฐิตาญาโณ)         พระเทพ  วิสุทธิกวี (พิจิตร 
ฐิตวณโณ)    พระธรรมธีรราชมหามุนี (วิลาศ  ญาณวโร)     พระเมธี ธรรมมาภรณ 
(ประยูร  ธมมจิตโต)         หลวงวิจิตรวาทการ               พันเอกปน  มุทุกันต  อาจารย
สุชีพ ปุญญานุภาพ  อาจารยจํานงค ทองประเสริฐ  อาจารยเสถียร โพธินันทะ  
อาจารยวศิน  อินทรสระ  อาจารยแสง จันทรงาม และอาจารยเสฐียรพงษ  วรรณปก  
เปนตน 

 
1523501 คริสตธรรมและพิธีกรรม                  3(3-0) 
  Christianity and Rite 
   ศึกษาประวัติ องคประกอบ  และการแบงเปนนิกายตาง ๆ ของศาสนาคริสต

คัมภีรไบเบิล    และคําสอนของนิกายสําคัญในศาสนาคริสต         ความรูเร่ืองศรัทธา     
ความเขาใจเกี่ยวกับพิธีกรรม       และแนวทางการดําเนินชีวิตของคริสตศาสนิกชน  
ศาสนาคริสตในประเทศไทย 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
1524201 ธรรมวิจารณ                   2(2-0) 
  Dhamma Criticism 
   ศึกษาและนําหลักคําสอนสําคัญและหลักธรรมตาง   ๆ    ท่ีเกี่ยวของกับชีวิต 
  ประจําวันมาวิเคราะหและวิจารณตามแนวเหตุผลใหเขาใจความหมาย  ความมุง
หมาย  
  และคุณคาโดยสัมพันธกับหลักธรรมอ่ืน ๆ   และการนําไปปฏิบัติ     พรอมท้ังผลดี

ผลเสียของการปฏิบัติท่ีถูกหรือผิด ซ่ึงมีผลตอชีวิตและสังคม 
 
1524202 การฝกสมาธิสําหรับผูสูงอายุ                 2(1-2) 
  Meditation Training for the Elderly 
   ศึกษาความหมาย       ประเภท       และหลักการของการฝกสมาธิ  สมาธิใน

พุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน    การปรับสภาวะรางกายและจิตใจในการฝกสมาธิ     
วิธีการฝกสมาธิแบบตาง ๆ   การฝกสมาธิและการทดสอบ  สมาธิกับชีวิตประจําวัน
ของผูสูงอายุ      ประโยชน(อานุภาพ) ของสมาธิกับผูสูงอายุ 

 
1524203 การฝกสมาธิ                   2(2-0) 
  Meditation Practice 
   ศึกษาความหมาย  หลักการ  ลําดับข้ันของการฝกสมาธิ  กลวิธีฝกสมาธิแบบ 
  ตาง   ๆ    ประเภทประโยชนของการฝกสมาธิ  ฝกปฏิบัติ     การฝกสมาธิโดยเนน 

 การนําประโยชนของสมาธิมาใชในชีวิตประจําวัน   
 
1524204 ศึกษาเปรียบเทียบเถรวาทกับอาจริยวาท                2(2-0) 
  Comparative Study on Theravada and Acariyavada 
   ศึกษาประวัติความเปนมาของเถรวาทและอาจริยวาท (มหายาน)  โดยสังเขป 
  ขอแตกตางและเหมือนกันระหวางนิกายท้ังสอง        เปรียบเทียบคําสอนพ้ืนฐานการ 
    ตีความพุทธธรรม  วรรณกรรม และการปฏิบัติธรรม 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
1524205 การใหคําปรึกษาและการแนะแนวตามหลักพระพุทธศาสนา              2(2-0) 
  Buddhist Counselling and Guidance 
   ศึกษาแนวคิดพื้นฐานของพระพุทธศาสนา    ในการพัฒนามนุษย         ซ่ึงมี

ไตรสิกขาเปนหลักการสําคัญของการพัฒนา       ขอควรสังเกตเกี่ยวกับการพัฒนาใน
ระดับพฤติกรรม    ความสําคัญของรุงอรุณของการศึกษา หรือแสงเงินแสงทองของ
ชีวิต 7      กัลยาณมิตรธรรม 7    ธรรมเทศกธรรม 5      ลีลาครู 4       หลักตรวจสอบ
ประสิทธิผลของครู 3   หนาท่ีครูตอศิษย 5   และใหผูศึกษานําหลักธรรมเหลานี้มาใช
ในการใหคําปรึกษาและการแนะแนวในภาคปฏิบัติ 

 
1524206 พระพุทธศาสนากับส่ิงเหนือธรรมชาติ                2(2-0) 
  Buddhism and Supernatural 
   ศึกษาฐานะของส่ิงศักดิ์สิทธ์ิเทวฤทธ์ิปาฏิหาริย   และวัตถุมงคลในพระพุทธ 
  ศาสนา       หลักการเกี่ยวของกับส่ิงเหลานี้อยางถูกตองตามหลักพระพุทธศาสนา  

ความเช่ือเกี่ยวกับพระโพธิสัตวท่ีถูกตองและไมถูกตอง       พระอริยะกับผูวิเศษตาม
หลักพระพุทธศาสนา         พระพุทธศาสนากับปริจิตวิทยา และการคนควาทาง
วิทยาศาสตรเกี่ยวกับส่ิงเหนือธรรมชาติตาง ๆ 

 
1524207 สารนิพนธทางพระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ 2               2(2-0) 
  Selected Texts on Buddhism 2 
   ศึกษาตําราเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในภาคภาษาอังกฤษ      ท่ีเขียนโดย

นักวิชาการผูมีช่ือเสียงของโลก  ในเร่ืองพุทธปรัชญา  พุทธรัฐศาสตร และพุทธ
ศึกษาศาสตร       ใหผูศึกษาฝกการเขียนและพูดธรรมะดังกลาวในภาษาอังกฤษ 

   Study Buddhist work concerning Buddhist philosophy,   politics,   and 
education written in English by famous writers of the world.      Including practice 
in written and spoken English of  those Dhammas. 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
1524401 อิสลามธรรมและพิธีกรรม                 3(3-0) 
  Islamism and Rite 
   ศึกษาประวัติ องคประกอบและการแบงเปนนิกายตาง ๆ ของศาสนาอิสลาม 
  คัมภีรอัล-กุรอาน       และคําสอนของนิกายสําคัญในศาสนาอิสลาม        ความรูและ

ความเขาใจเกี่ยวกับศรัทธา    พิธีกรรม    วัฒนธรรม       และแนวทางการดําเนินชีวิต
ของชาวมุสลิม ศาสนาอิสลามในประเทศไทย 

 
1524901 สัมมนาพระพุทธศาสนา                  2(1-2) 
  Seminar in Buddhism 
   การทําความเขาใจและอธิบายหลักพุทธธรรมในทัศนะ      และบริบทตาง ๆ   

การเลือกกรณีตัวอยาง     หรือปญหาของสังคมมาวิเคราะห เพื่อหาทางอธิบาย   หรือ
แกปญหาตามแนวทางของพระพุทธศาสนา 

 
1524902 การศึกษาเอกเทศดานพระพุทธศาสนา                2(2-0) 
  Independent Study in Buddhism 
   ศึกษา  ปฏิบัติ หรือทดลอง  เฉพาะกรณีในเร่ืองท่ีสนใจเพ่ือทําโครงการใน 
  ขอบขายของพระพุทธศาสนา  ภายใตการนิเทศของอาจารยท่ีปรึกษาโครงการ 
 
1524903 การทําภาคนิพนธทางพระพุทธศาสนา                2(2-0) 
  Writing a Term Paper in Buddhism  
   ศึกษา คนควา วิจัย เพื่อทําภาคนิพนธในเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับพระพุทธศาสนา 
  ภายใตการนิเทศของอาจารยท่ีปรึกษาโครงการ 
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หมูวิชา ภาษาศาสตร  
(153) 

 
 

 หมูวิชาภาษาศาสตร ซ่ึงอยูในหมวดวิชามนุษยศาสตร ไดจัดลักษณะเน้ือหาวิชาออกเปนดังน้ี 
 1. ทฤษฎี / หลักการ          (153-1--) 
 2. การประยุกต           (153-2--) 
 3.           (153-3--) 
 4.           (153-4--) 
 5.           (153-5--) 
 6.           (153-6--) 
 7.           (153-7--) 
 8. การฝกประสบการณวิชาชีพ          (153-8--) 

10. โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ  
โครงการศึกษาเอกเทศ   การสัมมนาและการวิจัย          (153-9--) 
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หมูวิชาภาษาศาสตร (153) ในหมวดวิชามนุษยศาสตร 
 

รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

1531101 - ภาษาศาสตรเบ้ืองตน 2(1-2) 
1531102 - โครงสรางภาษาไทย 2(2-0) 
1531103 - ภาษาศาสตร 2(1-2) 
1531104 - สัทศาสตร 2(1-2) 
1531201 2622310 ภาษาศาสตรสําหรับครูสอนภาษา 2(2-0) 
1531202 1531202 ภาษาศาสตรสําหรับครูสอนภาษาไทย 2(2-0) 
1531203 - ภาษาศาสตรสําหรับครูสอนภาษาฝร่ังเศส 2(2-0) 
1531204 - ภาษาศาสตรเบ้ืองตนสําหรับครูประถมศึกษา 2(2-0) 
1532101 - ระบบเสียงภาษาไทย 2(2-0) 
1532102 - ระบบคําและระบบกลุมคําภาษาไทย 2(2-0) 
1532201 2622309 สัทศาสตรเพื่อการใช 2(1-2) 
1533101 2622309 สรวิทยา 3(3-0) 
1533102 2623304 วากยสัมพันธอังกฤษ 1 2(1-2) 
1533103 - วากยสัมพันธอังกฤษ 2 3(3-0) 
1533104 - ภาษาศาสตรเชิงประวัติ 2(2-0) 
1533105 - วากยสัมพันธภาษาฝร่ังเศส 2(1-2) 
1534101 - อรรถศาสตร 3(3-0) 
1534102 - ลักษณะภาษาศาสตรเชิงสังคมในภาษาอังกฤษ 3(3-0) 
1534103 2624903 ปฏิบัตินิยม 3(3-0) 
1534104 - ภาษาถ่ินไท 2(2-0) 
1534105 - อรรถศาสตรเบ้ืองตน 2(2-0) 
1534201 - ภาษาศาสตรประยุกต 3(3-0) 
1534202 - ภาษาศาสตรกับการเรียนภาษา 2(2-0) 
1534901 - สัมมนาภาษาศาสตรประยุกต 3(3-0) 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะดาน 

 
รหัส                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
1531101 ภาษาศาสตรเบ้ืองตน                  2(1-2) 
  Introduction  to  Linguistics 

 ความหมายของวิชาภาษาศาสตร  สาขาตาง ๆ ของวิชาภาษาศาสตร  ลักษณะ
ของภาษา  สัญลักษณของเสียงตามระบบสากล  ระบบเสียง ระบบคําและระบบ
กลุมคํา  การวิเคราะหภาษาตามทฤษฎีภาษาศาสตร 

 
1531102 โครงสรางภาษาไทย                  2(2-0) 
  Thai  Structure 

 ศึกษาเสียงและระบบเสียงภาษาไทย   โครงสรางของพยางค   การสรางคํา  
ชนิดและหนาท่ีของคํา  ชนิด  หนาท่ีและโครงสรางของวลี  ชนิดและโครงสรางของ
ประโยค 

 
1531103 ภาษาศาสตร                   2(1-2) 
  Linguistics 
                             Introduction to the formal study of Language, with Emphasis on the target 

language (English, French, Thai, etc. according to learner’ specialization).  The 
broad outlines of breakdown of language into phonology, morphology, syntax, 
semantics, and discourse, employing only such terminology considered essential.  
Fundamental differences between written and spoken language and insights into 
the latter through and by linguistics.  Wherever applicable, study of lexical sets,  
collocations, and word parameters. 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
1531104 สัทศาสตร                   2(1-2) 
  Phonetics 

 ศึกษาเกณฑพื้นฐานของระบบเสียงพยัญชนะ  และสระในภาษาฝร่ังเศส 
สัญลักษณท่ีใชแทนเสียงในภาษาฝรั่งเศส  ฝกออกเสียงภาษาฝรั่งเศสใหถูกตอง 

 
1531201 ภาษาศาสตรสําหรับครูสอนภาษา                 2(2-0) 
  Linguistics for Language  Teachers 

 An  overview  of  language and  its  descriptive  features : Language  
acquisition ; linguistic branches : sociolinguistics,  psycholinguistics, and  applied  
linguistics, relevant to the teaching  of  English,  Course  content to  include  
phonology,  morphology  elements of  semantics.  Emphasis  on  actual language  
use,  with  practical  study. 

 
1531202 ภาษาศาสตรสําหรับครูสอนภาษาไทย                2(2-0) 
  Linguistics  for  Teachers of  Thai 

 ศึกษาความหมาย  ความเปนมาและขอบขายของวิชาภาษาศาสตร  ศึกษา
ระบบเสียง  ระบบคํา  และระบบกลุมคํา  การวิเคราะหภาษาตามวิธีการทาง
ภาษาศาสตร  การประยุกตใชความรูและวิธีการทางภาษาศาสตรในการเรียนการ
สอนภาษาไทย 
 

1531203 ภาษาศาสตรสําหรับครูสอนภาษาฝร่ังเศส                2(2-0) 
  Linguisties  for  French  Teachers 

 ศึกษาขอบขายของภาษา  การรับรูทางภาษา  สาขาของวิชาภาษาศาสตรตาง 
ๆ เชน ภาษาศาสตรเชิงสังคมศาสตร  จิตวิทยาภาษา และภาษาศาสตรประยุกต  เพื่อ
นําไปใชในการสอนภาษาฝร่ังเศส 
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รหัส                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
1531204             ภาษาศาสตรเบ้ืองตนสําหรับครูประถมศึกษา                                       2(2-0) 
               Linguistics for Elementary School Teachers 
                               หลักของกฎเกณฑเกี่ยวกับภาษา แบบสรางของคํา  กลุมคํา  ประโยค และ

สํานวนในภาษาไทย  ไตรยางค  การผันอักษร    การใชคําราชาศัพท  และคําสุภาพใน
โอกาสตาง ๆ   ความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรม  ลักษณะภาษาไทย   
หลักเกณฑการอานและการเขียนคําไทย และคําในภาษาอื่น  ระบบเสียง  ระบบคํา
และกลุมคํา  การประยุกตใชความรูทางภาษาศาสตรเพื่อการเรียนการสอน และเพ่ือ
การแกไขขอบกพรองทางการใชภาษาของเด็ก  การใชพจนานุกรมภาษาไทย 

    Principles of language rules, morphological, syntactic and idiomatic 
construction in Thai.  Consonants, consonantal tones, the use of royal language and 
linguistics; choices.  Relationship between language and culture.  Characteristics of 
the Thai language.  Reading and writing strategies for words in Thai and in other 
languages.  Phonology, morphology and syntax.  The application of linguistics in 
language teaching and learning and in language remedial programs for young 
learners.  The use of Thai dictionaries. 

 
1532101 ระบบเสียงภาษาไทย                  2(2-0) 
  Thai  Phonology 

 การออกเสียงในภาษา   การหาหนวยเสียง  หนวยเสียงและระบบเสียง
ภาษาไทย   พยางคและโครงสรางพยางคในภาษาไทย    การเปล่ียนแปลงของเสียง
เม่ือประกอบเปนพยางค 

 
1532102 ระบบคําและระบบกลุมคําภาษาไทย                2(2-0) 
  Thai  Morphology  and  Syntax 

 ระบบคําในภาษาไทย  การประกอบหนวยคํา  ระบบกลุมคํา  ทฤษฎี   และ
หลักเกณฑในการวิเคราะหความสัมพันธของคําในประโยค 
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รหัส                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
1532201 สัทศาสตรเพื่อการใช                  2(1-2) 
  Practical  English  Phonetics 

 Basic  principles  of  phonetics  and  definitions  of  vowels and 
consonants, symbols and transcription.  Simple analysis  of recorded  samples of 
native-speaker  reading.  Practical  exercises in reading, recording and playback of 
selected  texts, both  monologue and dialogue, in formal  and informal speech, with  
attention to non-segmental features,  such as  stress and intonation.  Paralinguistic  
features of language.  Survey of  speech  sound  difficulties  in  English  for  Thai  
speakers. 
 

1533101 สรวิทยา                    3(3-0) 
  Phonology 

 Definition  of  phonology and its combining  of sound system  with the  
syntactic surface structure. The phonology of  English as observed in multiple 
samples of recorded  native-speaker production.  Phonological  rules in  
assimilation,  word  stress,  etc.  Extended  study of prosodic  features  in  
meaningful,  authentic  speech,  including  recording  of  plays  or play extracts.  
Practical  work in  language  laboratory in  reproducing  utterances  and  comparing  
them  with  the  originals. 
 

1533102 วากยสัมพันธอังกฤษ 1                  2(1-2) 
  English  Syntax l 

 An  introductory  study of English  syntax,  this course  aims  to 
familiarize  students with the categories  and principal  structures of the  English  
language  and to  provide  a descriptive  method.  Also  terminology,  including  
some  key  notions  in  syntactic  analogies. 
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รหัส                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
1533103 วากยสัมพันธอังกฤษ 2                  3(3-0) 
  English  Syntax ll 

 Continuation,  from  English Syntax I,  of study of the  English  language 
as  elements in sequence.  Continued  study of the sentence  and its constituent  
parts;  dependent and independent  clauses,  identified by  function (noun,  
adverbial, etc.)  and types.  Substitutions and  elipsis.  Features  of declarative,  
interrogative, imperative  and  exclamatory  sentences, and  theirillocutionary  
force.  Word  order in sentences.  Clause  embedding ;  limited  analysis    of 
sentences to isolate  constituent  clauses. 
 

1533104 ภาษาศาสตรเชิงประวัติ                  2(2-0) 
  Historical Linguistics 

 วิวัฒนาการของภาษาศาสตรเชิงประวัติ การจําแนกตระกูลภาษา หลักเกณฑ
การเปรียบเทียบภาษาเพ่ือหาความสัมพันธระหวางภาษา  ขอสันนิษฐานลักษณะของ
คําในภาษาดั้งเดิม  เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถ่ินในตระกูลเดียวกัน 

 
1533105 วากยสัมพันธภาษาฝร่ังเศส                 2(1-2) 
  French  Syntax 

 ศึกษาระบบคําและระบบประโยคในภาษาฝร่ังเศส    เพื่อใหนักศึกษาคุนเคย
กับระบบคํา  โครงสรางและหลักเกณฑของระบบประโยคในภาษาฝรั่งเศส ฝกการ
สรางคําและประโยคใหถูกตองตามหลักเกณฑ 
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รหัส                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
1534101 อรรถศาสตร                   3(3-0) 
  Semantics 

 Study  of  meaning as a linguistic  phenomenon : word  meaning, sentence  
meaning and, especially,  the  study and recognition of relations of meaning  
between  sentences.  Conceptual  meaning, or sense.  Thematic  meaning, or how 
paragraph  and  essay  organization  and  emphasis  affect  meaning.  Connotative  
scanning to determine  what  language  suggests.  Semantics  and the  lexicon.  The 
concept of  presupposition. 

 
1534102 ลักษณะภาษาศาสตรเชิงสังคมในภาษาอังกฤษ                                       3(3-0) 
  Sociolinguistic  Aspects of the  English  language 

 Investigation,  initially in the  mother  tongue,  of  how  one is  speaking, 
and to whom  one is  speaking,  influences  lexical selection and grammatical  
samples, but also in written  language,  “public  language,  peer  language” ;  
special  features of various forms of  interview.  Acceptability and  
nonacceptability in  language use ;  features of  dialects. 
 

1534103 ปฏิบัตินิยม                   3(3-0) 
  Pragmatics 

 Basic  principles of  how  English-speaking people converse, according to 
their cultures,  including  turn-taking.  Co-operation in conversing,  with examples 
of the  effects of breaking the conversational  rules.  To make the  students aware 
of the differences of cultures and social roles of the listener  and the  speaker, in 
order to make proper  responses.  Examination of texts, from transcribed  authentic  
conversations and published  dialogues,  with indication of how  responses can  be  
predicted. 
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รหัส                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
1534104 ภาษาถ่ินไท                   2(2-0) 
  Tai Dialects 

 ความหมายและหลักเกณฑการแบงภาษาถ่ิน  ภาษาตระกูลไท  ภาษาถ่ิน  
ตระกูลไทท่ียังมีใชในปจจุบัน  ไดแก  ภาษาไทในประเทศจีน  อินเดีย  พมา  ลาว 
และไทย 

 
1534105 อรรถศาสตรเบื้องตน                  2(2-0) 
  Introduction  to Semantics 

 ทฤษฎีอรรถศาสตร   ศึกษาความหมายของคํา  ประโยคและขอความ 
ตอเน่ือง 
 

1534201 ภาษาศาสตรประยุกต                  3(3-0) 
  Applied Linguistics 

 A practical  non-lecture  course  in  text  analysis to determine  what  
linguistics,  as  studied  in  earlier  courses,  can  tell  us about meaning,  form 
appropriateness,  etc.  Word  sets and  lexical  relations, with  consideration of how  
changes in the selection of lexical items can  affect  meaning.  Application  of  
linguistics  to  education and the community.  Using  linguistic  skills  to  contrast  
standard  English  with  non-standard  varieties. 
 

1534202 ภาษาศาสตรกับการเรียนภาษา                 2(2-0) 
  Linguistics and Language Learning 

 กระบวนการในการเรียนภาษาท้ังการเรียนภาษาแมและภาษาอ่ืน ๆ  ทฤษฎี
ภาษาศาสตรกับแนวทางการเรียนภาษา  วิธีการและเทคนิคการเรียนภาษาแบบตาง ๆ  
องคประกอบทางภาษาและองคประกอบอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการเรียนภาษา 
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รหัส                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
1534901 สัมมนาภาษาศาสตรประยุกต                 3(3-0) 
  Seminar in Applied Linguistics 
   An Opportunity for each Student to Research, Compile and Present a short 

Paper on any chosen Aspect of Linguistics Paper Presented will be used to 
stimulate Discussion, the Teacher Acting as Supervisor and Facillator.  The course 
will also give Student the Opportunity to listen to and to consult invited experts in 
the field. 
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หมูวิชาภาษาไทย 
(154) 

 
  

หมูวิชาภาษาไทย  ซ่ึงอยูในหมวดวิชามนุษยศาสตร ไดจัดลักษณะเน้ือหาวิชาออกเปนดังน้ี 
1. หลักการ          (154-1--) 
2. การใชภาษา          (154-2--) 
3. อักษรและการจารึก  (154-3--) 
4. วรรณคดีและวรรณกรรมวิจารณ  (154-4--) 
5. การคนควาและแบบเรียน  (154-5--) 
6. การประยุกตใช  (154-6--) 
7. ด  (154-7--) 
8. การฝกประสบการณวิชาชีพ  (154-8--) 
9. โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ 

โครงการศึกษาเอกเทศ  การสัมมนาและการวิจัย  (154-9--) 
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หมูวิชาภาษาไทย  ในหมวดวิชามนุษยศาสตร(154) 
 

รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

1541101 - คําและสํานวนไทย 2 (2-0) 
1541102 - กวีนิพนธไทย 2 (2-0) 
1541103 - ภาษาเขมรในภาษาไทย 2 (2-0) 
1541104 - ภาษาบาลี 1 2(2-0) 
1541105 - ภาษาสันสกฤต 1 2 (2-0) 
1541106 - ภาษาเขมร 1 2(2-0) 
1541201 - การเขียนรายงานจากการคนควา 2(2-0) 
1541202 2611206 ภาษาเพ่ือการส่ือสาร 3(2-2) 
1541203 - ภาษาไทยธุรกิจ 3(3-0) 
1541204 - การเขียน 3(3-0) 
1541205 - การพูดเพื่อสังคม 2(2-0) 
1541206 - การอานอยางมีประสิทธิภาพ 2(2-0) 
1541207 - การอานตีบท 2(2-0) 
1541208 1540202 วาทการ 2(2-0) 
1541209 - การเขียนเพื่อการส่ือสาร 2(2-0) 
1541401 2611401 วรรณกรรมศึกษา 3(3-0) 
1541402 - ประวัติวรรณคดีไทย 2(2-0) 
1541403 - แงคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม 2(2-0) 
1541404 - วรรณกรรมสุโขทัย 2(2-0) 
1541405 - วรรณกรรมอยุธยา 2(2-0) 
1541406 - วรรณกรรมธนบุรีและรัตนโกสินทรตอนตน 2(2-0) 
1541407 - พัฒนาการของวรรณคดีไทย 2(2-0) 
1541408 - ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับวรรณคดีไทย 3(3-0) 
1542101 - หลักภาษาไทย 3(3-0) 
1542102 - ภาษาบาลี 2 2(2-0) 
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รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

1542103 - ภาษาสันสกฤต 2 2(2-0) 
1542104 - ภาษาเขมร 2 2(2-0) 
1542105 - พัฒนาการของภาษาไทย 2(2-0) 
1542201 - การอานเพ่ือจุดประสงคเฉพาะ 2(2-0) 
1542202 - การเขียนท่ัวไป 2(2-0) 
1542203 - การเขียนเพื่อจุดประสงคเฉพาะ 3(2-2) 
1542204 - ศิลปะการอานออกเสียง 2(1-2) 
1542205 - การเขียนภาคนิพนธและสารนิพนธ 2(2-0) 
1542206 - การเขียนกวีนิพนธ 2(2-0) 
1542207 - การเขียนสารคดี 2(2-0) 
1542208 - การอานเพื่ออุดมคติ 2(2-0) 
1542209 - หัสคดีศึกษา 2(2-0) 
1542210 - การพูดในท่ีชุมชน 3(2-2) 
1542301 - อักษรไทย 2(2-0) 
1542302 - อักษรไทย 1 2(2-0) 
1542303 - อักษรไทย 2 2(2-0) 
1542401 - วรรณกรรมวิจารณ 3(3-0) 
1542402 - วรรณคดีนิราศ 2(2-0) 
1542403 - วรรณกรรมประวัติศาสตร 2(2-0) 
1542404 - คีตวรรณกรรมศึกษา 2(2-0) 
1542503 - ผลงานการศึกษาคนควาทางภาษาและวรรณคดีไทย 2(2-0) 
1542801 - การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาและ

วรรณกรรม 1 
 

2(90) 
1542802 - การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาและวรรณกรรม 1 3(250) 
1543101 - หลักการอานและเขียนคําไทย 2(2-0) 
1542102 - ลักษณะคําประพันธไทย 2(2-0) 
1543103 - ภาษาถ่ิน 2(2-0) 
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รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

1543104 - ภาษาไทยสําหรับครูประถมศึกษา 2(2-0) 
1543105 - การศึกษาภาษาไทยเชิงสังคมวิทยา 2(2-0) 
1543201 - ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย 2(2-0) 
1543202 - ความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรม 2(2-0) 
1543203 - ความคิดสรางสรรคทางภาษาไทย 2(2-0) 
1543204 - การพูด การฟง เพื่อสัมฤทธิผล 3(2-2) 
1543205 - การพูดเปนหมูคณะ 2(2-0) 
1543207 - ภาษาเฉพาะกิจ 2(2-0) 
1543208 - การเขียนบันเทิงคดี 2(2-0) 
1543209 - การเขียนเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ 3(2-2) 
1543210 - การเขียนในหนาหนังสือพิมพ 3(2-2) 
1543211 - การเขียนบท 2(2-0) 
1543212 - การเขียนเชิงธุรกิจ 2(2-0) 
1543213 - การแปล 2(2-0) 
1543214 - เทคนิคการบรรณาธิการกิจ 2(2-0) 
1543215 - การยอความ 2(2-0) 
1543216 - การเขียนขาวและบทความ 2(2-0) 
1543217 - การอานเพ่ือพัฒนาชีวิตและสังคม 2(2-0) 
1543218 - การอานการเขียนเพื่อใชในงานธุรกิจ 2(2-0) 
1543219 - การฟง การพูดเพื่อใชในงานธุรกิจ 2(2-0) 
1543306 - อักษรและเอกสารโบราณ 2(2-0) 
1543307 - อักษรและเอกสารโบราณในทองถ่ิน 2(2-0) 
1543401 - วรรณกรรมปจจุบัน 2(2-0) 
1543402 - วรรณคดีการละคร 2(2-0) 
1543403 - วรรณกรรมสดุดี 2(2-0) 
1543404 - สังคมการเมืองและวรรณกรรม 2(2-0) 
1543405 - วรรณกรรมลายลักษณ 2(1-2) 
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รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

1543406 - วรรณกรรมเอกของไทย 2(2-0) 
1543407 - วรรณกรรมทองถ่ิน 2(2-0) 
1543408 - คติชนวิทยา 3(2-2) 
1543410 - วรรณกรรมพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย 2(2-0) 
1543411 - วรรณกรรมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 2(2-0) 
1543412 - วรรณกรรมพระบาทสมเด็จพระมงกุฎกลาเจาอยูหัว 2(2-0) 
1543413 - วรรณกรรมสุนทรภู 2(2-0) 
1543414 - วรรณกรรมสมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส 2(2-0) 
1543415 - วรรณกรรมกรมหมื่นพิทยาลงกรณ 2(2-0) 
1543416 - วรรณกรรมกรมพระนราธิปประพันธพงศ 2(2-0) 
1543417 - วรรณกรรมชิต บุรทัต 2(2-0) 
1543418 - วรรณกรรมเจาพระยาพระคลัง (หน) 2(2-0) 
1543419 - วรรณกรรมเจาพระยาธรรมศักดิ์มนตรี 2(2-0) 
1573420 - วรรณกรรมตะวันออก 2(2-0) 
1543421 - วรรณกรรมตะวันตก 2(2-0) 
1543422 - เร่ืองส้ันและนวนิยาย 2(2-0) 
1543423 - วรรณกรรมเด็ก 2(2-0) 
1543424 - วรรณกรรมแปล 2(2-0) 
1543425 - เพลงไทยประกอบบทเรียน 2(2-0) 
1543426 - ภาพสะทอนทางวัฒนธรรมจากวรรณกรรมไทย 3(3-0) 
1543501 - การจัดทําหนังสือสําหรับเด็ก 2(1-2) 
1543503 - ผลงานการคนควาทางภาษาและวรรณคดีไทย 2(2-0) 
1543504 - หนังสือเรียนวิชาภาษาไทย 2(2-0) 
1543801 - การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาและวรรณกรรม 2 2(90) 
1544102 - ภาษากับสังคม 2(2-0) 
1544103 - ภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ 2(2-0) 
1544201 - ภาษาตางประเทศในภาษาไทย 2(2-0) 
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รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

1544202 - การอานตีความ 2(2-0) 
1544203 - การเขียนเชิงสรางสรรค 2(2-0) 
1544204 - การเขียนวรรณกรรมสําหรับเด็ก 2(2-0) 
1544205 - การพูดทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 2(2-0) 
1544206 - การสัมภาษณ 3(2-2) 
1544401 - วรรณคดีขนบประเพณีและศาสนา 2(2-0) 
1544402 - อิทธิพลของวรรณกรรมตางประเทศตอวรรณกรรมไทย 2(2-0) 
1544407 - วรรณกรรมทองถ่ินเปรียบเทียบ 2(2-0) 
1544408 - คติชนวิทยาเปรียบเทียบ 2(2-0) 
1544409 - วรรณคดีเอกของไทย 2(2-0) 
1544410 - วรรณกรรมมุขปาฐะ 2(2-0) 
1544411 - นิทานพ้ืนบาน 2(2-0) 
1544601 - พื้นฐานคอมพิวเตอรกับงานเอกสารภาษาไทย 2(1-2) 
1544602 - การจัดการฐานขอมูลภาษาไทยดวยคอมพิวเตอร 2(1-2) 
1544603 - การจัดระบบการสืบคนขอมูลภาษาไทยดวยคอมพิวเตอร 2(1-2) 
1544604 - การวิเคราะหสารภาษาไทยดวยคอมพิวเตอร 2(1-2) 
1544605 - การนําเสนอสารภาษาไทยดวยคอมพิวเตอร 2(1-2) 
1544801 - การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาไทย 3 2(90) 
1544802 - การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาไทย 3 5(350) 
1544803 - การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาและวรรณกรรม 3 2(90) 
1544804 - การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาและวรรณกรรม 3 5(450) 
1544805 - การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาและวรรณกรรม 2 3(250) 
1544901 - การวิจัยทางภาษาไทย 3(3-0) 
1544902 - สัมมนาภาษาไทย 3(2-2) 
1544903 - สัมมนานักเขียนไทย 2(2-0) 
1544904 - การศึกษาเอกเทศ 3(2-2) 
1544905 - สัมมนารอยแกว รอยกรอง 3(2-2) 
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รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

1544906 - การวิจัยทางภาษาไทย 3(2-2) 
1544907 1544905 สัมมนาภาษาและวรรณกรรม 3(2-2) 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวิชาภาษาไทย    (154) 

 
รหัส                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
1541101 คําและสํานวนไทย                  2(2-0) 
  Words  and  Idioms  in  Thai 

 ลักษณะและ ท่ีมาของถอย คํ า สํ านวน   โวหาร   คํ าพั ง เพย   ภาษิต           
ความหมาย  และการนําไปใช 

 
1541102 กวีนิพนธไทย                   2(2-0) 
  Thai  Poetry 

 ท่ีมา รูปแบบและเนื้อหาของกวีนิพนธไทยท้ังกวีนิพนธแบบฉบับ  กวีนิพนธ
ทองถ่ิน    และเปนกวีนิพนธสมัยใหม     ศึกษาภาษาวรรณศิลป  การวิเคราะห
เปรียบเทียบและประเมินคุณคาของกวีนิพนธ   ฝกแตงคําประพันธสงเสริมความคิด
ริเร่ิมสรางสรรคของแตละบุคคล 

 
1541103 ภาษาเขมรในภาษาไทย                  2(2-0) 
  Khmer  in  Thai 

 เปรียบเทียบภาษาเขียนและระบบเสียงระหวางภาษาไทยกับภาษาเขมร การ
สรางคําในภาษาเขมร  วิธีการรับคําภาษาเขมรเขามาใชในภาษาไทย การกลายเสียง
และการกลายความหมายการนําภาษาเขมรมาใชในวรรณคดี  ราชาศัพทและใน
ชีวิตประจําวัน    หลักการสังเกตคําภาษาเขมรในภาษาไทย 

 
1541104 ภาษาบาลี  1                   2(2-0) 
  Pali  I 

 ไวยากรณบาลี ระบบเสียง ระบบคํา  การสรางศัพท กิตสมาส  ตัทธิต  การ
สนธิ  ชนิดของคํา  การแจกรูปกริยา  นาม  ระบบประโยค   การแตงประโยค  และ
การแปล 
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รหัส                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
1541105 ภาษาสันสกฤต 1                   2(2-0) 
 Sanskrit  I 

 ไวยากรณสันสกฤต  ตัวอักษร  ระบบเสียง  ระบบคํา  การสรางศัพท  กิตก  
สมาส  ตัทธิต  การสนธิ  ชนิดของคํา  การแจกรูปกริยา  นาม   ระบบประโยค  การ
แตงประโยค  และการแปล 

 
1541106 ภาษาเขมร  1                   2(2-0) 
 Khmer  1 

 โครงสรางของภาษาเขมร  ระบบเสียง  ระบบคํา  ระบบประโยค  ตัวอักษร  
และอักขร วิธีการอาน  การเขียน  และการแปลภาษาเขมร 

 
1541201 การเขียนรายงานจากการคนควา                 2(2-0) 
 Report Writing form Reference Materials 

 ฝกการเขียนรายงานการคนควา เร่ิมดวยการตีความหมายของหัวขอเร่ือง 
การวางโครงเร่ือง วิธีคนควาหรือวิธีการรวบรวมขอมูลจากการอาน การเรียบเรียง
เนื้อความ  การใชถอยคําท่ีมีน้ํ าหนัก  การอางเหตุผล  เ ชิงอรรถ  ดรรชนีและ
บรรณานุกรม 

 
1541202 ภาษาเพื่อการส่ือสาร                  3(2-2) 
 Languages  for Cammunication 

 หลักการใชภาษาเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจําวัน  หลักการใชถอยคํา  
สํานวนตามลักษณะทักษะ  ฟง  พูด   อาน  เขียน  ศึกษาศิลปะและทักษะท่ัวไป  เพ่ือ
โนมนาวใจ  เพื่อการตีความและเพื่อจุดประสงคอ่ืน ๆ ลักษณะการใชภาษาทางการ
ส่ือสารมวลชนและภาษาตางประเทศท่ีนํามาใชในการส่ือสาร 
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รหัส                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
1541203 ภาษาไทยธุรกิจ                   3(3-0) 
 Usage of Thai Language in Business 

 การใชภาษา   สํานวนและคําพูดท่ีเหมาะสมในการติดตอส่ือสารทาง
ธุรกิจตามกาลเทศะ  บุคคล  และเคร่ืองมือส่ือสาร  การใชโทรศัพท  การจดขอความ
ตามคําส่ัง  การกรอกแบบฟอรม  การสัมภาษณ   การเขียนคําอวยพร  การเขียนขาว
แจก (Press Releass)  การประชุมช้ีแจงขอเท็จจริง  การประชุมแถลงขาว  การเขียน
ขอคามโฆษณา  และประชาสัมพันธ  การเขียนและอานเอกสารเผยแพรทางธุรกิจ    
เสนอรายงานผลทางวิชาการ  การเขียนและการเสนอรายงานผลการประชุม  รายงาน
ผลการวิจัย  รายงานปกติ  รายงานความกาวหนาและรายงานอ่ืน ๆ ท่ีใชในวงการ
ธุรกิจ 

 
1541204 การเขียน                    3(3-0) 
 Writing 

 การลําดับความคิด  การวางโครงเร่ือง  การเขียนยอหนา   การเขียนบทความ  
การเขียนขาว  การเขียนจดหมายประเภทตาง ๆ การเขียนเรียงความ  การเขียนสรุป
ความจากการฟงและการอาน 

 
1541205 การพูดเพื่อสังคม                  2(2-0) 
 Social  Speaking   

 หลักการและเทคนิคการพูดเพ่ือสังคม  ไดแก  การพูดติดตอธุรกิจ   การพูด
จูงใจ    การพูดในฐานะเปนโฆษก     พิธีกร     การประชาสัมพันธ      การออกคําส่ัง  
การปราศรัย  สุนทรพจน   โอวาท     การกลาวสดุดี    กลาวไวอาลัย    กลาวเปดปด
งาน     กลาวตอนรับ     กลาวขอบคุณ    กลาวอวยพร  กลาวมอบส่ิงของ  และกลาว
แนะนํา 
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รหัส                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
1541206   การอานอยางมีประสิทธิภาพ                 2(2-0) 
 Efficiency Reading 

 ศึกษาหลักการอานอยางมีประสิทธิภาพ   ไดแก  การเขาใจศัพท   วลี  
โครงสรางและสํานวนภาษา  การจับใจความ  การสังเขปความ  และ  สรุปความ 

 
1541207 การอานตีบท                   2(2-0) 
 Script  Reading 

 การอานส่ือความหมายท้ังรอยแกวและรอยกรอง  การออกเสียงใหถูกตอง
ตามอักขรวิธีและฉันทลักษณ  การแบงวรรคตอน  การเนนเสียงหลักเบา  อานให
สอดคลองกับเนื้อหาและอารมณในเร่ือง 
 

1541208 วาทการ                    2(2-0) 
 Speech 

 ความมุงหมายของการดูแล  หลักการพูด  การสรางบุคลิกภาพในการพูด  
การใชเสียง  กิริยาทาทาง  การสรางความม่ันใจในการพูด  การใชภาษาและกลวิธีการ
พูด  การเตรียมการพูด  การประเมินผลและการปรับปรุงการพูด  หลักการฝกพูดใน
ชีวิตประจําวัน และการพูดในท่ีชุมชน  เนนการฝกพูดอธิบาย  อภิปราย  การกลาว   
รายงาน  การกลาวสรุป  การกลาวแนะนํา  และขอบคุณวิทยากร  การพูดจูงใจ  การ
พูดโนมนาวใจ 

 

1541209 การเขียนเพ่ือการส่ือสาร                  2(2-0) 
 Writing  Communication 

 ศึกษา รูปแบบการ เ ขียนเพื่ อการ ส่ือสาร   ลักษณะต าง  ๆ   ท่ี ใช ใน
ชีวิตประจําวัน  ฝกการเขียนเพื่อการส่ือสารอยางเปนทางการและไมเปนทางการใน
โอกาสตาง ๆ  การเขียนจดหมายและการเขียนเพื่อบันทึกรูปแบบตาง ๆ การเขียน
คําตอบ     คําถามในแบบทดสอบ  การเขียนเพื่อช้ีแจงขอเท็จจริง  การเขียนเพื่อแสดง
ความคิดเห็น  การเขียนเพ่ือโนมนาวจูงใจ  การเขียนเอกสิทธ์ิและสัญญาตาง ๆ ตาม
กฎหมายท่ีมีใชอยูในชีวิตประจําวัน 
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รหัส                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
1541401 วรรณกรรมศึกษา                  3(3-0) 
 Thai Literary Works 

 ลักษณะและวิวัฒนการของวรรณกรรมไทยในดานเน้ือหา  รูปแบบและ
แนวคิด  ความสัมพันธของวรรณกรรมกับศิลปวัฒนธรรม  ฝกวิเคราะหวรรณกรรม
จากตัวอยางท่ีตัดตอนมาเพ่ือเปนแนวทางในการศึกษาวรรณกรรมหรือวรรณคดีท่ี
ลึกซ้ึงตอไป 

 
1541402 ประวัติวรรณคดีไทย                  2(2-0) 
 History of Thai Literature     

 ยุคสมัยของวรรณคดีไทย สภาพสังคมและการเมืองท่ีมีผลตอวรรณคดีแตละ
สมัย วรรณคดีสําคัญของไทยเชิงประวัติและเชิงคุณคา ตั้งแตสมัยสุโขทัยจนถึงสมัย
รัชกาลท่ี 6 

 
1541403 แงคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม                2(2-0) 
 Thoughts  from  Literature 

 ศึกษาวรรณกรรมและวรรณคดีบางตอนท่ีมีแนวตาง ๆ กัน  ศึกษาดาน 
ปรัชญา   ความคิด   ภาษา  และอรรถรส   ตลอดจนกลวิธีการแสดงออกของ
แนวความคิดนั้น ๆ  สังเกตอิทธิพลของสังคมท่ีมีตอวรรณกรรม  หรืออิทธิพลของ
วรรณกรรมท่ีมีตอสังคม  แงคิดท่ีไดรับจากวรรณคดีและวรรณกรรมในดานตาง ๆ 
เชน  ดานสังคม  การเมือง  วัฒนธรรม  ปรัชญา  ศาสนา ฯลฯ 

 

1541404 วรรณกรรมสุโขทัย                  2(2-0) 
 Sukhothai  Literature 

 วรรณกรรมสมัยสุโขทัย  ลักษณะและคุณคาของวรรณกรรมทั้งในสวนท่ี
เปนสากล  สวนท่ีเปนเอกลักษณของชาติ  และในฐานะท่ีเปนการแสดงออกซ่ึง
อัจฉริยภาพสวนบุคคล  อิทธิพลทางสังคมท่ีมีตอวรรณกรรมสมัยนี้และอิทธิพลของ
วรรณกรรมสุโขทัยท่ีมีตอวรรณกรรมสมัยตอมา 
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1541405 วรรณกรรมอยุธยา                  2(2-0) 
 Ayudthya  Literature 

 วรรณกรรมสมัยอยุธยา  ลักษณะและคุณคาทางวรรณกรรมท้ังในสวนท่ีเปน
สากล  ในสวนท่ีเปนเอกลักษณของชาติ  และในฐานะท่ีเปนการแสดงออกซ่ึง
อัจฉริยภาพสวนบุคคล  อิทธิพลทางสังคมที่มีตอวรรณกรรมความเปลี่ยนแปลงทาง
วรรณกรรมสมัยอยุธยา  และอิทธิพลท่ีมีตอวรรณกรรมสมัยตอมา 

 
1541406 วรรณกรรมธนบุรีและรัตนโกสินทรตอนตน                                     2(2-0)  
 Dhonburi and Early Rattanakosin Literature 

              วรรณกรรมสมัยธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร จนกระท่ังถึงรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว  ลักษณะและคุณคาของวรรณกรรมท้ังใน
สวนท่ีเปนสากล ในสวนท่ีเปนเอกลักษณของชาติและในฐานะท่ีเปนการแสดงออก
ซ่ึงอัจฉริยภาพสวนบุคคล อิทธิพลของสังคมท่ีมีตอวรรณกรรม 

 
1541407 พัฒนาการของวรรณคดีไทย                 2(2-0) 
 Development  of Thai Literature 

 ศึกษาพัฒนาการของวรรณคดีไทยต้ังแตสมัยสุโขทัยถึงสมัยรัชกาลท่ี 6 ใน
ดานรูปแบบ  เนื้อหา  แนวความคิด  อารมณ  จินตนาการ  กลวิธีการประพันธ  
จําแนกประเภทของวรรณคดีไทย  ลักษณะเฉพาะของวรรณคดี  คุณคา  โลกทัศน  
ปรัชญา  ความเชื่อ  และคานิยม  สภาพสังคมและการเมืองท่ีมีผลตอวรรณคดีแตละ
สมัย  วรรณคดีสําคัญของไทยเชิงประวัติและคุณคา 
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รหัส                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
1541408 ความรูพื้นฐานเก่ียวกับวรรณคดีไทย                3(3-0) 
 Fundamental of Thai Literature 

 การศึกษาลักษณะท่ัวไปและวิวัฒนาการของวรรณคดีไทย การจําแนก
ประเภทของวรรณคดีไทย  ลักษณะเฉพาะของวรรณคดีไทย  คุณคาของวรรณคดี  
โลกทัศนปรัชญา  ความเชื่อ  และคานิยมท่ีปรากฏในวรรณคดีไทย  วรรณคดีกับ
วัฒนธรรมและสังคม  ความสัมพันธระหวางวรรณคดีแบบฉบับและวรรณกรรม  
เนนผูเรียนตระหนักในคุณคาของวรรณคดี  ในฐานะท่ีเปนสวนหนึ่งของชีวิตและ 
วัฒนธรรม 

 
1542101 หลักภาษาไทย                   3(3-0) 
 Grammar  of  Thai 

 ศึกษาความหมายและขอบขายของหลักภาษาไทย ศึกษาลักษณะภาษาไทย
ในดานเสียง พยางค คํา วลี ประโยค ลักษณะประโยค หลักเกณฑการอานการเขียน 
คําไทย คําราชาศัพท คําสุภาพ และสามารถใชภาษาใหถูกตองตามความนิยมของ
สังคมไทย 

 
1542102 ภาษาบาลี  2                                                       2(2-0) 
 Pali  II 

 รายวิชานี้ตองเรียนมากอน  :  1541104 ภาษาบาลี  1   
 การแตงประโยคและการแปลในระดับท่ีสูงข้ึนจากภาษาบาลี 1 

 
1542103 ภาษาสันสกฤต 2                                                                                          2(2-0) 
 Sanskrit  2 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  1541105  ภาษาสันสกฤต 1  
 การแตงประโยค  และการแปลในระดับท่ีสูงข้ึน  จากภาษาสันสกฤต 1 
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รหัส                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
1542104 ภาษาเขมร  2                                                             2(2-0) 
 Khmer 2 
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :   1541106  ภาษาเขมร  1   

 ภาษาเขมรในชีวิตประจําวัน การใชภาษาเขมรในดาน ฟง พูด อาน  เขียน   
เพื่อการนําไปใช 

 
1542105 พัฒนาการของภาษาไทย   2(2-0) 
 Development  of  Thai  Language 

 ศึกษาพัฒนาการของนโยบายรัฐเกี่ยวกับการศึกษา ความสัมพันธของ
พัฒนาการทางสังคมกับพัฒนาการของภาษา  การทํานุบํารุงภาษา  มาตรฐาน  
หลักการและวิธีการบัญญัติศัพท  และการสรางมาตรฐานทางภาษาของหนวยทาง
ภาษาของหนวยงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ  ปญหาและแนวทางแกไขในการอนุรักษ  และ
พัฒนาภาษาไทย  ศัพทบัญญัติในแขนงวิชาตาง ๆ  ท่ีนํามาใชในระบบการศึกษา  

 
1542201 การอานเพ่ือจุดประสงคเฉพาะ                 2(2-0) 
 Reading  for  Special  Purpose 

 วิธีตาง ๆ ในการอานเพื่อจุดประสงคเฉพาะ  ไดแก  การอานอยาง ผาน ๆ ใน
การอานขาวและคอลัมนในหนังสือพิมพรายวัน นิตสาร  วารสาร  และวรรณกรรม
ตาง ๆ  เพื่อประเทืองสติปญญาและความคิด  การอานเพ่ือนําความรูไปใช  การอาน
เพื่อวิเคราะห  วินิจสาร  วิจารณและประเมินคางานประพันธชนิดตาง ๆ การอานเพ่ือ
จับใจความสําคัญ  วิเคราะหเปรียบเทียบหาอัตลักษณของผูประพันธ 

 
1542202 การเขียนท่ัวไป                   2(2-0) 
 Writing 

 การเขียนสรุปบทความท่ีไดอานหรือไดฟง  การเขียนเลาเร่ือง  การเขียน
แสดงความรูสึก  ความคิดเห็น  การเขียนอภิปราย  เนนการฝกเขียนมีผลงานอยาง
นอยสัปดาหละ 1 เร่ือง  ประเมินผลงานเขียนตลอดภาคเรียน 
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รหัส                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
1542203 การเขียนเพ่ือจุดประสงคเฉพาะ                 3(2-2) 
 Writing Special Purpose 

 วิธีการตาง ๆ ในการเขียนเพื่อจุดประสงคเฉพาะ  ไดแก  การเขียนแสดง
ความรู อธิบายวิธีการทํางานหรือวิธีประกอบส่ิงของ  บอกทิศทาง  อธิบาย ความรู
เฉพาะวิชา  การจดบันทึกขอความท่ีมีผูสงไวใหบอกแกผูอ่ืน  การเขียนแสดงความ
คิดเห็น  การเขียนจูงใจ  การเขียนโฆษณา  ประชาสัมพันธ  และโฆษณาชวนเช่ือ  
บันทึกของทางราชการ  หนังสือราชการ  การเขียนทางธุรกิจ  การดัดแปลงขอความ
ใหยาวหรือส้ันลงเพ่ือจุดประสงคเฉพาะ  การเขียนบทวิทยุ  บทโทรทัศน  ฯลฯ  เนน
การฝกปฏิบัติ  มีผลงานอยางนอยสัปดาหละ 1 คร้ัง  ประเมินผลงานเขียนตลอดภาค
เรียน 

 
1542204 ศิลปะการอานออกเสียง                  2(1-2) 
 Reading  Technique 

 ฝกการอานทํานองเสนาะ  คําประพันธไทยทุกชนิดท่ีปรากฏในหนังสือ
เรียนภาษาไทย  ท้ังระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  ฝกอานออกเสียงใหชัดเจน
ถูกตอง ตามกฎขอบังคับของคําประพันธและถูกตองตามลีลา  ทวงทํานองอันเปน
ลักษณะเฉพาะของคําประพันธแตละชนิด  รวมท้ังสอดคลองกับลักษณะของเนื้อหา  
ฝกอานบทรอยแกว  รอยกรอง  เพื่อใหผูฟงเกิดความซาบซ้ึงและเกิดอารมณคลอย
ตาม 

 
1542205 การเขียนภาคนิพนธและสารนิพนธ                2(2-0) 
 Academic Writing 

 หลักการเขียนภาคนิพนธและสารนิพนธ   สวนประกอบของภาคนิพนธและ
สารนิพนธ  การเลือกเร่ือง  การวางโครงเร่ือง  การสํารวจและการรวบรวมขอมูล  
การบันทึกขอมูล  การวิเคราะหขอมูล  การเขียนเชิงอรรถ และบรรณานุกรม 
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1542206 การเขียนกวีนิพนธ                  2(2-0) 
 Poetry Writing 

 ความหมายและรูปแบบตาง ๆ ของกวีนิพนธ  ท้ังกวีนิพนธ  แบบฉบับ  และ
กวีนิพนธสมัยใหมศึกษากวีนิพนธท่ีแตงดี  ฝกเขียนกวีนิพนธตามรูปแบบใดรูปแบบ
หนึ่ง  หรือหลายแบบ  สรางสรรคกลวิธีการนําเสนอ  วรรณศิลปความลุมลึกของ
เนื้อหา  และความแหลมคมของความคิด 

 
1542207 การเขียนสารคดี                                           2(2-0) 
 Feature Writing 

 ลักษณะ รูปแบบและกลวิธีการเขียนสารคดี ฝกเขียนสารคดี
รูปแบบตาง ๆ  

 
1542208 การอานเพ่ืออุดมคติ                  2(2-0) 
 Reading  for  Opinions 

 การสรางนิสัยรักการอาน  การอานงานเขียนท่ีกอใหเกิด      มโนทัศนและ
สํานึกท่ีดีงาม  อันจะทําใหเกิดพลังทางปญญา  การแสวงหา  และการสรางสรรค
คุณคาของชีวิตตามอุดมการณแหงตน 

 
1542209 หัสคดีศึกษา                                2(2-0) 
 Humouristic  Folklore 

 ความหมายและประเภทของหัสคดี หลักการสรางอารมณในวัฒนธรรม
อารมณขันของไทยจากวรรณกรรมลายลักษณและวรรณกรรมมุขปาฐะกลวิธีการ
สรางเร่ือง  การใชรูปแบบการใชวัจนภาษาและอวัจนภาษาส่ือ อารมณขัน 
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1542210 การพูดในท่ีชุมชน                                                                                        3(2-2) 
 Speech for Public 

 การพูดในชีวิตประจําวัน ความมุงหมายของการพูด และหลักการฝก การ
สรางบุคลิกภาพ การใชเสียง ความม่ันใจ ตลอดจนลีลาการดําเนินเร่ือง และการใช
ภาษา การพูดอธิบาย พรรณานาและเลาเร่ืองในสภาวะและจุดมุงหมายท่ีกําหนดข้ึน 
การใชจิตวิทยาเพื่อจูงใจผูฟง  รูปแบบตาง ๆ  ของการพูดในท่ีชุมชน และการฝก
ปฏิบัติ   

 
1542301 อักษรไทย                                                                                                 2(2-0) 
 Thai  Alphabet 

 ศึกษาท่ีมาของอักษรไทย  วิวัฒนาการของตัวอักษรไทยตั้งแตสมัยพอขุน
รามคําแหง  จนถึงปจจุบันโดยใหฝกอานและเขียนได  ศึกษาลักษณะอักษรไทยใน
ทองถ่ินและเปรียบเทียบกับอักษรไทยปจจุบัน 

 
1542302 อักษรไทย  1                                                                                                2(2-0) 
 Thai Alphabet I 

 ประวัติและวิวัฒนาการอักษรไทย รวมทั้งอักษรแบบตาง ๆ  ท่ีปรากฏใน
ประเทศไทย เชน อักษรมอญ อักษรขอม   การปริวรรตเปนอักษรไทยปจจุบัน 

 
1542303 อักษรไทย  2                                                          2(2-0) 
 Thai Alphabet II 

 อักษรไทยโบราณของทองถ่ินตาง ๆ เชน อักษรลานนา อักษรไทยนอย  
อักษรธรรม ฯลฯ การปริวรรตเปนอักษรไทยปจจุบัน 
 

1542401 วรรณกรรมวิจารณ                                          3(3-0) 
 Literary Criticism 

 ทฤษฎีการวิจารณวรรณกรรม ศึกษาบทวิจารณวรรณกรรมท้ังในอดีตและ
ปจจบัุน ฝกเขียนบทวิจารณวรรณกรรมท้ังประเภทรอยแกวและรอยกรอง 
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รหัส                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
1542402 วรรณคดีนิราศ                                          2(2-0) 

 Niras (a form of Poetry) 
 ความหมายและลักษณะวรรณคดีนิราศ ศึกษาในดานจุดประสงคในการแตง
เนื้อหา  ธรรมเนียมหรือขนบ   ลีลาการเขียน   แรงบันดาลใจใหกวีสรางสรรค 
วรรณดคีนิราศ  อานวรรณคดีนิราศอยางนอย 3 เร่ือง เลือกไดตั้งแตสมัยอยุธยาจนถึง
ปจจุบัน โดยใหมีลักษณะคําประพันธตาง ๆ กัน 

 
1542403 วรรณกรรมประวัติศาสตร                                          2(2-0) 

 Thai Historical Literature 
 ลักษณะ ความมุงหมายและสาเหตุท่ีเกิดวรรณกรรมประวัติศาสตรในแตละ
สมัย   วิเคราะหเปรียบเทียบกับเหตุการณทางดานประวัติศาสตร ภาพสะทอนและ
คุณคาของวรรณกรรมประวัติศาสตร 

 
1542404 คีตวรรณกรรมศึกษา                  2(2-0) 
 A Study of Thai Songs 

 ศึกษาวรรณกรรมเพลงไทยลูกทุงและเพลงไทยสากลท้ังดานเน้ือหาและ
ความคิดท่ีสะทอนสังคมและวัฒนธรรม   วิเคราะหกลวิธีการแตง และปริบทของ
ความนิยม 

 
1542503 ผลการศึกษาคนควาทางภาษาและวรรณคดีไทย                                               2(2-0) 
 A Study  of  Research  Work  in  Thai 

 ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยโดยสังเขป  ศึกษาผลงานคนควาวิจัยและวิธีการที่ใช
กับงานนั้น  การนําผลหรือขอเสนอแนะจากงานวิจัยไปประยุกตใชในการสอนและ
พัฒนาองคความรูใหมในรูปแบบตาง ๆ  ศึกษางานวิจัยไมนอยกวา 3 เร่ือง ให
ครอบคลุมสาขาวรรณคดี  หลักภาษาและการใชภาษา 
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รหัส                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
1542801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาและวรรณกรรม 1                                2(90) 
 Preparation for Professional Experience in Language and Literary Works 1 

 จัดให มีกิจกรรมเ พ่ือ เตรียมความพรอมของนักศึกษากอนออกฝก
ประสบการณวิชาชีพ ในดานการรับรู ลักษณะ และโอกาส ของการประกอบอาชีพ 
การพัฒนาตัวนักศึกษาใหมีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะท่ี
เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยเนนท่ีทักษะข้ันพี้นฐานและระดับสูงภาคปฏิบัติในงานและ
กิจกรรมสําหรับฝกประสบการณวิชาชีพภาษาและวรรณกรรม 
 

1542802 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาและวรรณกรรม 1                                         3(250) 
 Field  Experience  in  Language  and  Literary  Work  1 

 จัดใหนักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพภาษาและวรรณกรรม ในองคการ
หรือหนวยงาน เพื่อใหไดรับความรู ทักษะ เจตคติและประสบการณในอาชีพ และ
นําผลจากการฝกงานมาวิเคราะห สรุปในรูปของการสัมมนา นิทรรศการ หรือภาค
นิพนธ 
 

1543101 หลักการอานและการเขียนคําไทย                                         2(2-0) 
 Reading and Writing Systems in Thai 

 ศึกษาหลักเกณฑตาง ๆ ในการอานและเขียนคําไทย ความจําเปนและ
ประโยชนของการเรียนวิชานี้   ฝกการอานและการเขียน เก็บรวบรวมคําท่ีมักเขียน
หรืออานผิดเพี้ยนไปจากกฏเกณฑเทาท่ีมีอยูในปจจุบัน วิเคราะหและวิจัยขอมูลเหตุ
ท่ีทําใหเกิดการอานและเขียนอยางนั้น เปรียบเทียบคําท่ีอานและเขียนผิดกับคําท่ีอาน
และเขียนตามกฏเกณฑอภิปรายและสรุปผลเพื่อนําไปใชใหเกิดประโยชนใน
ชีวิตประจําวัน 
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รหัส                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
1543102 ลักษณะคําประพันธไทย                                          2(2-0) 

 Characteristies   of  Thai  Poetry 
 ท่ีมาและแบบแผนการแตงคําประพันธไทยและคําประพันธในทองถ่ิน 
กลวิธีในการใชถอยคํา การใชโวหาร วิเคราะห เปรียบเทียบ และประเมินคุณคาฝก
แตงคําประพันธสงเสริมความคิดริเร่ิมสรางสรรคของแตละบุคคล 
 

1543103 ภาษาถ่ิน                    2(2-0) 
 Dialectology 

 ศึกษาความหมายของภาษาถ่ิน  การจําแนกภาษาไทยถ่ินในประเทศไทย  
ความแตกตางของภาษาไทยถ่ินในดานเสียง คํา ประโยค ความหมาย  ฝกเก็บขอมูล
และวิเคราะหภาษาไทยถ่ินประยุกตใชความรูวิชาภาษาถ่ินในการเรียนการสอนวิชา
ภาษาไทย 

 
1543104 ภาษาไทยสําหรับครูประถมศึกษา                 2(2-0) 
 Thai Language for Elementary School Teachers 

 หลักเกณฑเกี่ยวกับภาษา แบบสรางคํา กลุมคําประโยคและสํานวนใน
ภาษาไทย ไตรยางค การผันอักษร การใชราชาศัพท และคําสุภาพในโอกาสตาง ๆ 
ความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรม ลักษณะภาษาไทย หลักเกณฑการอาน
และเขียนคําไทย  การอานทํานองเสนาะ  การใชพจนานุกรม ศึกษาหลักการ 
รายละเอียดและเนื้อหาภาษาไทย ในหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
1543105 การศึกษาภาษาไทยเชิงสังคมวิทยา                                                               2(2-0) 
 Sociological  Aspect  of  the  Thai  Language 

 ศึกษาความสัมพันธระหวางภาษาไทยกับสังคม  วิเคราะหการใชภาษาท่ี
สัมพันธกับกาลเทศะ  และบุคคลตาง ๆ  การใชภาษาในอาชีพและสังคมที่แตกตาง
กัน  ศึกษาสังเกตพัฒนาการ  และความเปล่ียนแปลงของภาษาถ่ินหนึ่งไปสูภาษาถ่ิน
หนึ่งในสถานการณตาง ๆ ท่ีมีอิทธิพลตอภาษาและการเรียนการสอนภาษาใน
โรงเรียน 
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รหัส                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
1543201 ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย                                        2(2-0) 

 Pali and Sanskrit in Thai 
 ประวัติความเปนมาของภาษาบาลีและสันสกฤตโดยสังเขปเปรียบเทียบ
ลักษณะของภาษาบาลีและสันสกฤตกับภาษาไทย   การนําคําภาษาบาลีสันสกฤตมา
ใชในภาษาไทย ในลักษณะตาง ๆ  การกลายเสียง กลายความหมายของคําบาลี
สันสกฤตท่ีใชในภาษาไทย  อิทธิพลของภาษาบาลีสันสกฤตท่ีมีตอภาษาไทย 

 
1543202 ความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรม                2(2-0) 
 Language  amd  Culture  Relationship 

 ศึกษาการใชภาษาท่ีสัมพันธกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิต  ท้ังในดานการ 
ส่ือสารท่ีเหมาะสมกับกาลเทศะ  บุคคล  สถานการณ  สุนทรียภาพ  ความคิด
สรางสรรค  วิเคราะหความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมทุกสาขา  รวมท้ัง
วัฒนธรรมตางชาติ  ศึกษาบทบาทของครูในการสงเสริมใหผูเรียนเห็นความสําคัญ
ของภาษาในการสืบทอดวัฒนธรรมไทย  โดยฝกและพัฒนาทักษะการใชภาษาท่ีมีใช
ในอดีตทุกระดับ เนนการนํามาใชไดอยางมีวิจารณญาณ สามารถสรางสรรคงาน
ใหมได 
 

1543203 ความคิดสรางสรรคทางภาษาไทย                 2(2-0) 
 Creative  Thinking  in  Thai 

 ศึกษาความหมาย  กระบวนการคิดเชิงสรางสรรค  ศิลปะการใชถอยคํา  
สํานวนโวหาร  เร่ืองราว  และรูปแบบท่ีแสดงความคิดสรางสรรคท้ังในการพูดและ
การเขียนจากวรรณกรรมและส่ือมวลชนท่ีแสดงการสรางสรรคทางภาษา   สงเสริม
การสรางความคิดสรางสรรคโดยใชแนวคิดท่ีไดจากการศึกษา 
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รหัส                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
1543204 การพูด การฟงเพื่อสัมฤทธิผล                 3(2-2) 
 Speaking  and  Listening  for  Achievement 

                 ฝกทักษะการพูด การฟงจากการจัดกิจกรรมทางวิชาการ และกิจกรรม
บันเทิงตาง ๆ ฝกพูดแสดงความคิดเห็นจากส่ิงท่ีไดฟง  ฝกการฟงแลวสรุปใจความ
สําคัญ ฝกทักษะการพูดในสถานการณตาง ๆ ฝกฟงเร่ืองราวจากท่ีตาง ๆ แลวส่ือสาร
ใหผูอ่ืนเขาใจไดดวยการพูดอยางสัมฤทธิผลตามจุดมุงหมายเนนการฝกปฏิบัติท้ังใน
และนอกชั้นเรียน 
 

1543205 การพูดเปนหมูคณะ                                          2(2-0) 
 Group Speaking 

 หลักเกณฑและวิธีการพูดเพ่ือใหผูฟงเขาใจเหตุผล การเสนอความคิดเห็น
การแถลงหลักการ การสนทนา การสัมภาษณ การประชุม การอภิปราย  การสัมมนา 
และการโตวาที 

 
1543207 ภาษาเฉพาะกิจ                                           2(2-0) 

 Thai for Specific purposes 
                   รูปแบบการใชภาษาเขียนเฉพาะกิจ เชน ภาษาธุรกิจ ภาษาส่ือสารมวลชน 
ภาษาเพื่อการณรงคและจูงใจ ภาษาประชาสัมพันธและโฆษณาภาษาการแสดง ภาษา
กฎหมาย ภาษาราชการ 

 
1543208 การเขียนบันเทิงคดี                                  2(2-0) 

 Fiction Writing 
 ลักษณะ รูปแบบของบันเทิงคดี การเขียนบันเทิงคดีประเภทเร่ืองส้ัน  นว
นิยาย บทละคร และการฝกปฏิบัติการเขียน 
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รหัส                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 

1543209 การเขียนเพ่ือการโฆษณาและประชาสัมพันธ                                    3(2-2) 
 Writing for Advertising and Public Relations 

 ลักษณะของส่ือโฆษณาและประชาสัมพันธ หลักการเขียนโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ ฝกการเขียนเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธท่ีใชกับส่ือตาง 
ๆ 

 
1543210 การเขียนในหนาหนังสือพิมพ                                     3(2-2) 

 Journalistic Writing 
 รูปแบบของงานเขียนท่ีปรากฏในหนาหนังสือพิมพศึกษาวิเคราะหท้ังดาน
เนื้อหา วิธีการนําเสนอ วิธีการใชถอยคํารูปประโยคท่ีถูกตองและเหมาะสม 

 
1543211 การเขียนบท                                               2(2-0) 

 Script Writing 
 ความรูพื้นฐานเก่ียวกับงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนดานการ
ออกอากาศ ศึกษาบทวิทยุและโทรทัศน การเขียนบทและเสนอผลงาน เพื่อการ
ออกอากาศ เพื่อการแสดงและเผยแพร 

 
1543212 การเขียนเชิงธุรกิจ                                 2(2-0) 

 Business Writing 
 การใชภาษาไทยในการเขียนเพ่ือการส่ือสารธุรกิจ การเขียนหนังสือติดตอ
ราชการ การเขียนจดหมายธุรกิจตาง ๆ การเขียนจดหมายแสดงไมตรีจิต    

 
1543213 การแปล                                             2(2-0) 
 Translation and Interpretation 

 หลักเกณฑและกลวิธีในการแปลความ และถอดความภาษาตางประเทศ   
ท้ังรอยแกว และรอยกรอง เปนภาษาไทย และขอควรคํานึงในการแปล 
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รหัส                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
1543214 เทคนิคบรรณาธิการกิจ                                    2(2-0) 
 Editorial Technique 

 ประเภทของส่ิงพิมพ บทบาทและหนาท่ีของบรรณาธิการ หลักการพิสูจน
อักษร กฎหมายเกี่ยวกับการพิมพ 

  
1543215 การยอความ                               2(2-0) 
 Summary 

 การจับใจความสําคัญจากการฟงและการอาน  ความสําคัญและเทคนิคการ
เขียนยอความรูปแบบตาง ๆ เชน การยอเร่ือง  การยอคําพิพากษา  การเขียน
สารสังเขป   การเขียนบทตัดตอน (Extract)    การสรุปความ   การสรุปขาว   การ
สรุปรายงาน  เปนตน 

 
1543216 การเขียนขาวและบทความ                 2(2-0) 
 News  and  Ariting  

 หลักเกณฑและกลวิธีเขียนขาวและบทความในส่ือส่ิงพิมพ  ศึกษาวิเคราะห
ดานเนื้อหา  วิธีการนําเสนอและการใชภาษา 

 
1543217 การอานเพ่ือพัฒนาชีวิตและสังคม                 2(2-0) 
 Reading  for life  and  Society  Development 

 ศึกษาหลักและวิธีการอานเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  การอานงานเขียนท่ี
สงเสริมความคิดและอุดมคติในการเปนพลเมืองท่ีดี  มีมโนทัศนและจิตสํานึกท่ี
สรางสรรคคุณคาของชีวิตเพื่อพัฒนาสังคม อานงานเขียนประเภทตาง ๆ ท้ังรอยแกว
และรอยกรอง 
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รหัส                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
1543218 การอานการเขียนเพ่ือใชในงานธุรกิจ                2(2-0) 
 Reading  and  Writing  for  Business  Activities 

 ศึกษาทฤษฎีการส่ือสารดานการอานการเขียนท่ีใชในธุรกิจ ฝกการอานท่ีใช
ในงานธุรกิจ เชน การฝกอานเร็ว การอานเอกสารเผยแพรทางธุรกิจ เชน ขาว  
บทความและบทวิเคราะห แยกแยะขอเท็จจริง ขอคิดเห็น และแนววิเคราะหวิจารณ
ฝกคิดและฝกวิเคราะหเร่ืองท่ีอานเพื่อใหเกิดความสรางสรรคและคิดแกปญหา ฝก
การเขียนท่ีใชในธุรกิจ เชน จดหมายธุรกิจ การจดขอความตามส่ัง การสรางและการ
ออกแบบฟอรม การเขียนขาวแจก การเขียนคําอวยพร การเขียนขอความ โฆษณา
ประชาสัมพันธ และการเขียนรายงานธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ 
 

1543219 การฟง การพูดเพื่อใชในงานธุรกิจ                 2(2-0) 
 Listening  and  Speaking  for  Business  Activites 

 ศึกษาทฤษฎีการส่ือสารดานการฟง การพูดท่ีใชในงานธุรกิจ ฝกทักษะการ
ฟงท่ีใชในงานธุรกิจ  เชน  การฟงเพื่อจับประเด็นสําคัญ  ฟงเพื่อแยกขอเท็จจริง
ขอคิดเห็นและอารมณความรูสึก ฟงเพื่อหาเหตุผลโตแยงหรือคลอยตาม ฟงเพื่อ
ความคิดสรางสรรค ฝกการพูดเพื่อช้ีแจงขอเท็จจริงและขอคิดเห็น การพูดรายงานใน
ท่ีประชุม การพูดโนมนาวใจในท่ีชุมชน เพื่อสรางความเขาใจอันดี การพูดวิงวอน
หรือตอรองเพ่ือขอความเห็นใจ  เพื่อประสิทธิภาพทางการส่ือสารทางธุรกิจ  

 
1543306 อักษรและเอกสารโบราณ                  2(2-0) 
 Paleography and Ancient Documentary 

 ศึกษาเอกสารโบราณยุคตาง ๆ ของไทย ตั้งแตสมัยโบราณจนถึงสมัย
รัตนโกสินทร ในดานท่ีมา ลักษณะอักษร อักขรวิธี วิวัฒนาการของตัวอักษร วัสดุท่ี
ใชในการเขียนตลอดจนการอานเอกสารโบราณ การคัดลอก การเก็บรักษาอยางถูก
วิธี  
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รหัส                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
1543307 อักษรและเอกสารโบราณในทองถ่ิน                2(2-0) 
 Local Paleography and Ancient Documentary 

 ศึกษาลักษณะอักษรและเอกสารโบราณในทองถ่ิน จากศิลาจารึก สมุดขอย
ใบลาน ฯลฯ ในดานรูปแบบ  อักขรวิธี  ภาษา  เนื้อหา  การทําสําเนาจารึก การอาน
และการตีความเอกสารโบราณ การปริวรรตตัวอักษร (เนนทองถ่ิน) 

 
1543401 วรรณกรรมปจจุบัน                  2(2-0) 
 Contemporary Literature 

 ศึกษาวรรณกรรมไทยท้ังประเภทสารัตถคดี  (Non – Fiction)  บันเทิง 
(Fiction)  โดยเนนลักษณะท่ีเปนนวกรรมในทางวรรณศิลป  ความสัมพันธระหวาง
การเปล่ียนแปลงทางสังคมกับวิวัฒนาการของวรรณกรรมและบทบาทของ
วรรณกรรมในการเสริมสรางความเจริญงอกงามทางปญญาของบุคคลในสังคม 

  

1543402 วรรณคดีการละคร                  2(2-0) 
 Thai Dramatic Literature 

 ความหมายของคําวา  นาฏกรรม  และนาฏวรรณคดี  กําเนิดรรณคดีการ
ละคร  ท้ังฝายตะวันตกหรือกรีก  และฝายตะวันออก- อินเดีย  ความหมายและเร่ือง
นาภูการ  ละครโศกหรือ Tragedy  ละครร่ืนรมยหรือ  Comedy ละครตลก  หรือ  
force   ความเปนมาและลักษณะของละครไทย  ละครรํา  ละครใน  ละครนอก  
ละครดึกดําบรรพ  ละครรอง  ละครพูดหรือพัฒนาการของละครกับศิลปะสาขาอ่ืน 
เชน ดนตรี  นาฏศิลป  จิตรกรรมและประติมากรรม  คุณคาของวรรณคดีการละคร
อานวรรณคดีการละครอยางนอย  3  เร่ือง 
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รหัส                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
1543403 วรรณกรรมสดุดี                   2(2-0) 
 Panegyric Literature 

 ศึกษาวรรณคดีสดุดี  ตั้งแตสมัยสุโขทัยจนถึงปจจุบัน  โดยศึกษาดาน
ลักษณะโครงสราง  กลวิธีการเสนอเร่ือง  ลักษณะคําประพันธ  การใชถอยคําและ
โวหาร  กการสอดแทรกขอเท็จจริงและเหตุการณในประวัติศาสตร  โดยศึกษา
เทียบเคียงกับประวัติศาสตรของแตละยุค 

 
1543404 สังคมการเมืองและวรรณกรรม                 2(2-0) 
 Social  and  Political  Literature 

 ศึกษาความหมายและองคประกอบของสังคมและการเมืองลักษณะของ
วรรณกรรมทางสังคมและการเมือง  ความสัมพันธระหวางวรรณกรรมกับสังคมและ
การเมือง  วิเคราะหเปรียบเทียบลักษณะของสังคมการเมือง วัฒนธรรม  ความเช่ือ  
เศรษฐกิจ   การปกครอง   และคานิยมท่ีปรากฏในวรรณกรรมเทียบเคียงกับ
ประวัติศาสตรในแตละยุค 

 

1543405 วรรณกรรมลายลักษณ                 2(1-2) 
 Literary  Inscription 

 วรรณกรรมลายลักษณในทองถ่ินท่ีบันทึกลงในหนังสือโบราณทุกชนิด  
(เชน   สมุดขอย  ใบลาน)  โดยศึกษาในเชิงประวัติวรรณกรรมความสัมพันธกับ
สังคม  วิธีเก็บรวบรวม  วิธีวิเคราะหและตีความวรรณกรรมเบ้ืองตน 

 
1543406 วรรณกรรมเอกของไทย                  2(2-0) 
 Prominent  Literary / Thai Masterpieces of Literary works 

 วรรณคดีท่ีสําคัญและไดรับยกยองจากวรรณคดีสโมสรในแงประวัติการ
แตงคุณคาและอิทธิพลท่ีมีตอกวีรุนหลัง  เชน  งานเขียนของเจาฟากุง  รัชกาลท่ี  2  
สุนทรภู  เปนตน 
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รหัส                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
1543407 วรรณกรรมทองถ่ิน                  2(2-0) 
 Thai Folk  Literature 

 ศึกษาความหมาย   ประเภท   ลักษณะรวม   และลักษณะเฉพาะของ
วรรณกรรมทองถ่ิน  วรรณกรรมทองถ่ินท่ีสําคัญ  ความสัมพันธระหวางวรรณกรรม
ทองถ่ินกับวรรณกรรมแบบฉบับ  ฝกอานและวิเคราะหวรรณกรรมทองถ่ิน 

 
1543408 คติชนวิทยา                            3(2-2) 
 Thai  Folklore 

 ศึกษาความหมาย  ประวัติความเปนมา  ประเภท  และคุณคาของ 
คติชนวิทยา  ศึกษาระเบียบวิธีการรวบรวม  การจําแนกและการวิเคราะหขอมูลดวย
การใชเทคโนโลยี  แสวงหาและถายทอดขอมูล  ศึกษาความสัมพันธระหวาง 
คติชนวิทยากับศาสตรแขนงอ่ืน ๆ ศึกษาแนวคิดและวิธีการศึกษาภูมิปญญาไทย
เปรียบเทียบกับภูมิปญญาทองถ่ิน  ในดานคุณคาของการสรางสรรคพัฒนา  และสืบ
ทอดภูมิปญญาตอวิถีชีวิตไทย  เนนการฝกปฏิบัติภาคสนาม 

 
1543410 วรรณกรรมพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย              2(2-0) 
 Literary  works  of  King  Buddhalertlar 
  พระราชประวัต ิ ลักษณะเฉพาะคุณคาของบทประพันธ 
 

1543411 วรรณกรรมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว              2(2-0) 
 Literary  Works  of  King  Chulalongkorn 

 พระราชประวัติ  ลักษณะเฉพาะและคุณคาของบทพระราชนิพนธ 
 

1543412 วรรณกรรมพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว              2(2-0) 
 Literary  Works  of  King  Vajiravudh 

 พระราชประวัติ  ประเภท ลักษณะเฉพาะ  และคุณคาของบทพระราชนิพนธ 
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รหัส                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
1543413 วรรณกรรมสุนทรภู                  2(2-0) 
 Literary  Works  of  Sunthon  Phu 

 ประวัติ  ผลงาน  ลักษณะเฉพาะ  คุณคา  และอิทธิพลท่ีมีตอรองกรองสมัย
ตอมา 
 

1543414 วรรณกรรมสมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส               2(2-0) 
 Literary  Works  of  Prince  Paramanuchitchinoros 
  พระประวัติ  ลักษณะเฉพาะและคุณคาของบทพระนิพนธ 
 
1543415 วรรณกรรมกรมหม่ืนพิทยาลงกรณ                2(2-0) 
 Literary  Works  of  Prince  Bidyalongkorn 
  พระประวัติ  ลักษณะเฉพาะและคุณคาของบทพระนิพนธ 
 
1543416 วรรณกรรมกรมพระนราธิปประพันธพงศ                2(2-0) 
 Literary  Works  of  Prince  Narathipprapanpong 
  พระประวัติ  ลักษณะเฉพาะ  และคุณคาของบทพระนิพนธ 
 
1543417 วรรณกรรมชิต  บุรทัต                  2(2-0) 
 Literary  Works  of  Chit  Burathat 
  ประวัติ  ลักษณะเฉพาะ  และคุณคาของผลงาน 
 

1543418 วรรณกรรมเจาพระยาพระคลัง  (หน)                2(2-0) 
 Literary  Works  of  Chao  Phraya  Phra  Khlang (Hon) 
  ประวัติ  ลักษณะเฉพาะ  และคุณคาของผลงาน 
 

1543419 วรรณกรรมเจาพระยาธรรมศักดิ์มนตรี                2(2-0) 
 Literary  Works  of  Chao  Phraya  Dhammasakmontri 
  ประวัติ  ลักษณะเฉพาะ  และคุณคาของผลงาน 
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1543420 วรรณกรรมตะวันออก                  2(2-0) 
 Eastern Literature 

 ลักษณะวรรณกรรมตะวันออกในดานรูปแบบ วิธีการแตงเนื้อเร่ืองและ
แนวความคิดท่ีแฝงอยู 

 
1543421 วรรณกรรมตะวันตก                  2(2-0) 
 Western Literature 

 ลักษณะวรรณกรรมตะวันตกในดานรูปแบบ  วิธีการแตงเนื้อเร่ือง  และ
แนวความคิดท่ีแฝง 

 
1543422 เร่ืองส้ันและนวนิยาย                  2(2-0) 
 Short  Stories  and  Novels 

 ลักษณะวิวัฒนาการของเร่ืองส้ันและนวนิยาย  ศึกษาวิเคราะหกลวิธีการ
เขียนแนวความคิดในเร่ืองส้ันและนวนิยายประเภทตาง  ๆ  ท้ังของไทยและ
ตางประเทศ 

 
1543423 วรรณกรรมเด็ก                   2(2-0) 
 Children's  Literature 

 ประวัติความเปนมาของนิยาย  นิทาน  เร่ืองเลา  บทเพลงสําหรับเด็กต้ังแต
โบราณจนถึงปจจุบัน  ท้ังไทยและตางประเทศ  ศึกษาเปรียบเทียบจุดมุงหมายในการ
แตง  ทวงทํานองการเขียน    การสราง     โครงเร่ือง  ฯลฯ   
 

1543424 วรรณกรรมแปล                   2(2-0) 
 Translated Works 

 ศึกษาวรรณกรรมแปลจากตางประเทศท่ีมีเนื้อหา  แนวคิด และกลวิธี 
การแตงซ่ึงสะทอนคุณคาตอวิถีชีวิตและการสรางสรรควรรณกรรมไทย 
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1543425 เพลงไทยประกอบบทเรียน                 2(2-0) 
 Thai Songs for Lessons 

 ศึกษาลักษณะ  แบบแผน  ทํานอง  ทฤษฎีการขับรองเพลงไทยสมัยตาง ๆ 
การใชภาษาส่ือความคิดและอารมณ  เนนเนื้อเพลงไทยเดิมท่ีมีในแบบเรียนวิชา
ภาษาไทย  ระดับมัธยมศึกษา  รวมท้ังเลือกศึกษาเพลงไทยลูกทุง  และเพลงไทย
สากลท่ีสําคัญ  เพื่อประยุกตใชประกอบบทเรียน 

 
1543426 ภาพสะทอนทางวัฒนธรรมจากวรรณกรรมไทย               3(3-0) 
 Cultural Reflection From Thai Literary Works 

 ศึกษาและวิเคราะหลักษณะของสังคมไทยในดานความเช่ือ คานิยมการ
ปกครอง ขนบประเพณีตาง ๆ  การประกอบอาชีพ  และการบริโภคจากวรรณกรรม
ไทยโดยท่ัวไป 

 
1543501 การจัดทําหนังสือสําหรับเด็ก                 2(1-2) 
 Writing Children 

 ศึกษาความหมาย  จุดมุงหมาย  ประเภทและพัฒนาการของหนังสือสําหรับ
เด็ก  หลักการสรางหนังสือสําหรับเด็ก  โดยพิจารณาดานจิตวิทยาการเรียนรู  เทคนิค
การเลือกสรางเร่ือง  สอดแทรกคุณธรรมภาพประกอบ  การเลือกขนาดอักษร  และ
การจัดรูปเลม  สํารวจหนังสือและนิตยสารสําหรับเด็ก  การวิเคราะหและประเมินคา
หนังสือสําหรับเด็ก  ฝกทําหนังสือและนิตยสารสําหรับเด็กอยางนอยประเภทละ 1 
เลม 

 

1543503 ผลงานการคนควาทางภาษาและวรรณคดีไทย               2(2-0) 
 A  Study  of  Research  Work  in  Thai 

     ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยโดยสังเขป  ศึกษาผลงานคนควาวิจัยและวิธีการที่ใช
กับงานนั้น  การนําผลหรือขอเสนอแนะจากงานวิจัยไปประยุกตใชในการสอนและ
พัฒนาองคความรูใหมในรูปแบบตาง ๆ ศึกษางานวิจัยไมนอยกวา  3  เร่ือง  ให
ครอบคลุมสาขาวรรณคดี  หลักภาษาและการใชภาษา 
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1543504 หนังสือเรียนวิชาภาษาไทย                 2(2-0) 
 Thai Text Books 

 ศึกษาพัฒนาการของหนังสือเรียนภาษาไทยพอสังเขป และศึกษาหนังสือเรียน
ภาษาไทยในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในปจจุบัน  ท้ังหนังสือเรียน  หนังสือ
อานประกอบและหนังสืออานเพิ่มเติมตามรายช่ือหนังสือท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด
ไว ท้ังดานเนื้อหา กิจกรรมและแบบฝก รวมถึงศึกษาคูมือวิชาภาษาไทยควบคูกัน เพ่ือ
วิเคราะหความคิดหลักและความคิดเสริม สําหรับเปนแนวทางในการวางแผนจัดการ
เรียนการสอน  และแสวงหากลวิธีสอนตามความเหมาะสม 

 
1543801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาและวรรณกรรม 2                 2(90) 
 Preparation for Professional Experience in Language and Literary Works 2 

 จัดให มีกิจกรรมเ พ่ือ เตรียมความพรอมของนักศึกษากอนออกฝก
ประสบการณวิชาชีพ ในดานการรับรู ลักษณะ และโอกาส ของการประกอบอาชีพ 
การพัฒนาตัวนักศึกษาใหมีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะท่ี
เหมาะสมกับวิชาชีพโดยเนนท่ีทักษะข้ันพื้นฐานและระดับสูงภาคปฏิบัติในงานและ
กิจกรรมสําหรับฝกประสบการณวิชาชีพภาษาและวรรณกรรม 

 
1544102 ภาษากับสังคม                   2(2-0) 
 Language  and  Society 

 ความสัมพันธระหวางภาษากับสังคม  อิทธิพลของสภาพสังคมและอาชีพท่ี
มีตอภาษา  การเปล่ียนแปลงของภาษาในสภาวการณตาง ๆ 
 

1544103 ภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ                 2(2-0) 
 Thai for Foreigners 

 ศึกษาวิเคราะหปญหาของโครงสรางภาษาไทยท่ีมีผลตอความเขาใจของชาว
ตางประเทศ  ในเร่ืองการออกเสียง  การใชคํา  การใชประโยคการส่ือความหมาย  
และแนวทางการแกปญหา  การส่ือสารในปริบทของสังคมไทย 
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รหัส                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
1544201 ภาษาตางประเทศในภาษาไทย                 2(2-0) 
 Foreign Loanwords in Thai 

 ประวัติการติดตอกับชนชาติตาง ๆ ไดแก เขมร จีน ชวา มลายู อังกฤษ ฯลฯ 
สาเหตุท่ีไทยรับคําภาษาตางประเทศมาใช ลักษณะของภาษาตางประเทศท่ีเขามา
ปะปนในภาษาไทย หลักแหงการยืมคํา  การสรางคํา  การเปลี่ยนแปลงคํายืมในดาน
เสียงและความหมาย  การนําคํายืมมาใชในวรรณคดี ราชาศัพท  และภาษาไทยใน
ชีวิตประจําวัน  ประมวลคําภาษตางประเทศในภาษาไทย และหลักการสังเกตคํา
ภาษาตางประเทศในภาษาไทย 

 
1544202 การอานตีความ                   2(2-0) 

Reading Text  for  Interpretation 
 ความหมาย  หลักการ  และกระบวนการอานเพ่ือการตีความ   ฝกอาน
ตีความวรรณกรรมท้ังรอยแกวและรอยกรอง 

 
1544203 การเขียนเชิงสรางสรรค                  2(2-0) 
 Creative  Writing 

 ศึกษาหลักการเขียนและศิลปะการเขียนท้ังรอยแกวและรอยกรอง  โดยใช
กระบวนการสรางสรรค  ฝกเขียนเรื่องจากความคิดและจินตนาการ  ท้ังสารคดีและ
บันเทิงคดีโดยคํานึงถึงความถนัด  ความคิดสรางสรรคเฉพาะตน 

 

1544204 การเขียนวรรณกรรมสําหรับเด็ก                 2(2-0) 
 Writing  of  Childern's  Literature 

 หลักการเขียนเร่ืองสําหรับเด็กวัยตาง ๆ  การสรางเร่ืองการใชถอยคํา  การใช
ภาพประกอบ  การเลือกตัวอยาง  และการจัดรูปเลม 
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1544205 การพูดทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน               2(2-0) 
 Speaking  on  Broadcasting 

 หลักการและวิธีการพูดทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนในฐานะ
โฆษก  พิธีกร  ผูจัดรายการ  การอานตามบท  การอานขาว  ตลอดจนการบรรยายทาง
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรศัพท  ความรูเกี่ยวกับการสอบเปนผูประกาศของกรม
ประชาสัมพันธ 

 
1544206 การสัมภาษณ                  3(2-2) 
 Interview Techniques 

 หลักการสัมภาษณ  การใหสัมภาษณ  การจัดการสัมภาษณ  ศึกษาลักษณะ
ส่ือท่ีใชประกอบการสัมภาษณ 

 
1544401 วรรณคดีขนบประเพณีและศาสนา                2(2-0) 
 Literature  on  Thai  Customs 

 ลักษณะท่ัวไปของวรรณคดีขนบประเพณีและศาสนา  วรรณศิลป  ปรัชญา
ความเชื่อท่ีปรากฏในวรรณคดีขนบประเพณีและศาสนา  ความสัมพันธระหวาง
ความเช่ือ  ศาสนาพิธีกรรมกับวรรณคดี  ศึกษาท้ังวรรณคดีและวรรณกรรม 

 
1544402 อิทธิพลของวรรณกรรมตางประเทศตอวรรณกรรมไทย              2(2-0) 
 Influence  of  Foreign  Literature  on  Thai  Literature 

 ศึกษาอิทธิพลของวรรณกรรมตางประเทศท่ีสําคัญท้ังตะวันออกและ
ตะวันตกท่ีมีวรรณกรรมไทยต้ังแตโบราณถึงปจจุบันในดานเนื้อหา    แนวคิด  ภาษา  
และรูปแบบ 
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1544407 วรรณกรรมทองถ่ินเปรียบเทียบ                                                                   2(2-0) 
 Comparative Local Literature 

 ศึกษาลักษณะ รูปแบบ กลวิธีในการแตงวรรณกรรมทองถ่ินตาง ๆ สามารถ
วิเคราะหในเชิงวรรณศิลป  ศึกษาวิธีอานและฉันทลักษณของคําประพันธของ
ทองถ่ิน ศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมและคําประพันธระหวางทองถ่ินตาง ๆ 

 
1544408 คติชนวิทยาเปรียบเทียบ                                                                              2(2-0) 
 Comparative Folklore   
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 1543408 คติชนวิทยา 

 ศึกษาเปรียบเทียบมติของทองถ่ินในดานตาง ๆ เชน ประเภท  คุณคา ฯลฯ  
ตลอดจนความสัมพันธและความแตกตางของคติชน  และใหมีภาคปฏิบัติในการเก็บ
ขอมูลท่ีถูกตองตามหลักวิชา 
 

1544409 วรรณคดีเอกของไทย                                                                                   2(2-0) 
 Prominent  Lirerature 

 ศึกษาลักษณะของวรรณคดีสําคัญของแตละยุคท้ังรอยแกวและรอยกรองใน
แงประวัติ  กลวิธีการแตง  คุณคาและอิทธิพลท่ีมีตอการสรางสรรคงานของนักเขียน
รุนหลัง  ศึกษาวรรณคดีท่ีไดรับยกยองในรูปแบบตาง ๆ จากอดีตสูปจจุบัน  เชน 
ลิลิตพระลอ  กําสรวลศรีปราชญ  กาพยเหเรือ      อิเหนา  สามกก  ขุนชางขุนแผน  
พระอภัยมณี  ฯลฯ  เนนการศึกษา วรรณคดีเพื่อความซาบซ้ึงในคุณคาดานตาง ๆ 
และเพื่อประโยชนในการสอนวิชาภาษาไทย  ท้ังระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

 
1544410 วรรณกรรมมุขปาฐะ                  2(2-0) 
  Verbal Literature 

 ศึกษาวรรณกรรมมุขปาฐะประเภทเพลงพื้นบาน      และการละเลนพื้นบาน
(โดยเนนในแตละภาค เชน เพลงรองเรือ เพลงบอก หนังตะลุง โนรา) ศึกษาประวัติ
วิธีการรองและ  หรือวิธีการอาน  ขนบนิยม  การสะทอนสภาพสังคมเนนการเก็บ
รวบรวมขอมูลและการวิเคราะหเนื้อหาเบ้ืองตน 
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1544411 นิทานพื้นบาน                   2(2-0) 
  Folk  Tales 

ศึกษาความหมาย  ประเภท ความเปนมาของนิทานแตละประเภทรูปแบบ 
เนื้อหา และคุณคาท่ีปรากฏในนิทาน  ใหรูจักวิเคราะห  วิจารณ  โครงเร่ือง  
โครงสราง  แนวคิด  และปรัชญญาทางจิตวิทยาและสังคม ตลอดจนลักษณะสากล
ของนิทานพื้นบาน 

 
1544601 พื้นฐานคอมพิวเตอรกับงานเอกสารภาษาไทย               2(1-2) 
 Basic Computer Word Processing for Thai Document  

ศึกษาโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีใชในการจัดทําเอกสารภาษาไทย  รูปแบบ
หนังสือราชการและเอกสารท่ีใชส่ือสารในองคการ  รูปแบบงานเอกสารทางวิชาการ   
ฝกปฏิบัติการจัดทําเอกสารภาษาไทย   

 
 

1544602 การจัดการฐานขอมูลภาษาไทยดวยคอมพิวเตอร              2(1-2) 
 Computer  Database  Management  in  the  Thai  Language   

             ศึกษาโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีใชในการจัดทําฐานขอมูล โครงสรางฐาน   
ขอมูลและประเภทฐานขอมูลภาษาไทย  การใชภาษาในฐาน  ฝกปฏิบัติการสรางฐาน   
ขอมูลภาษาไทยท้ังท่ีเปนตัวอักษร  ภาพ  และเสียง 

 
 
1544603 การจัดระบบการสืบคนขอมูลภาษาไทยดวยคอมพิวเตอร                           2(1-2) 

         Computer Data Storage  and  Manipulation  in  the  Thai Language 
ศึกษาโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีใชในการจัดทําระบบการสืบคน หมวดหมู  

ขอมูลภาษาวัฒนธรรม  การกําหนดรหัสการสืบคน  ฝกปฏิบัติการจัดทําระบบการ   
สืบคนขอมูลภาษาวัฒนธรรมไทยดวยคอมพิวเตอร 

 
 
 



 253 

รหัส                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 

1544604 การวิเคราะหสารภาษาไทยดวยคอมพิวเตอร                 2(1-2) 
Computer  Analysis  of  the  Thai  Language 

  ศึกษาโปรแกรมสําเร็จรูป      ท่ีใชในการวิเคราะหสารทางภาษาไทย  การ
วิเคราะหเชิงคุณภาพ     การวิเคราะหเชิงปริมาณท้ังท่ีเปนตัวเลขและแผนภูมิ  การ
สรางสัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะห  ฝกปฏิบัติการสรางแบบวิเคราะหสารภาษาไทย
ดวยคอมพิวเตอร 

 
1544605 การนําเสนอสารภาษาไทยดวยคอมพิวเตอร              2(1-2) 

The Thai  Language  Presentation by  Computer    
ศึกษาโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีใชในการนําเสนอสารภาษาไทย  ภาษาท่ีใชใน

การนําเสนอดวยคอมพิวเตอร  การจัดทําบทเพ่ือการนําเสนอ  ฝกปฏิบัติสรางส่ือ
ประสมเพ่ือการนําเสนอสารภาษาไทย  การประเมินผลเพ่ือการปรับปรุงแกไข 

 
1544801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาไทย 3                                                   2(90) 
 Preparation for Professional Experiences  in  Thai 3 

 ฝกทักษะออกเสียงสระ  พยัญชนะ  วรรณยุกตใหถูกตองตามฐานท่ีเกิดและ
ลักษณะการออกเสียงภาษาไทยมาตรฐาน การออกเสียงคําไทยใหชัดเจนถูกตองตาม
อักขรวิธี  และออกเสียงขอความตามสําเนียงมาตรฐาน  การอาน  เขียนคําใหถูกตอง
ตามอักขรวิธี  การอานอยางมีลีลา  จังหวะ   วรรคตอน  การอานทํานองเสนาะ  การ
จับใจความสําคัญ  การเรียบเรียง   ถอยคําใหสละสลวย  และส่ือความไดตรงตาม
ความตองการ 

 
1544802 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาไทย  3                 5(350) 
 Field Experience  in  Thai  3 

 ฝกงานในหนวยงานรัฐบาล  รัฐวิสาหกิจ  หรือธุรกิจเอกชน โดยนําความรู
ภาษาไทยท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติท่ีไดศึกษาไปใชใน     สถานการณจริง 
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รหัส                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
1544803 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาและวรรณกรรม 3               2(90) 

Preparation  for  Professional  Experience in Language and Literary Works 3
 จัดให มีกิจกรรมเ พ่ือ เตรียมความพรอมของนักศึกษากอนออกฝก
ประสบการณวิชาชีพ ในดานการรับรู ลักษณะ และโอกาส ของการประกอบอาชีพ 
การพัฒนาตัวนักศึกษาใหมีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะท่ี
เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยเนนท่ีทักษะข้ันพื้นฐานและระดับสูงภาคปฏิบัติในงานและ
กิจกรรมสําหรับฝกประสบการณวิชาชีพภาษาและวรรณกรรม 

 
1544804 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาและวรรณกรรม 3                             5(450) 
 Field  Experience  in  Language  and  Literary  Works  3 

  จัดใหนักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพภาษาและวรรณกรรม ในองคกร
หรือหนวยงาน เพื่อใหไดรับความรู ทักษะ เจตคติและประสบการณในอาชีพ และนํา
ผลจากการฝกงานมาวิเคราะห สรุปในรูปของการสัมมนา นิทรรศการหรือภาค
นิพนธ 

 
1544805 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาและวรรณกรรม  2               3(250) 
 Field  Experience  in  Language  and  Literary  Works  2 

 จัดใหนักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพภาษาและวรรณกรรม ในองคการ
หรือหนวยงาน เพื่อใหไดรับความรู ทักษะ เจตคติและประสบการณในอาชีพ และนํา
ผลจากการฝกงานวิเคราะห สรุปในรูปของการสัมมนา นิทรรศการ หรือภาคนิพนธ 

 
1544901 การวิจัยทางภาษาไทย                  3(3-0) 
 Research  Work  in  Thai  

 วิธีและรูปแบบการวิจัยทางภาษาไทย  การเลือกหัวขอ  และการเขียน
เคาโครงการวิจัย  การกําหนดวัตถุประสงคและกรอบความคิด  วิธีการเก็บรวบรวม
ขอมูลแบบตาง ๆ การจําแนก  วิเคราะหและการตีความ  ขอมูล  การเขียนรายงานการ
วิจัย 
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รหัส                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
1544902 สัมมนาภาษาไทย                  3(2-2) 
 Seminar  on  Thai  Language 

 ศึกษาความรูพื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการศึกษาคนควา          วิธีการ จัด
สัมมนา     ศึกษาวิเคราะหปญหาและปรากฏการณในการใชภาษาไทยจาก
แหลงขอมูลตาง ๆ  ตลอดจนรวบรวมคํา  สํานวนภาษา      และประโยคที่ใชใน
ปจจุบัน  ท้ังภาษาพูดและภาษาเขียน    อภิปรายถึงผลดีและผลเสียของการใชคํา 
สํานวน และประโยค สรุปเปนกฎเกณฑเพื่อนําไปพัฒนาการเรียนการสอนให
ไดผลดีรวมท้ังการศึกษาหาความรูจากเอกสารตําราภาษาไทย  ภาษาตางประเทศ  
ตลอดจนวิทยากรและผูเช่ียวชาญเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการใชภาษาไทย 

 
1544903 สัมมนานักเขียนไทย       2(2-0) 
 Seminar on Thai Writer 

 งานของนักเขียนไทยบางทานท้ังในอดีตและปจจุบัน  ศึกษาเพ่ือใหเห็น
แนวความคิดและกลวีธีการเขียนของนักเขียนแตละทาน 

 
1544904 การศึกษาเอกเทศ                  3(2-2) 
 Independent Study 

เลือกศึกษาเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งท่ีสนใจในขอบขายของวิชาภาษาไทย และ
นําเสนอในรูปแบบภาคนิพนธหรือสารนิพนธ 

 
1544905 สัมมนารอยแกว รอยกรอง                                                                           3(2-2) 
  Seminar Thai Prose Poetry 

ศึกษาคนควางานเขียนรอยแกว และรอยกรองท่ีมีคุณคาในดาน
สุนทรียภาพพัฒนาการทางแนวคิดและกลวิธีในการสรางสรรคงานเขียนดวยการ
สัมมนา  เลือกผลงานศึกษาท่ีจะเอ้ือประโยชนตอการเรียนการสอนภาษาไทยท้ัง
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
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รหัส                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
1544906 การวิจัยทางภาษาไทย                  3(2-2) 
 Seminar  on  Thai  Language  and  Literature 

 เลือกปญหาหรือประเด็นท่ีสําคัญทางภาษาและวรรณกรรมมาวิเคราะหโดย
ละเอียด ศึกษาถึงทัศนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาหรือประเด็นเหลานั้นโดย
การอภิปรายและสัมมนา    

 
1544907 สัมมนาภาษาและวรรณกรรม                 3(3-0) 
  Seminar on Thai Language and Literature 

เลือกปญหาหรือประเด็นท่ีสําคัญทางภาษาและวรรณกรรมมาศึกษา
วิเคราะหโดยละเอียด ศึกษาถึงทัศนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาหรือประเด็น
เหลานั้น  โดยการอภิปรายและสัมมนา 
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หมูวิชาภาษาอังกฤษ 
(155) 

 
 หมูวิชาภาษาอังกฤษ  ซ่ึงอยูในหมวดวิชามนุษยศาสตร ไดจัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเปนดังน้ี 

1. ทักษะภาษา (155-1--) 
2. การแปล (155-2--) 
3. วรรณคดี (155-3--) 
4. ภาษาและวัฒนธรรม (155-4--) 
5. การฝกหัดครู (155-5--) 
6. ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ (155-6--) 
7. ด (155-7--) 
8. การฝกประสบการณวิชาชีพ (155-8--) 
9. โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ 

โครงการศึกษาเอกเทศ  การสัมมนาและการวิจัย (155-9--) 
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หมูวิชาภาษาอังกฤษ ในหมวดวิชามนุษยศาสตร (155) 
 

รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

1551101 
1551102 
1551103 
1551104 
1551105 
1551106 
1551107 
1551108 

 
 

1551109 
 
 

1551110 
 
 

1551111 
1551601 
1551602 
1551603 
1551604 
1551605 
1551606 
1551607 
1551608 
1551609 

2621207 
2621210 
2621205 
2621228 
2621230 
2622232 
2612211 

- 
1550101 
2621101 

- 
1550102 
2621111 

- 
1550103 
2621103 
1551108 
2621601 
2621602 
2621603 
2621612 
2621610 
2621611 
2621613 
2621614 
2621642 

การฟงและพูด 1  
การฟงและพูด 2  
กลวิธีการอานอนุเฉท 
การเช่ือมโยงองคประกอบในการอาน 
รูปและการใชภาษาอังกฤษสมัยใหม 1 
รูปและการใชภาษาอังกฤษสมัยใหม 2 
การเขียนตามรูปแบบ 
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
ทักษะพัฒนาเพื่อการส่ือสารภาษาอังกฤษ 
ทักษะพัฒนาเพื่อการส่ือสาร 
ทักษะพัฒนาเพื่อการส่ือสาร 
การอานภาษาอังกฤษท่ัวไป 
การอานภาษาอังกฤษท่ัวไป 
การอานภาษาอังกฤษท่ัวไป 
ทักษะบูรณาการ 
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ 1 
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ 2 
ภาษาอังกฤษเบ้ืองตนเพื่อการทองเท่ียว 
ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 1 
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 
ภาษาอังกฤษเพื่องานเลขานุการ 1 
ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด 1 
ภาษาพูดทางธุรกิจ 

2(1-2) 
2(1-2) 
2(2-0) 
2(2-0) 
2(2-0) 
2(2-0) 
2(1-2) 
2(2-0) 
2(2-0) 
2(2-0) 
2(2-0) 
2(2-0) 
2(2-0) 
2(2-0) 
2(2-0) 
2(2-0) 
2(1-2) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(2-2) 
2(2-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
2(2-0) 
2(2-0) 
3(3-0) 



 259 

 

รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

1551610 
1551611 
1551612 
1552101 
1552102 
1552103 
1552104 
1552105 
1552106 
1552107 
1552201 
1552301 
1552302 
1552303 
1552304 
1552401 

 
1552501 
1552601 
1552602 
1552603 
1552604 
1552605 
1552606 
1552607 
1552608 
1552609 

2621643 
2621645 
2623221 
2622216 
2622213 
2623219 
2623233 
2622315 
2622616 
2623217 
2622413 

- 
2622406 

 
2622402 

 
2622502 
2621616 
2621617 
2621618 
2622621 
2622622 
2622623 
2622324 
2622625 
2622635 
2622626 

การอานอังกฤษธุรกิจ 
การติดตอทางธุรกิจ 
ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 
การเรียนภาษาดวยการแสดง 
รูปแบบการเขียนอนุเฉท 
ภาษาอังกฤษในส่ือมวลชน 1 
การฟงและพูด 3 
การอานและการตีความ 
วาทการ 
การพูดภาษาอังกฤษในท่ีชุมชน 
การแปล 1  
ภาษาวรรณคดี 
วรรณคดีเบ้ืองตน 
วรรณคดีสําหรับเด็ก 
วรรณกรรมเพื่อช้ันเรียนภาษา 
ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเจาของ
ภาษาอังกฤษ 
การประเมินและการใชส่ือการสอนภาษา 
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ 3 
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ 4 
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ 5 
ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเท่ียว 1 
ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเท่ียว 2 
ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเท่ียว 3 
ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเท่ียว 4 
ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเท่ียว 5 
ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเท่ียว 6 

3(3-0) 
3(3-0) 
2(1-2) 
2(1-2) 
2(1-2) 
3(3-0) 
2(1-2) 
2(2-0) 
2(2-0) 
3(3-0) 
2(1-2) 
2(2-0) 
2(2-0) 
3(3-0) 
2(2-0) 

 
2(2-0) 
2(1-2) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
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รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

1552610 
1552611 
1552612 
1552613 
1552614 
1552615 
1552616 
1552617 
1552618 
1552619 
1552620 
1552621 
1552622 
1552623 
1552624 
1552625 
1552626 
1552801 
1552802 
1553101 
1553102 
1553103 
1553104 
1553105 
1553106 
1553301 
1553302 

2662263 
2622634 
2622633 

 
2622634 
2622612 
2622627 
2622628 
2622629 
2622630 
262631 
2622635 

 
 
 
 
 

2622801 
2622802 
2623228 
2623309 
2623234 
2623235 
2624225 
2623220 
2623410 
2623415 

ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 2 
ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 3 
ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 4 
ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเท่ียวและธุรกิจโรงแรม 1 
ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเท่ียวและธุรกิจโรงแรม 2 
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3  
ภาษาอังกฤษเพื่องานเลขานุการ 2 
ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด 2 
การอานภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
การอานภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ 
การอานภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ 
ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาดและการธนาคาร 1 
ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการภัตตาคาร 1 
ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการภัตตาคาร 2 
ภาษาอังกฤษทางธุรกิจระหวางประเทศ 
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางวัฒนธรรม 1 
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางวัฒนธรรม 2 
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 
การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 
การฟงและพูด 4 
การศึกษาภาษาเชิงวิเคราะห 
การอานเพื่อความเขาใจความคิดเห็นและเจตคติ 
ลักษณะองคประกอบของการเขียนขอความ 
การเขียนเชิงริเร่ิมสรางสรรค 
ภาษาอังกฤษในส่ือมวลชน 2 
รอยกรองภาษาอังกฤษ 
รอยแกวภาษาอังกฤษ 

3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
2(2-0) 
2(2-0) 
2(2-0) 
2(2-0) 
3(3-0) 
2(2-0) 
2(2-0) 
2(2-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
2(90) 

3(250) 
2(1-2) 
3(3-0) 
2(2-0) 
2(1-2) 
2(1-2) 
3(3-0) 
2(2-0) 
2(2-0) 
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รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

1553303 
1553304 
1553305 
1553401 
1553402 
1553403 
1553501 
1553502 
1553503 
1553504 
1553505 
1553506 
1553507 
1553508 
1553601 
1553602 
1553603 
1553604 
1553605 
1553606 
1553607 
1553608 
1553609 

 
 

1553801 
1553803 
1553901 

2622405 
2622404 
2624412 
2622403 

 
 

2623804 
2623503 
2623505 

- 
- 
- 
- 
- 

2623637 
2623642 
2623650 
2623651 
2623652 
2623653 
2623655 
2623656 

- 
1550601 
2623633 
2622801 
2622804 

- 

วรรณคดีอเมริกัน 1 
วรรณคดีอังกฤษ  1 
วรรณกรรมของเช็คสเปยร 
ไทยศึกษา 
ไทยคดีศึกษา 
วัฒนธรรมไทยศึกษา 
หลักและวิธีการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ 
การจัดการหองเรียนสําหรับครูภาษา 
ภาษาอังกฤษสําหรับครูประถมศึกษา 
ความรูเบ้ืองตนในการใชส่ือเพ่ือสอนภาษา 
การผลิตและปรับส่ือเพ่ือใชสอนภาษา 
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางวิชาการ 
การอานเพื่อการพัฒนาการสอนภาษา 
การใชคอมพิวเตอรในการสอนภาษา 
ภาษาอังกฤษสําหรับงานเลขานุการและงานสํานักงาน 1 
การเขียนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 
การวิเคราะหภาษาอังกฤษทองเท่ียว 
การวิเคราะหภาษาอังกฤษธุรกิจบริการ 
การวิเคราะหภาษาอังกฤษการตลาด 
การวิเคราะหภาษาอังกฤษเลขานุการ 
ภาษาอังกฤษการตลาด 3 
ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ 
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 3 
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษ 3 
การวิจัยเบ้ืองตนในชั้นเรียน 

3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
2(2-0) 
2(1-2) 
2(1-2) 
2(1-2) 
2(1-2) 
2(2-0) 
2(2-0) 
2(1-2) 
3(3-0) 
2(2-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
2(2-0) 
2(2-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
2(90) 
2(90) 

2(2-0) 
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รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

1553904 
1554101 
1554102 
1554201 
1554202 
1554203 
1554301 
1554302 
1554303 
1554304 
1554305 
1554501 
1554601 
1554602 
1554801 
1554803 
1554804 
1554901 
1554902 
1554903 
1554904 
1554905 

- 
2624306 
2624226 
2624224 
2624227 
2624654 
2623408 
2623407 
2624416 
2524417 
2624411 
2623504 
2624635 
2624638 
2624801 
2622804 

- 
2624901 

- 
- 
- 
 

คายภาษาเพ่ือพัฒนาทักษะ 
ภาษาอังกฤษในสถานการณตาง ๆ  
การอภิปรายและการโตวาทีภาษาอังกฤษ 
การแปล 2 
การแปล 3 
การแปลแบบลาม 
วรรณคดีอเมริกัน 2 
วรรณคดีอังกฤษ 2 
นวนิยายและสังคม 
วรรณกรรมเอเชีย 
การละครอังกฤษและอเมริกันเบ้ืองตน 
การทดสอบและการวัดผลสําหรับครูภาษา 
ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาดและการธนาคาร 2 
ภาษาอังกฤษสําหรับงานเลขานุการและงานสํานักงาน 2 
การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 3 
การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษ 3 
การฝกอบรมตางประเทศ 
การศึกษาเอกเทศ 
การศึกษาภาษาอังกฤษในประเทศท่ีพูดภาษาอังกฤษ 
การสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ     
ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการภัตตาคาร 1 
ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการภัตตาคาร 2 

2(90) 
3(3-0) 
3(3-0) 
2(2-0) 
2(2-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
2(2-0) 
2(2-0) 
3(3-0) 
2(1-2) 
3(3-0) 
3(3-0) 
5(450) 
5(450) 
3(250) 
3(250) 
3(250) 
2(2-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวิชาภาษาอังกฤษ (155) 

 
รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 
 
1551101 การฟงและพูด 1                                                                                                2(1-2) 
  Listening and Speaking 1       

Practice in communicative English  using dialogues,    role-plays and 
extended discourse appropriate  to everyday situations,   making  use of 
communicative games and activities.        Extended discourse in dialogues,  for 
information retrieval and separation, attention  to sound recognition and  
production and features of spoken English, such as linking, assimilation, weak 
forms, stress and intonation at the word, phrase, sentence and short spoken-
discourse levels.  

 
1551102 การฟงและพูด 2        2(1-2) 
   Listening and Speaking 2  

A continuation of Listening and Speaking I,  with an emphasis on giving 
and  receiving information about conditions or situations commonly occurring in 
everyday life, particularly  in professional  and job-related situation : interviewing, 
reporting, note-taking, following directions, etc. 

 
1551103 กลวิธีการอานอนุเฉท       2(2-0) 
   Paragraph Reading Strategies  

Basic strategies for reading efficiency at  the complex sentence level, 
including embedded forms, and at the paragraph level, understanding language 
patterns, including references and connectives using context clues and word-study 
skills for discovering meaning of new words.  Reading for main ideas. 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
   
1551104 การเชื่อมโยงองคประกอบในการอาน     2(2-0) 
  A Discourse Approach in Reading  

Understanding  how continuous texts  fit together, and the  significance of 
discourse markers, attention to figurative language and to  the  development of 
theme in texts, including narration, description, comparison, definition, etc.  
Increasing reading speed.  A  simplified external reading text is required. 

 
1551105 รูปและการใชภาษาอังกฤษสมัยใหม 1     2(2-0) 
  Forms and Usage in Modern English 1  

Extended review of grammar /structure in English, with particular 
attention to sentence forms, clause patterns, word order, subject-verb  agreement,  
and tenses.  Application of forms and usage, of spoken and written structures in a 
communicative  context.  Analysis  of text-dialogue or prose-with attention to the 
form used.  Productive exercises with attention to syntactic accuracy. 

 
1551106 รูปและการใชภาษาอังกฤษสมัยใหม 2     2(2-0) 
   Forms and Usage in Modern English 2  

This course  is a continuation of Forms and Usage in Modern English I 
(1551105). It incorporates further general language study proceeding to more 
detailed  work with texts of increasing linguistic or discourse complexity.  The  
emphasis is on expanding language performance.  Students are expected to actively  
use or produce the required aspects of language in a specific context. 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 

1551107 การเขียนตามรูปแบบ       2(1-2) 
  Controlled and Formulaic Writing  

  Practical  study of everyday written, communicative English :  messages (for 
notice boards) and written greetings (postcards, etc.), note-taking, form-filling and 
conventions of  letter-writing, both formal and informal : letters of invitation, polite 
refusals, replies to advertisements, job applications, etc. 

 
1551108 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร      2(2-0) 
  English  for  Communication  

  This course develops skills in listening, speaking, reading and writing for 
basic communication in various situational greetings, introductions, thanks, 
apologies, expressions of sympathy, etc. interactions appropriate to argument, 
opinions, etc. Formfilling, note-taking, letters of job application, as well as 
personal letters for various occcasions, are  introduced. 

 
1551109 ทักษะพัฒนาเพื่อการส่ือสารภาษาอังกฤษ     2(2-0) 
  Developing Skills for English Communication  

  This course is designed to develop skills of listening, speaking, reading 
and writing everyday English in situations not covered in 1551108 English for 
Communication, e.g. negotiating, ordering meals, returning merchandise etc. 
Students are encouraged to sample authentic resources : newspapers, radio and 
T.V. programs etc. 

 
1551110 การอานภาษาอังกฤษท่ัวไป      2(2-0) 
 Reading English for General Purposes  

The course aims to develop skills in identifying essential information from 
a variety of source, e.g. newspapers, notices, signs, graphs or charts, 
advertisments, etc. 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
   
1551111 ทักษะบูรณาการ        2(1-2) 
 Integrated Skills of English  

This course is to provide students with basic proficiency by integrating the 
four skills and to enable them to use the more advanced and complex language 
patterns to communicate and prepare themselves for courses in the higher level 

  
1551601 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ 1 
  Business Communication in English 1  3(3-0) 

  This course is intended to provide students with basic proficiency in the 
four  skills with emphasis on the primary  functions of English for business, i.e. 
understanding  simple  requests and directions, understanding and responding to 
simple correspondence,   and explaining ideas and giving opinions.  

 
1551602 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ 2     3(3-0) 
  Business Communication in English 2  

  This is a continuation of 1551601 intended to develop previously learned 
skills, and  specific  competencies, such as describing and understanding questions 
about tour sites and writing basic descriptions of the sites. 

 
1551603 ภาษาอังกฤษเบื้องตนเพื่อการทองเที่ยว     3(2-2) 
  General Introduction to English for Tourism Industry   
  A study of English vocabulary and expressions used for communication in 
 tourism and hotel industries, with emphasis on listening and speaking skills. 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
   
1551604 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 1      2(2-0) 
  English for Hotel  1  

This course is designed to provide students  with the vocabulary and 
expressions required in the hotel business such as front office, food and beverage, 
restaurant and housekeeping.  It is intended to prepare students for communication 
with hotel guests and other English-speaking staff members. Real-life situations, in 
which employees are most likely to come into contact with speakers of English,  
are included in the lessons. 

 
1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1       3(3-0) 
  Business English  1  

An introductory course providing basic knowledge of  business  with 
concentration on inter-office communication.  Variety of business terminology and 
expressions are introduced through related topics, i.e. office organisation, staff and 
duty, telephoning, making arrangements and appointments, social contact, business 
correspondence in the office (memo, notes, notices, announcements) , letters of 
inquiry, quotation, and ordering,, applying for a job.   

 
1551606 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2       3(3-0) 
  Business English  2  

  A continuation of Business English I providing a chance to explore 
business world-wide with concentration on domestic and international trade.  
Students are encouraged to deal with business transaction in various fields and 
situation, i.e. import-export, shipping, banking transaction, hotel transaction, 
mating agendas and minutes company report, product description (advertisements), 
business article (internet, ISO  9000), letters of complaint and adjustment, etc.  
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
   
1551607 ภาษาอังกฤษเพื่องานเลขานุการ 1      2(2-0) 
  English for the Secretary 1  

  This course provides students with basic vocabulary and expressions used 
in the secretarial functions of receiving and transmitting messages either  with in-
persan communication or through telephone, telex, and FAX. 

 
1551608 ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด 1      2(2-0) 
  English for Marketing 1       

  This course is designed to give students an overview of basic marketing 
terminology and expressions together with practical exercises. The vocabulary and 
expressions concerned should cover such topics as marketing, marketing mix, product 
(product line, trademarks,  packaging, labelling), place (wholesaling, retailing), price 
(price policy, fixed cost, variable cost), promotion (promotion mix, advertising, 
personal selling, publicity, sales promotion),  marketing targets, channels of 
distribution, physical distribution, etc. 

 
1551609 ภาษาพูดทางธุรกิจ       3(3-0) 
  Spoken English in  Business Situations  

  This course examines and practises the quasi-formal language of 
interaction  between business associates, in one-to-one meetings : consultant-
client, producer-buyer ; group meetings, and conferences.  Further analysis of 
telephone calls for business situations and for interviews.  In productive  situations 
learners are carefully prepared in “propriety”, which incorporates features of 
politeness, clear diction, use of  pauses, etc.  The course will begin with transcripts 
of spoken interaction of various types and proceed to role-play and simulation 
exercises. 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
   
1551610 การอานอังกฤษธุรกิจ       3(3-0) 
  Reading Business English  

  This course is designed to meet the students’ needs to increase 
comprehension capacity  and speed in reading materials related to business.  It 
advances proficiency and efficiency in interpreting the organisation and objectives 
of various texts  as mentioned above. Students will be trained to develop 
summaries and short synopses of selected materials as well as to lead discussions 
on the assigned topics. 

 
1551611 การติดตอทางธุรกิจ       3(3-0) 
  Business Correspondence  

  A continuation of 1551107 and  1552102, practising varied types of 
business letters.  This course will continue to examine other necessary forms of 
letters, including reports and  business  articles. 

 
1551612 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร      2(1-2) 
  English for Science  

ฝกอานขอความและบทความภาษาอังกฤษเชิงวิชาการทางวิทยาศาสตร 
สาขาวิชาการตาง ๆ เพื่อนํามาใชในการปฏิบัติรูปงานอยางมีประสิทธิภาพ ฝกการใช
บทความอางอิงเชิงวิชาการในสาขาวิชาและเพื่อเตรียมการศึกษาตอในระดับสูง
ตอไป ฝกเขียนภาษาอังกฤษในรูปแบบงานวิชาการ เชน รายงาน   บทคัดยอ เนนการ
เรียนโดยใชสถานการณจําลอง 
  This  course  provides practice in reading passages and articles on various 
academic  fields related to sciences and in referencing skill for higher  academic 
study. Skills in writing reports and abstracts are also focused by suing simulated 
situations. 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
   
1552101 การเรียนภาษาดวยการแสดง      2(1-2) 
  Language Learning Through Drama  

  This course is designed to provide language training for students by 
having them act in monologues, dialogues, scenes, and plays. The course stresses 
the potential for  using drama in language teaching; speech  improvement is the 
purpose.  Students will perform improvisation skits, or scenes with their peers as 
well as participate in games and activities with dramatic potential. 

 
1552102 รูปแบบการเขียนอนุเฉท       2(1-2) 
  Formal Paragraph Writing   

  Focus on features of paragraph writing and the necessity for clarity and 
organisation in formal paragraphs of definition, description, exemplification 
classification, comparison, cause and effect, etc. Practice in developing an idea or 
theme at a paragraph level and encouraging writing fluency. 

 
1552103 ภาษาอังกฤษในส่ือมวลชน 1      3(3-0) 
  Mass Media English 1  
  A study of principles and styles in printed media such as newspapers and 
 magazines, brochures, itineraries, advertisements in newspapers and magazines.  
 Particular attention to syntactic and lexical features, using headlines, promotional 
 literature, articles, newsletters, commercial advertisements, and classified 

 advertisements. 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 
   
1552104 การฟงและพูด 3        2(1-2) 
  Listening and Speaking 3  

  A continuation of Listening and Speaking II.  Study and practice in 
different styles of speech, including giving opinions and information, etc. 
Emphasis  on authentic spoken discourse containing more difficult lexical items 
and structures than those selected for Listening and Speaking II. 

 
1552105 การอานและการตีความ       2(2-0) 
  Reading for Text Interpretation  

  A continuation of Extended Text Reading Strategies with texts of 
increasing complexity and particularly advanced vocabulary levels. Differentiating 
facts from opinions, detecting implied  meaning understanding the development of 
ideas in continuous texts.  Interpretation of texts, i.e. developing skills in questions 
about texts where the answers cannot be located in any single phrase or sentence. 

 
1552106 วาทการ         2(2-0) 
  Diction and Speech  

Practical exercises in reading, recording and playback of continuous 
discourse (i.e. not speech sounds or discrete words), analysis of features, with 
special attention to weak forms  and elisions; phrase groups and tone patterns in 
both monologue and dialogue.  Simulation exercises in news reading, addressing 
meeting, informing tourists etc. with all features of stress and emphasis in both 
formal and informal speech. Theoretical work should be limited to survey of 
speech-sound problems in English for Thai speakers. 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
   
1552107 การพูดภาษาอังกฤษในท่ีชุมชน      3(3-0) 

Public Speaking in English  
  Study of transcripts of speeches, and how they present their message. 
Discourse features, including organization of content and developing an argument : 
syntactic features, including set phrase, metaphor etc. Secondly, delivery  of 
selected speeches : voice projection, tempo, pitch variation, use of pause etc. 
Thirdly, writing of speeches for given situations, and presentation to peers in group 
activities such as debates. 

 
1552201 การแปล 1        2(1-2) 
  Translation 1  

This  course introduces the fundamental principles of translation.  The 
focus is on systematic practice in translating English to Thai and Thai to English, 
from  the level of sentences to short passages.  Practical applications include 
translation of commercial literature such as descriptions of products, guarantees, 
instruction  and  user manuals.  It also focuses on practice in the use of 
dictionaries. 

 
1552301 ภาษาวรรณคดี        2(2-0) 
  Language of Literature  
  A study of literary language in contrast to non-literary text.Features of 
 “literariness” and assessment of degrees  of literariness.  The concept of inference 
 distinguishing literary text from for example, journalism. Rewriting of textual  

samples from literary to other genres, of literary descriptions seen through other 
eyes.  Introduction, at the most elementary level, to stylistics. 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
   
1552302 วรรณคดีเบ้ืองตน       2(2-0) 
   Introduction to Literature  

  Distinguishing literary  from non-literary language and forms; introducing 
basic vocabulary for perceiving and discussing literature, namely : setting, plot, 
conflict, characterisation, tone and mood, literary devices, comedy, tragedy, etc. 
through reading samples of short stories, plays, and poetry. 

 
1552303 วรรณคดีสําหรับเด็ก       3(3-0) 
  Children’s Literature  

  A general survey and a critical study of children’s literature including 
folklore, fairy tales, riddles, lullabies, nursery rhymes, chidren’s poetry and stories.  
Study of the major elements of children’s literature. A detailed study of classic 
chidren’s literature including Alice in Wonderland and the stories of A.A. Milne. 

 
1552304 วรรณกรรมเพื่อชั้นเรียนภาษา      2(2-0) 
   Literature  in  Language  Classroom  

  This Course incorporated analysis of literature, both prose and poetry. 
(focusing on translated Thai verse, Haiku, fables, fairy tales etc.) and the 
development of such in the  classroom in order to introduce students to the 
diversity of literary styles, from which they will gain an appreciation for literature 
through student-directed performance, recitals an exhibitions of their works. 

 
1552401 ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเจาของภาษาอังกฤษ  2(2-0) 
   Socio-cultural Backgrounds of English-speaking Countries  

A study of sociological and cultural  backgrounds  of English-speaking 
countries.  Topics include history, aspects of religion, politics, social systems, 
structures of families and other intimate groups, technology, visual art and music, 
etc. 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
   
1552501 การประเมินและการใชส่ือการสอนภาษา     2(1-2) 
  Assessing and Exploiting Language Teaching Materials  

  A survey of curriculum, English texts, and teacher manuals in Thai 
schools, with special emphasis on the secondary level. Assessing strong/weak 
points in published materials, and considering modes of presentation.  Considering 
and comparing presentations of the same type (lexical/structural/ functional, etc.) 
of items in alternative texts, as available.  Evaluating and exploiting materials, i.e., 
developing the ability in the student to  take further steps  with structure/lexis, etc., 
and relating these  items to the experience  of the learner and the world  outside the  
classroom. 

 
1552601 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ 3     3(3-0) 
  Business Communication in English 3  

  This  course is  a continuation of 1551602 developing previously learned 
skills and including specific competencies and itineraries, and reading promotional 
literature. 

 
1552602 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ 4     3(3-0) 
  Business Communication in English 4  

  This course  aims to  further develop skills in English  for business, and 
introduces more advanced competencies, e.g. receiving telephone, requests and 
orders, giving opinions on specific and general topics, etc. 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 
   
1552603 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ 5     3(3-0) 
  Business Communication in English 5  

  This final course in  this series introduces and develops advanced 
linguistic skills in English for tourism, such as explaining ideas, researching 
ancient Thai culture and sites, writing itineraries and brochures, etc.  
Metalinguistic skills are also introduced. 

 
1552604 ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 1      3(3-0) 
  English for Tourism 1  

  This course is designed to give the students an overview of the tourism 
industry, nationwide,  and with in their own communities as  well as 
internationally. The students will have an opportunity to  learn and use  vocabulary 
and expressions needed in the tourism industry. 

 
1552605 ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 2      3(3-0) 
  English for Tourism 2  

  This course consolidates the language skills and expressions used in 
tourism studied in 1552604, English  for Tourism I. At this level, students will 
study  vocabulary and expressions used in different aspects of tourism e.g. 
accommodation, itinerary, and description of tourist attractions, etc. 

 
1552606 ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 3      3(3-0) 
  English for Tourism 3  

This course provides practice in language skills and expression used in the 
tourism industry, both domestic and international. The students should be trained 
to  use spoken and written expressions in various situations.  The course will 
develop and extend more basic materials presented in English for Tourism I and II. 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
   
1552607 ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 4      3(3-0) 
  English for Tourism 4  

  This course provides development of the four skills in aspects of the tour, 
such as planning, organization, conducting tours and providing descriptions and 
information about the tour sites. 

 
1552608 ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 5      3(3-0) 
  English for Tourism 5  

  This course aims to develop the four skills through a variety of aspects of 
the development and presentation of independent projects, simulations/role-plays 
based on the tourism industry, and employment application procedures in the 
tourism industry. 

 
1552609 ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 6      3(3-0) 
  English for Tourism 6  

This course provides for the development of the four skills in aspects of 
the tour, such as planning, organization, conducting tours and providing 
descriptions and information about the tour sites. 

  
1552610 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม  2      3(3-0) 
  English for Hotel  2  

 This course consolidates  the language  skills  learned in 1551604. In this 
course, students will  be provided with vocabulary and expressions used in more 
complicated situations, e.g. recommending accommodations, souvenir shops, 
recreational facilities, banking and public services, etc. 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
   
1552611 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม  3      3(3-0) 
  English for Hotel  3  

  A continuation of 1551604 and 1552610 with an emphasis on vocabulary 
and usage in expressing needs in complex  English used by hotel personnel.  
Materials cover the following positions  : English for receptionists, English for 
cashiers, English for hotel switchboard operators, and English  for food and 
beverage personnel. 

   
1552612 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม  4      3(3-0) 
  English for Hotel  4  

  A continuation of  1552611 with an emphasis on practice  in using 
language and expressions in various hotel operations by using simulations and real 
practice inside and outside hotels. 

   
1552613 ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวและธุรกิจโรงแรม 1    3(3-0) 
  English for Hotel  1  

  Practical exercises in listening and speaking, for situations and topics 
related  to tourism and the hotel business on a) vocubulary, b) appropriateness and 
c) fluency (note that these three items are not directly related) in all instructional 
activities.  A textbook is used to provide core material directed primarily at dealing 
with visitors. Roleplay, simulation and group interaction during class time are 
essential.  Also, topics of local interest or market potential should be included in 
the course. The course aims to build confidence, however, rather than give 
information. 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
   
1552614 ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวและธุรกิจโรงแรม 2    3(3-0) 
  English for Tourism and Hotel Business 2  

  Further practical work of an interactive nature with imaginary visitors/ 
tourists.  After initial fluency practice, the course will be a continuation of English 
for Tourism and Hotel Business I. The course will centre on using English “When 
things go wrong” and will deal with additional psychological dimensions as well as 
the purely linguistic, i.e. with visitors who are dissatisfied, or concerned.  
Separately, reading of promotional materials for tourism, and transfer exercises in 
putting the informational content over in the spoken language.  Some writing of 
routine correspondence and answering of queries related to tourism and hotel 
situations in written form. 

   
1552615 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3       3(3-0) 
  Business English  3  

  This is a continuation of Business English I and II concentrating on the 
advanced skills (primarily reading and writing) e.g. business reports, prospectuses, 
summaries of  import-export business and newspaper articles etc. Appropriate 
aural-oral skills, as utilized in group discussion and group-development exercises 
are also treated. 

   
1552616 ภาษาอังกฤษเพื่องานเลขานุการ 2      3(3-0) 
  English for the Secretary 2  

This course trains students to deal with social and business 
correspondence, such as filling out forms, completing application forms, and 
writing invitations, itineraries, memos, agendas and minutes of meetings and telex 
messages. 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
   
1552617 ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด 2      2(2-0) 
  English for Marketing 2  

  English for Marketing II is designed to give students an overview of further 
English terminology and expressions in the field of marketing management as a 
continuation of Course 1551608.  The emphasis is on applying these terms and 
expressions in reading printed materials in areas of marketing e.g. current issues 
taken from business review magazines, English newspapers, business documents, 
etc. 

   
1552618 การอานภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร     2(2-0) 
  Readings in Human Communications 
   This course provides a study of reading materials (newspapers, 
magazines)   pertaining to the field of human communications, to develop students’ vocabulary, 
  reading comprehension skills, and general knowledge of that field.  
   
1552619 การอานภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ     2(2-0) 
  Readings in Personality Development  

  This course is a study of reading materials pertaining to the field of 
personality development, to develop students’ vocubulary, reading comprehension 
skills and general knowledge of that field.  

   
1552620 การอานภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ    2(2-0) 
  Readings in Public Relations  

  This course is a study of reading materials pertaining to the field of public 
relations (speeches, advertising and promotional brochures, press releases, etc.) to 
develop students’ vocabulary, reading comprehension skills and general knowledge 
of that field. 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
   
2552621 ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาดและการธนาคาร 1    3(3-0) 
  English for Marketing and Banking 1  

   This course provides exercises and practice with both spoken language 
materials and written texts from a variety of sources, including authentic materials 
from the business sections of English language newspapers, e.g. financial pages, 
stocks and shares, etc. The immediate purpose is to expand awareness of 
terminology relating to marketing and banking, and thereafter to use this newly-
acquired lexis in active forms.  The classroom time should be used firstly with 
close-type exercises, then simple problem  solving, matters central to the 
specialized field, and finally simulated board meetings where beforehand speakers 
discuss “company policy” in English after preparing / discussing their materials in 
Thai beforehand. 

   
1552622 ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการภัตตาคาร 1     2(2-0) 
  English for Restaurant 1  

  เปนการฝกทักษะดานการฟง การพูดและคําศัพท เกี่ยวกับอาหารไทยและ
อาหารนานาชาติ  ฝกบทสนทนาท่ีใชในการบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม การแนะนํา
อาหารและเคร่ืองดื่ม การอธิบายสวนประกอบและวิธีการประกอบอาหารเบ้ืองตน 

 
1552623 ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการภัตตาคาร 2     2(2-0) 
  English for Restaurant 2  

  เปนการฝกทักษะดานการฟง การพูดและศึกษาคําศัพท และสํานวนในการ
บริการอาหารและเคร่ืองดื่ม ในระดับท่ีสูงข้ึนตอจากภาษาอังกฤษเพื่อการบริการ
ภัตตาคาร 1 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                          น(ท-ป) 
   
1552624 ภาษาอังกฤษทางธุรกิจระหวางประเทศ     2(2-0) 
  English for International Business  

 ศึกษาถึงคําศัพทท่ีใชในการติดตอธุรกิจระหวางประเทศ การเขียน     
รายงานธุรกิจดวยการใหขาวทางธุรกิจ การเขียนรายงานการประชุม เอกสาร  การคา
ระหวางประเทศ การเสนอขอมูลทางธุรกิจ และการวิเคราะหขอมูลตาง ๆ ทางธุรกิจ 

 
1552625 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางวัฒนธรรม  1    3(3-0) 

English  for  Cultural  Communication  1  
The    study  of  Thai  culture  through  English.  The  course  is  also 

designed  for  language  training,  with  the  emphasis  on  language  skill 
development,  using  knowledge  of  Thai  culture. 

 
1552626 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางวัฒนธรรม  2    3(3-0) 

English  for  Cultural  Communication  2  
Usages  of  English  in  cultural  communication  for  tour  guides, The  

tourism  industry  and  museum  work. 
 

1552801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 1    2(90) 
  Preparation for Professional Experience in Business English 1  

 This course provides simulated practice through English in business 
sectors or workshops in specific fields, such as hotel management, tourism, 
marketing, secretarial , before actual training at business sites. 

 
  1552802 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 1                                         3(250) 
                           Field  Experience  in  Business English  1 

  This course requires practice in business settings for not less than 250 
hours. 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                          น(ท-ป) 
 
1553101 การฟงและพูด 4        2(1-2) 

Listening and Speaking 4  
  This course provides practice in comprehending articles, plays, 
documentaries, news reports and video tapes and then forming and expressing 
opinions on them, including practice in public speaking, talks, lectures, and oral 
reports. 

 
1553102 การศึกษาภาษาเชิงวิเคราะห      3(3-0) 
  Analytical Study of Texts  

Study of a range of texts of both written and spoken (transcribed) 
language, to establish how meaning is developed at levels larger than the sentence.  
Use of conjunctions, and connectors and other discourse markers ,use of pronouns 
and other reference words.  Study of inference and implication in text and how it is 
established. Basic differences between spoken discourse, dependent on turns, and 
written discourse. 

   
1553103 การอานเพ่ือความเขาใจความคิดเห็นและเจตคติ    2(2-0) 
  Reading for Opinions and Attitudes  

Reading critically to determine the opinions and attitudes of the writer.  
There should be a variety of texts including newspaper articles, advertisements, 
editorials, critical reviews, all showing a variety of writing styles which may be 
used for determining writer’s attitudes and opinions. 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                          น(ท-ป) 
   
1553104 ลักษณะองคประกอบของการเขียนขอความ    2(1-2) 
  Features of Extended Writing  

  Personalised, informal writing, whether as letters, articles, narrative or 
descriptive essays, with special attention to organization of ideas, discourse 
features and logical progression and less concern on total grammatical accuracy, 
with focus on flow of thoughts. 

 
1553105 การเขียนเชิงริเร่ิมสรางสรรค      2(1-2) 
  Creative Writing  

  An extended practice in writing according to suggested patterns, with 
particular attention on the impact of words and lexical parameters.  Each lesson 
may require students to practice the latter with the writing of  a slogan (for a 
political party, a product, a tourist resort, etc.). While syntactic accuracy is 
important in the writing of articles, short stories, poems and essays, it should not be 
allowed to inhibit creativity. 
 

1553106 ภาษาอังกฤษในส่ือมวลชน 2      3(3-0) 
  Mass Media English 2  

  A continuation of Mass Media English 1 (1552103). Practice in reading 
news and magazine articles to expose students to current printed materials as well 
as taped radio and television programmes from which transcripts can be extensively 
used for interpretative reading and discussion.  Extended practice in distinguishing 
facts and opinions from news items, articles, editorials, etc., as well as identifying 
important features of language used in the printed media. 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                          น(ท-ป) 
   
1553301 รอยกรองภาษาอังกฤษ       2(2-0) 
  Poetry Selections (Prerequisite : 1552302 Introduction to Literature)  

  A study of poetry written in English with criteria for selection being 
potential interest and appeal for Thai learners.  Selection of well-known anthology 
pieces to expand poetic background, but also less well-known or contemporary 
poems. Focus on development of poetic diction and style for further learning and 
making value judgements about individual poems. 

   
1553302 รอยแกวภาษาอังกฤษ       2(2-0) 
  Prose Selections (Prerequisite : 1552302 Introduction to Literature)  

A study of prose written in English with criteria for selection being 
potential interest or appeal to Thai learners. Extracts from speeches, major novels, 
including contemporary novels, not necessarily accepted or cannonical text, e.g., 
John Fowles, Graham Greene, Le Carre. Developing skills for analytical reading 
while at the same time  increasing reading fluency. 

 
1553303 วรรณคดีอเมริกัน  1       3(3-0) 
  American Literature 1  

  This course is a survey of American literature from its beginnings  with 
the Puritan Settlers to the Romantic Period (1616-1865). Study of short samples of 
non fiction and poetry of major figures e.g., Bradford, Franklin, Bryant, Irving, 
Poe, Whitman, Thoreau, Emerson, Hawthorne, Melville, etc.  Stress on historical 
background, and linguistic literary features. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 285 

รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                          น(ท-ป) 
   
1553304 วรรณคดีอังกฤษ  1       3(3-0) 
  English Literature 1  

This course is a survey of English literature from Middle English to the 
Romantic period.  Emphasis overall on the Elizabethan and Romantic Periods, 
relating the influences of each period to its literary achievements.  A short sample 
of all major authors-Chaucer, Spenser, Shakespeare, Marlowe, Milton, Pope, 
Dryden, Wordsworth, Coleridge-will be studied. 

   
1553305 วรรณกรรมของเช็คสเปยร      3(3-0) 
  Shakespeare  

  This course provides a survey of Shakespeare’s works : tragedies, 
comedies, histories and Roman plays.  Background of the period and the 
Elizabethan theatre.  A simplified explanation of tragedy and its theatrical form.  A 
study of plot in the plays : Hamlet, Macbeth, King Lear , and Othello, with brief 
references to the text.  A study of ONE play from the list : Henry I, The Tempest , 
As you like It , Julius Caesar, King Lear, Romeo and Juliet. 

 
1553401 ไทยศึกษา        3(3-0) 
  Thai Studies  

  A study of Thailand’s culture, geography and history encompassing 
religion, arts, music, language and literature, customs and traditions, values and 
beliefs, ways of life, etc.  Presented in English,  the course emphasizes the 
development of advanced study-skills, such as note-taking, reporting, research and 
translation. 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                          น(ท-ป) 
   
1553402 ไทยคดีศึกษา        3(3-0) 
  Thai case Studies  

  A study of Thai Geography, History, Religion, Culture and Tradition 
including the Thai language, ways of life, Values and beleives which are the base 
of Thai Culture. 

 
1553403 วัฒนธรรมไทยศึกษา       3(3-0) 
   Thai Cultural Studies  

  A sociocultural study of Thai Culture, presented in English. Family 
structure, arts, music, literature, customs, traditions, values and beliefs. 
Identification of features specific to Thai culture. The course is also designed as 
advanced language training, with the addition of study skill development in note-
taking, reporting, research and translation. 

 
1553501 หลักและวิธีการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ   2(2-0) 
   Current Developments in TOEFL  

This course will survey the different language approaches and look at the 
variety of techniques and activities from each approach that best facilitate 
language learning in both primary and secondary-school students.  This course 
must be taken prior to 1023602 (Methods and Approaches in Teaching English.)  
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                          น(ท-ป) 
   
1553502 การจัดการหองเรียนสําหรับครูภาษา     2(1-2) 
  Classroom Management for Language Teachers  

A study of the language of classroom discourse leading to practical 
training in teaching an English lesson entirely through the medium of the target 
language for all levels; metalanguage techniques and questioning techniques; 
display and instruction and interaction; signalling and organization through the 
medium of English for class or group  responses; controlling and monitoring 
group and pair work; feedback/report sessions on group work through the medium 
of English. 

   
1553503 ภาษาอังกฤษสําหรับครูประถมศึกษา     2(1-2) 
   English for Elementary School Teachers  

The aim of this course is to prepare teachers to teach English, using a 
communicative approach, at the elementary level.  Grammatical structures found 
in elementary textbooks are practised and studied in details.  English sound 
problems, stress,  intonation and phonetic symbols are analysed and drilled. 

   
1553504 ความรูเบื้องตนในการใชส่ือเพื่อสอนภาษา     2(1-2) 
   Introduction to Multimedia in the English Classroom  

This course introduces students to the technological tools that are being 
used in language teaching, such as  the use of audio tape, video, as well as the 
latest advances in computer hardware, software and the internet. 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                          น(ท-ป) 
   
1553505 การผลิตและปรับส่ือเพื่อใชสอนภาษา     2(1-2) 
  Material Adaptation and Production  

  A study of methods for adapting textual materials to make them suitable 
for classroom application and to suit  students’ needs.  Special attention to be given 
to producing instructional materials used in communicative activities. (Should be 
taken after the  completing of Assessing and Exploiting Language Teaching 
Materials) 

   
1553506 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางวิชาการ     2(2-0) 
  English in Academic Situations  

  This course focuses on the advanced language skills needed to interpret and 
convey meaning in interactive contexts with an emphasis on both fluency and 
accuracy, in order to interact with others in social or academic situations. 

   
1533507 การอานเพ่ือการพัฒนาการสอนภาษา     2(2-0) 
  Reading for Pedagogical Purposes  

  This course emphasizes the use of advanced reading skills in order to 
interpret professional ELT journals, surveys, abstracts, theses, etc., which are 
necessary in order for teachers to keep up-to-date in the ELT field. 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                          น(ท-ป) 
  

1553508 การใชคอมพิวเตอรในการสอนภาษา     2(1-2) 
  Using Computers in Language Teaching  

This course introduces the application of computers in language teaching. 
It  covers the following topics : advantages of computers, basic principles of 
computer ; application to language teaching, including both those programs 
running on DOS and Windows ; different types of programs for teaching the four 
language skills, such as  concordancers, and CALL programs – both dedicated 
and authoring ; how to construct a language lesson by using an authoring program 
; or an introduction to programming. 

   
1553601 ภาษาอังกฤษสําหรับงานเลขานุการและงานสํานักงาน 1   3(3-0) 
   English for Secretary and Office Management 1  

 Study and practice with texts representing both spoken and written 
language related to general office work.  The course is ‘multi-skill’ and 
emphasises, in particular comprehension in reporting, both orally and in writing. 

 
1553602 การเขียนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ      2(2-0) 
  Writing English for Specific Purposes  
  The course is designed to enable students in fields other than English to 
 understand specific features of written English, with emphasis on lexis, syntax, 
and  discourse, used in textbooks, manuals, laboratory instructions/directions, research 
 abstracts, etc, in their fields of study, to write summaries of the  materials read, to  

develop an idea or theme, and to present (experimental, research, etc.) findings at 
the paragraph level. (Course content to be adapted according to the nature of the 
fields of study). 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                          น(ท-ป) 
   
1553603 การวิเคราะหภาษาอังกฤษทองเที่ยว     3(3-0) 
  Text  Analysis of Language of Tourism  

Text analysis, including translation of materials related to all sectors of the  
tourism industry.  Studies of language used when serving tourist needs, arranging 
travel and accommodation, recreational activities, etc., including the language used 
in giving historical and other information relevant to tourists.  Students will be 
required to express themselves concisely on the above, in written English and 
Thai. 

   
1553604 การวิเคราะหภาษาอังกฤษธุรกิจบริการ     3(3-0) 
  Text Analysis of Language of Hospitality Industry  

  Text analysis, including translation, of materials related to the hospitality 
industry.  Development of translation skills to express oneself concisely in English 
and in Thai in various contexts ranging from the reception desk, to organising 
functions and catering to all guests’ needs in a hotel complex. 

 
1553605 การวิเคราะหภาษาอังกฤษการตลาด     3(3-0) 
  Text Analysis of Marketing Language  

Text analysis, including translation of materials related to the marketing 
field. Development of translation skills and ability to express oneself effectively in 
English and Thai on marketing related matters, e.g. advertising, data interpretation, 
forecast, reports, etc. 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                          น(ท-ป) 
   
1553606 การวิเคราะหภาษาอังกฤษเลขานุการ     3(3-0) 
  Text Analysis of Secretarial Language  

  Text analysis, including translation of materials related to secretarial 
work.  Development of translation skills and ability to express oneself in spoken 
and written English and Thai covering a broad range of topics, e.g. written 
correspondence, personal matters, information on social functions, itineraries, staff 
duties, filing and information  retrieval, despatch by telex, fax, etc. 

   
1553607 ภาษาอังกฤษการตลาด  3       3(3-0) 
   English for Marketing 3  

This course provides students with an overview of marketing operations 
and more advanced vocabulary and expressions used in reports, also organisation 
of information in extended reports. 

   
1553608 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ     2(2-0) 
  English for Public Relations  

This course examines the special forms of English used in presenting a 
product or service to  the  public. This includes the study of press release material, 
promotional material, and the various ways each of these text types presents its 
messages. The course involves integrated skill exercises in lexical selection, 
reading and preparing samples of written text, and special study of features of 
headings, headlines, slogans and set phrases. 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                          น(ท-ป) 
   
1553609 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ       2(2-0) 
  English for Specific Purpose  

This course focuses on the effective use of integrated skills using 
technical and / or semi – technical materials. Techniques for reading of texts in 
subject specific areas : features of technical and / or semi – technical English ; 
multiskill development through selected ESP materials. 

 
1553801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 3   2(90) 
  Preparation for Professional Experience in Business English 3  

  This course aims at providing simulated practice through using advanced 
English in different business contexts such as hotel and tourism industry, import 
and export, airline services, marketing, finance and banking, etc. 

 
1553803 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษ 3    2(90) 
   Preparation for Professional Experience in English 3  

  This course aims at providing simulated practice in using English in either 
government to private sector where English in used whelther in written or spoken 
form when communication with non-Thai speakers. 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                          น(ท-ป) 
   
1553901 การวิจัยเบื้องตนในชั้นเรียน      2(2-0) 
   Introduction to Classroom Research     

  This course introduces students to the principles, observation tools, and 
data collection methods used in classroom research-which concentrates on the ‘in 
puts’ to the classroom (the syllabus, teaching materials, etc.) and the ‘outputs’ 
from the classroom (participation, test results, etc.) The aim of which is to 
investigate what actually happens inside the classroom, in order for teachers to 
make informed self-assessments and become more effective teachers, such as: 

-  To understand what goes on in the classroom setting. 
-  How teacher’s respond to learner’s errors. 
-  How interaction occurs. 

This course must be taken concurrently with English Teaching Practice 
Under Supervision. An individual mini-project indicating one’s understanding of 
the process of classroom research is required. 

   
1553904 คายภาษาเพื่อพัฒนาทักษะ       2(90) 
  Skills Development through English Camp  

This course focuses on language development outside the classroom in a 
free and  relaxed atmosphere. Students have an opportunity to learn how to 
organize camps(orientation, camping, assessment and follow-up as well as 
practice), and to practice their English with native  and non-native speakers in a 
natural and realistic setting.  In this English saturated atmosphere, the students will 
gain and increase  English skills through  language practices and cultural 
awareness. 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                          น(ท-ป) 
   
1554101 ภาษาอังกฤษในสถานการณตาง ๆ      3(3-0) 
  Varieties in Contemporary English  

Understanding English as used in daily life.   Comparing and contrasting 
spoken and written English between English and non-English speaking countries, 
regional differences within those countries, and formality and informality in 
speech from the different countries.  Concentrating on regional word usages, slang, 
street language, jargon, colloquial phrases, and local idioms found in 
contemporary mass media magazines, newspapers, television, movies, etc. 

   
1554102 การอภิปรายและการโตวาทีภาษาอังกฤษ     3(3-0) 
  English Discussion and Debate  

Advanced public speaking in a variety of professional situations, 
emphasising fluency of English for discussion and debate. 

   
1554201 การแปล 2        2(2-0) 
  Translation 2  

  A continuation of Translation I with an emphasis on more difficult and 
longer passages and articles in various styles, including newspaper articles, reports, 
excerpts from differrent fields of study, messages, speeches, literary excerpts, etc.  
Equal emphasis is placed on Thai-to-English and English-to-Thai translation. 

   
1554202 การแปล  3        2(2-0) 
  Translation 3  

An advanced translation course and continuation of Translation II, with an 
emphasis on translating excerpts from academic texts, short stories, novels, poetry, 
and legal documents. 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                          น(ท-ป) 
   
1554203 การแปลแบบลาม       3(3-0) 
  Simultaneous Translation  

This is an advanced course for final year students only. Studens will be 
required to translate orally between the Thai and English languages, fluently and 
spontaneously.  Students will be expected to be able to act as interpreters in 
simulation of real life situations. 

   
1554301 วรรณคดีอเมริกัน  2       3(3-0) 
  American Literature 2  
  This course is a survey of American literature from 1865 to the present.  It 
 consists of a study of excerpts and short works of major writers, studied in terms 
of  historical background, linguistic and literary features. Special attention to the work 

of  Dickenson, Twain, Crane, Sherwood, Anderson, Hemingway, Steinbeck, 
Malamud, Williams, Frost, and Lowell. 

   
1554302 วรรณคดีอังกฤษ 2       3(3-0) 
  English Literature 2  

  This course is a survey of English literature from the Romantic period to 
the present, relating the influences of each period to its literary achievement. 
Emphasis overall is on the Victorian novel, by Dickens, Thackeray, Trollope, and 
Victorian poetry, and the novels by Hardy, Conrad and D.H. Lawrence. 

 
1554303 นวนิยายและสังคม 2       (2-0) 
  The Novel and Society  

The principle of this course is perceiving society through the realistic 
novel.  Students will read three novels, one of which should be a ‘classic’. The 
course is designed to improve reading, expand vocabulary and assist with 
“background studies”. 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                          น(ท-ป) 
   
1554304 วรรณกรรมเอเชีย       2(2-0) 
   Selected Asian Literary Works  

This course combines literary appreciation and cultural background 
applied to novels, short stories, essays, poems, plays and the works by Asian 
writers translated into English. Sub-literary forms, such as magazines, articles and 
correspondence, are also included. The selected pieces should extend the learner’s 
knowledge of Asian cultures. 

   
1554305 การละครอังกฤษและอเมริกันเบื้องตน     3(3-0) 
   Introduction to English and American Drama  

This course is a study of selected English and American plays, from 
antiquity to the present, with special emphasis on the period from the 19th century 
to the present. Plays translated into Thai could be included. 

   
1554501 การทดสอบและการวัดผลสําหรับครูภาษา     2(1-2) 
  Tests and Measurements for Language Teachers  

  A study of current developments in language testing and the role of 
language testing in the classroom : types of test construction for language skills as 
well as language components.  Practical exercises in writing test items and item 
analysis are included. 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                          น(ท-ป) 
   
1554601 ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาดและการธนาคาร 2       3(3-0) 
  English for Marketing and Banking 2  

  This course emphasise the reading of articles on topics related to 
marketing and banking, usually from magazines and the business section of 
English language newspapers.  Oral reports on the content of the articles ; class 
discussion of the content and/or issues arising from the presentations. (Reports and 
class discussions to be conducted in English) Further familiarisation with 
specialised terminology.  Writing of  simple letters connected with banking 
topic : transfer of funds, opening of letters of credit, answering enquiries about 
debits, statements of account, etc. 

 
1554602 ภาษาอังกฤษสําหรับงานเลขานุการและงานสํานักงาน 2                                    3(3-0) 
  English  for Secretaries and Office Management 2  

Further study and practice with text representing spoken and written 
language in general office work, but with more complex situations, and no 
limitations on office/business-related vocabulary.  Spoken practice will comprise a 
large amount of  telephone simulations, and interactions between customers/clients 
in situations where the boss is absent and the learner-secretary has to assume 
responsibility.  For this a particular type of office or business has to be simulated 
and input/information given beforehand and discussed in L1. Emphasis as 
previously on appropriacy.  Writing of short reports, summaries and minutes, for 
the same imaginary business as the spoken work. Further practice in writing 
formal letters, with attention to accuracy and presentation.  Writing from notes and 
audio recordings. 

   
 
 
 
 
 



 298 

รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                          น(ท-ป) 
   
1554801 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 3                                             5(450) 
  Field Experience in Business  English 3  

This course requires practice in business settings related to specific fields 
such as hotels or other appropriate business settings for not less than 450 hours. 

   
1554803 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษ  3                      
5(450) 
  Field Experience in English 3  

  This course provides practice in using English in government offices 
and/or in private sectors where English is used in situation when normally there is 
either personal or written contact with non-Thai speakers. 

 
1554804 การฝกอบรมตางประเทศ                                                                                  3(250) 
  Overseas Training  

This course allows students to receive either teaching practice or business 
training in an English-speaking country.  Students will be immersed in the English 
language and have opportunities to explore the cultural aspects of the country.  
Two-week overseas  training is required. 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                          น(ท-ป) 
   
1554901 การศึกษาเอกเทศ                                                                                               3(250) 
  Independent Studies  

This course is divided into 2 parts: classroom-based and period of 
individual study. In the classroom-based period, students will be introduced to 
basic research skills and have the opportunity to practice them in the classroom 
using pair and group work, etc.  The students are encouraged to discuss criteria for 
selection of a topic and present draft plans for their projects.  Research skills 
covered will include extraction of information from textbooks, journals, magazines 
and newspapers; obtaining information from interviews and questionnaires. 
Students will be given opportunity to present/display their work according to their 
own plans (with the 

   
1554902 การศึกษาภาษาอังกฤษในประเทศท่ีพูดภาษาอังกฤษ                             3(250) 
  Study  Visit in English Speaking Countries  

This course is intended to provide students with experience in an English-
speaking country.  The focus will be on attending English classes and cultural 
awareness at a college or university level.  Students are expected to attend all 
classes and participate in cultural activities for at least 25 hours per week for  3 
weeks of which 10 hours will be devoted to classes and 15 hours to cultural 
activities. 

 

1554903 การสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ                                                          2(2-0) 
  Seminar in Teaching English  

  This course emphasizes the use of profession articles, journals, periodical, 
case studies, etc., as well as the information gathered from the internship in 
Teaching English in order to survey and present both the problems of language 
teaching and their solutions. This course must be taken after completing the 
internship in Teaching English. 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                          น(ท-ป) 
   
1554904 ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการภัตตาคาร 1                                                            3(3-0) 
  English for Service in Restaurant 1  

This course is designed to give students and overview of service in 
restaurant including expressions together with practical exercises.  The vocabulary 
in the restaurant business, food and beverage.   It is intend to prepare students for 
communication with restaurant guests.  Real-life situations, in which employees 
are most likely to come into contect with customers are included in the lessons. 

   
1554905 ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการภัตตาคาร 2                        3(3-0) 
  English for Service in Restaurant 2  

This course consolidates the language skills learned in 1554904. In this 
course, Students will be provided with vocabulary and expressions used in more 
complicated situations, and will focus on using English “when things go wrong.”  
It will also deal with additional psychological dimensions as well as the purely 
linguistic; i.e. with visitors who are dissatisfied, or otherwise concerned. 
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หมูวิชาภาษาญ่ีปุน    
(156) 

 

 
หมูวิชาภาษาญ่ีปุนซ่ึงอยูในหมวดวิชามนุษยศาสตร   ไดจัดลักษณะเน้ือหาวิชา

ออกเปนดังนี้ 
  1.  ทักษะพื้นฐาน               (156-1--) 
  2.  ทักษะการอาน               (156-2--) 
  3.  ทักษะการเขียน               (156-3--) 
  4.  ทักษะการฟง-พูด               (156-4--) 
  5.  ศิลปวัฒนธรรม-วรรณกรรม              (156-5--) 
  6.  วากยสัมพันธและการแปล              (156-6--) 
  7.  ภาษาญ่ีปุนสําหรับวิชาชีพ              (156-7--) 
  8.  การฝกประสบการณวิชาชีพ              (156-8--) 

9. โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ 
    โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและการวิจัย            (156-9--) 
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หมูวิชาภาษาญ่ีปุน   (156) 
 

รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

1561101 
1561102 
1561103 
1561104 
1561105 
1561106 
1561107 
1561108 
1562101 
1562102 
1562201 
1562202 
1562203 
1562301 
1562302 
1562401 
1562402 
1562403 
1562404 
1562405 
1562406 
1563201 
1563202 
1563301 
1563302 
1563401 

 
 
 
 
 
 

1560101 
1560102 

ภาษาญ่ีปุน 1 
ภาษาญ่ีปุน 2 
ภาษาญ่ีปุน 3 
ภาษาญ่ีปุน 4 
การใชภาษาญ่ีปุน1 
การใชภาษาญ่ีปุน 2 
ภาษาญ่ีปุนเบ้ืองตน  1  
ภาษาญ่ีปุนเบ้ืองตน  2 
ภาษาญ่ีปุน 5 
ภาษาญ่ีปุน 6 
การอานภาษาญ่ีปุน 1 
การอานภาษาญ่ีปุน 2 
การศึกษาอักษรคันจิ 
การเขียนภาษาญ่ีปุน 1 
การเขียนภาษาญ่ีปุน 2 
การสนทนาภาษาญ่ีปุนระดับกลาง  1 
การสนทนาภาษาญ่ีปุนระดับกลาง   2 
การสนทนาภาษาญ่ีปุน 1 
การสนทนาภาษาญ่ีปุน 2 
การฟงภาษาญ่ีปุน 1 
การฟงภาษาญ่ีปุน 2 
การอานภาษาญ่ีปุน 3 
การอานภาษาญ่ีปุน 4 
การเขียนภาษาญ่ีปุน 3 
การเขียนภาษาญ่ีปุน 4 
การสนทนาภาษาญ่ีปุน 3  

3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(3-0) 
3(3-0) 
2(2-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
2(2-0) 
2(2-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
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รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

1563402 
1563501 
1563502 
1563503 
1563504 
1563505 
1563601 
1563602 
1563603 
1563604 
1563801 
1564201 
1564202 
1564301 
1564302 
1564401 
1564402 
1564501 
1564601 
1564701 
1564702 
1564703 
1564704 
1564705 
1564706 
1564801 

 การสนทนาภาษาญ่ีปุน 4 
ญ่ีปุนศึกษา 1 
ญ่ีปุนศึกษา 2 
วิวัฒนาการวรรณกรรมญ่ีปุน   
ประวัติวรรณคดีญ่ีปุน 1 
ประวัติวรรณคดีญ่ีปุน 2 
โครงสรางภาษาญ่ีปุน 1 
โครงสรางภาษาญ่ีปุน 2 
การแปลภาษาญ่ีปุน 1 
การแปลภาษาญ่ีปุน 2 
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาญ่ีปุน 3 
การอานภาษาญ่ีปุน 5 
การอานภาษาญ่ีปุน 6 
การเขียนภาษาญ่ีปุน 5 
การเขียนภาษาญ่ีปุน 6 
การสนทนาภาษาญ่ีปุน 5 
การสนทนาภาษาญ่ีปุน 6 
วรรณกรรมญ่ีปุนสมัยใหม 
การแปลภาษาญ่ีปุน 3 
ภาษาญ่ีปุนเพื่อการทองเท่ียว 1 
ภาษาญ่ีปุนเพื่อการทองเท่ียว 2 
ภาษาญ่ีปุนเพื่อการเลขานุการ 
ภาษาญ่ีปุนเพื่อการโรงแรม 
ภาษาญ่ีปุนธุรกิจ 
การสอนภาษาญ่ีปุนในฐานะภาษาตางประเทศ 
การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาญ่ีปุน 3 

3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0)  
3(3-0) 
2(90) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0)  
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
5(350) 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวิชาภาษาญ่ีปุน (156) 

 
รหัส      ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
1561101 ภาษาญ่ีปุน                    3(2-2) 
  Japanese 1 

ฝกทักษะ  4  อยางบูรณาการ  โดยฝกทักษะการฟง การออกเสียง และการ
พูดข้ันพื้นฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน ฝกทักษะการเขียนประโยคงาย ๆ ฝกทักษะการ
อานขอความส้ัน ๆ และศัพทท่ีใชในชีวิตประจําวัน  รวมท้ังศึกษาและฝกฝน
ตัวอักษรฮิรางานะคาตะคานะ และตัวอักษรคันจิระดับตน  ประมาณ  40  ตัว 

 
1561102 ภาษาญ่ีปุน 2                    3(2-2) 
  Japanese 2 

ฝกทักษะท้ัง  4  อยางตอเนื่องจากภาษาญ่ีปุนเบ้ืองตน 1 ในแวดวงชีวิตท่ี
กวางขวางข้ึน ศึกษาและฝกอักษรคันจิเพิ่มเติมอีกประมาณ  80  ตัว  ซ่ึงเม่ือเรียนจบ
แลวผูเรียนจะมีความรูในอักษรคินจิในระดับเบ้ืองตน  อันจะเปนพื้นฐานใน
การศึกษาตัวอักษรคันจิในระดับท่ีสูงข้ึนตอไป 

 
1561103 ภาษาญ่ีปุน 3                    3(2-2) 
  Japanese 3 

เพิ่มพูนทักษะท้ัง 4 ตอจากภาษาญ่ีปุน  2 โดยเนนหนักการฝกทักษะท้ังใน
ดานการฟง พูด อาน เขียน ในสถานการณตาง ๆ ศึกษาไวยกรณในระดับสูงข้ึน 
ศึกษาและฝกฝนตัวเองอักษรคันจิในระดับเบ้ืองตนเพิ่มเติมอีกประมาณ  90  ตัว 
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รหัส      ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
1561104 ภาษาญ่ีปุน 4                    3(2-2) 
  Japanese 4 

เสริมสรางความชํานาญในการฟง  พูด  อาน  เขียนตอจากภาษาญ่ีปุน  3  
โดยฝกทักษะการอานการเขียนตัวอักษรคันจิเพิ่มเติมจากภาษาญ่ีปุน  3  อีกประมาณ  
90  ตัว  ฝกทักษะการอาน  เขียนประโยค  ท่ีซับซอนข้ึน  ฝกทักษะการอานขอความ
ตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน เพิ่มพูนประสิทธิภาพการฟงและการพูดใน
สถานการณตาง ๆ ศึกษาไวยากรณท่ีซับซอนข้ึนจนจบเนื้อหาความรูภาษาญ่ีปุน
ระดับตน (Elementary Japanese)  

    
1561105 การใชภาษาญ่ีปุน 1                   3(3-0) 
  Japanese Usage 1 

ฝกทักษะท้ัง  4  อยางบูรณาการ โดยศึกษาหลักเกณฑรูปแบบการใช
ภาษาญ่ีปุนในระดับท่ีสูงข้ึนตอเน่ืองจากภาษาญ่ีปุน  4  และเพิ่มพูนความรูในการใช
ภาษาญ่ีปุนในสถานการณตาง ๆ ไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 
1561106 การใชภาษาญ่ีปุน 2                   3(3-0) 
  Japanese Usage 2 

เสริมสรางทักษะท้ัง  4  ตอเน่ืองจากการใชภาษาญ่ีปุน 1  โดยเนนการใช
ภาษาญ่ีปุนในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม 

 
1561107 ภาษาญ่ีปุนเบื้องตน 1                   3(2-2) 
  Japanese for Beginners 1 
   สําหรับผูเรียนท่ีไมมีพื้นฐานความรูภาษาญ่ีปุนมากอน  ฝกทักษะท้ังส่ีอยาง 

บูรณาการ  ศึกษารูปประโยคและไวยากรณพื้นฐาน เนนฝกสนทนาท่ีใชใน
ชีวิตประจําวัน  ไดแก การทักทาย  การแนะนําตน  การบอกเวลา  การซ้ือของ  เปน
ตน  ฝกการอานขอความส้ัน ๆ        สามารถสรุปและตอบคําถามได การเขียน
ประโยคงาย ๆ ได   
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รหัส      ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
1561108 ภาษาญ่ีปุนเบื้องตน 2                   3(2-2) 
  Japanese for Beginners 2 
   วิชาท่ีตองเรียนมากอน  1561107  ภาษาญ่ีปุนเบื้องตน 

  ฝกทักษะท้ังส่ีอยางตอเนื่องจากภาษาญ่ีปุนเบ้ืองตน  1  ศึกษาไวยากรณและ
รูปประโยคท่ีซับซอนข้ึน ฝกทักษะภาษาในสถานการณตาง ๆ  ท่ีจะนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันใหกวางขวางข้ึน ไดแก การชักชวน การขออนุญาต การบอกเหตุผล 
การให การรับ เปนตน โดยเนนการใชภาษาอยางถูกตองเหมาะสม  

 
1562101 ภาษาญ่ีปุน 5                    3(2-2) 
  Japanese 5 
   ศึกษาไวยากรณ  ภาษาญ่ีปุนระดับกลาง  ฝกทักษะการใชภาษาญ่ีปุนใน

โอกาสตาง ๆ  ในรูปประโยคท่ีซับซอนข้ึน รวมท้ังศึกษาอักษรคันจิเพิ่มเติมอีก
ประมาณ  200  ตัว 

 
1562102 ภาษาญ่ีปุน 6                    3(2-2) 
  Japanese 6 

ศึกษาไวยากรณภาษาญ่ีปุนระดับกลางตอเนื่องจากภาษาญ่ีปุน  5  รวมท้ัง
ศึกษาอักษรคันจิ  เพิ่มเติมอีกประมาณ  200  ตัว 

 
1562201 การอานภาษาญ่ีปุน 1                   3(3-0) 
  Japanese Reading 1 

อานขอความ   หรือบทความท่ีมีรูปประโยค  และเนื้อหาท่ีเขาใจงาย    ศึกษา
คําศัพท     และสํานวนตาง ๆ โดยใชความรูภาษาญ่ีปุนท่ีเรียนมาใหเขาใจภาษาญ่ีปุน
ไดดีข้ึน 
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รหัส      ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
1562202 การอานภาษาญ่ีปุน 2                   3(3-0) 
  Japanese Reading 2 

อานขอความ   หรือบทความท่ีมีรูปประโยค  และเนื้อหาท่ีเขาใจงาย ศึกษา
คําศัพท   และสํานวนตาง ๆ โดยใชความรูภาษาญ่ีปุนท่ีเรียนมาใหเขาใจภาษาญ่ีปุน
ไดดีข้ึน 

 
1562203 การศึกษาอักษรคันจิ                   2(2-0) 
  Study of Kanji 
   ศึกษาความเปนมา ลักษณะโครงสรางและการใชอักษรคันจิ   
 
1562301 การเขียนภาษาญ่ีปุน 1                   3(3-0) 
  Japanese Writing 1 

ฝกทักษะการเขียนประโยคภาษาญ่ีปุนท่ีเรียนมาแลว  โดยเนนความถูกตอง
ตามหลักไวยากรณ 

 
1562302 การเขียนภาษาญ่ีปุน 2                   3(3-0) 
  Japanese Writing 2 

ฝกทักษะการเขียนความเรียงภาษาญ่ีปุนส้ัน ๆ  ท่ีมีรูปประโยคซับซอน  โดย
ใชภาษาญ่ีปุนท่ีไดเรียนมาใชสอนภาษาญ่ีปุน ไดดีข้ึนกวาการเขียนภาษาญ่ีปุน 1 

 
1562401 การสนทนาภาษาญ่ีปุนระดับกลาง 1                 3(3-0) 
  Intermediate Japanese Conversation 1 

ฝกทักษะในการฟง และการพูดในภาษา สํานวนท่ีใชในการบริหารและ
สนทนากับนักทองเท่ียว 
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รหัส      ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
1562402 การสนทนาภาษาญ่ีปุนระดับกลาง 2                 3(3-0) 
  Intermediate Japanese Conversation  2 

ฝกทักษะในการฟง  และการพูดในสถานการณจําลองในการปฏิบัติงาน ท้ัง
ในโรงแรมและสถานท่ีทองเท่ียว ทาอากาศยาน รานขายของท่ีระลึก เปนตน 

 
1562403 การสนทนาภาษาญ่ีปุน 1                   3(3-0) 
  Japanese Conversation 1 

ฝกทักษะในการฟง  และการพูดในบทสนทนางาย ๆ ท่ีใชในชีวิตประจําวัน
โดยใชภาษาญ่ีปุนท่ีเรียนมา 

 
1562404 การสนทนาภาษาญ่ีปุน 2                   3(3-0) 
  Japanese Conversation 2 

ฝกทักษะในการฟง  และการพูดในบทสนทนาในสถานการณตาง ๆ 
เกี่ยวกับชีวิตประจําวันโดยใชภาษาญ่ีปุนท่ีเรียนมาในระดับท่ีสูงข้ึน 

 
1562405 การฟงภาษาญ่ีปุน 1                   2(2-0) 
  Listening Comprehension 1 

ฝกทักษะการผัง และความเขาใจ รวมท้ังจับใจความสําคัญในสถานการณ
ตาง ๆ จากเทปและวีดีโอ เปนตน 

 
1562406 การฟงภาษาญ่ีปุน 2                   2(2-0) 
  Listening Comprehension 2 

ฝกทักษะการฟง  และความเขาใจ  รวมท้ังจับใจความสําคัญในสถานการณ
ท่ียากข้ึน  
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รหัส      ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
1563201 การอานภาษาญ่ีปุน 3                   3(3-0) 
  Japanese Reading 3 

 ฝกทักษะการอานขอเขียนท่ีมีเนื้อหาหลากหลาย ฝกตอบคําถามเพ่ือทดสอบ
ความเขาใจ ฝกใชพจนานุกรมเพื่อชวยการอานดวยตนเอง  

 
1563202 การอานภาษาญ่ีปุน 4                   3(3-0) 
  Japanese Reading 4 

ฝกทักษะการอานบทความ เร่ืองส้ัน  หรือเร่ืองท่ีคัดออกมาจากวารสาร  
นิตยสาร และหนังสือพิมพ ในระดับภาษาที่ยากข้ึน ฝกสรุปใจความสําคัญของเร่ืองท่ี
อาน 

 
1563301 การเขียนภาษาญ่ีปุน 3                   3(3-0) 
  Japanese Writing 3 

ฝกทักษะการเขียนบันทึกขอความส้ัน ๆ จดหมายสวนตัวและการเขียน
เรียงความ 

 
1563302 การเขียนภาษาญ่ีปุน 4                   3(3-0) 
  Japanese Writing 4 

ฝกทักษะการเขียนบรรยายเร่ืองตาง ๆ ในระดับภาษาที่สูงข้ึน    โดยให
สามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองประกอบ  

 
1563401 การสนทนาภาษาญ่ีปุน 3                   3(3-0) 
  Japanese Conversation 3 

ฝกทักษะการฟงและการพูด พรอมท้ังสามารถถายทอด  ขอความหรือสรุป
เนื้อหาของบทสนทนา 
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รหัส      ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
1563402 การสนทนาภาษาญ่ีปุน 4                   3(3-0) 
  Japanese Conversation 4 

ฝกทักษะการฟง การพูดและการแสดงความคิดเห็นใน  หัวขอท่ีกําหนดให
จาก  ขาว บทความ วิดีทัศน ภาพยนตร เปนตน 

 
1563501 ญ่ีปุนศึกษา 1                    3(3-0) 
  Japanese Studies 1 

ศึกษาความรูพื้นฐานเกี่ยวกับประเทศญ่ีปุนในแงตาง ๆ อาทิ ประวัติศาสตร  
ภูมิศาสตร สังคม การเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรม 

 
1563502 ญ่ีปุนศึกษา 2                    3(3-0) 
  Japanese Studies 2 
   ศึกษาเกี่ยวกับประเทศญ่ีปุนเพิ่มเติมจากญ่ีปุนศึกษา 1 
 
1563503 วิวัฒนาการวรรณกรรมญ่ีปุน                  3(3-0) 
  Survey of Japanese Literary Works 

ศึกษารูปแบบวรรณกรรมญ่ีปุนในสมัยตาง ๆ ตลอดจนประวัติความเปนมา
และอิทธิพลของสังคม การเมือง การปกครองในสมัยนั้น ๆ ท่ีมีตอวรรณกรรมโดย
บรรยายเปนภาษาไทย 

 
1563504 ประวัติวรรณคดีญ่ีปุน 1                   3(3-0) 
  History of Japanese Literature 1 
   ศึกษาผลงานวรรณกรรมท่ีดีเดน ตั้งแตสมัยนาระจนถึงสมัยมุโรมาชิ 
 
1563505 ประวัติวรรณคดีญ่ีปุน 2                   3(3-0) 
  History of Japanese Literature 2 
   ศึกษาผลงานวรรณกรรมท่ีดีเดนสมัยเอโดะ 
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รหัส      ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
1563601 โครงสรางภาษาญ่ีปุน 1                   3(3-0) 
  Structure of Japanese Language 1 
   ศึกษา วิเคราะหชนิดและหนาท่ีของคําในประโยคตาง ๆ 
 
1563602 โครงสรางภาษาญ่ีปุน 2                   3(3-0) 
  Structure of Japanese Language 2 
   ศึกษาและวิเคราะหโครงสราง รวมท้ังหนาท่ีของประโยค ตาง ๆ 
 
1563603 การแปลภาษาญ่ีปุน 1                   3(3-0) 
  Japanese Translation 1 

ศึกษาหลักการแปล  ปญหาและวิธีการแกปญหา ฝกแปลประโยคท่ีมี
โครงสรางงาย ๆ ไปจนถึงประโยคท่ีซับซอนข้ึน ท้ังจากภาษาญ่ีปุนเปนภาษาไทย
และจากภาษาไทยเปนภาษาญ่ีปุน 

 
1563604 การแปลภาษาญ่ีปุน 2                   3(3-0) 
  Japanese Translation 2 

ฝกแปลบทความจากภาษาญ่ีปุนเปนภาษาไทย  และจากภาษาไทยเปน
ภาษาญ่ีปุนรวมทั้งศึกษาสํานวนตาง  ๆ  ท่ีเกี่ยวของและใชอยูเปนประจําในการแปล 

 
1563801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาญ่ีปุน 3                 2(90) 
  Preparation for Professional Experience in Japanese Language 3 

จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียน  กอนออกฝกประสบการณ
วิชาชีพ และพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ  และคุณลักษณะท่ี
เหมาะสมกับวิชาชีพภาษาญ่ีปุน โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ ซ่ึง
เกี่ยวของกับงานท่ีใชภาษาญ่ีปุน 
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รหัส      ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
1564201 การอานภาษาญ่ีปุน 5                   3(3-0) 
  Japanese Reading 5    

ฝกอานขอเขียน หรือบทประพันธ เพื่อใหเขาใจความหมาย เจตนารมณ 
ทัศนคติของผูเขียน ใหสามารถรวบรวมลําดับความคิดและสรุปสาระสําคัญของเร่ือง
ได 

 
1564202 การอานภาษาญ่ีปุน 6                   3(3-0) 
  Japanese Reading 6 

ฝกอานบทความประเภทตาง ๆ ในระดับท่ียากข้ึน  และสามารถสรุป
ใจความสําคัญได 

 
1564301 การเขียนภาษาญ่ีปุน 5                   3(3-0) 
  Japanese Writing 5 

ฝกการเขียนบทความในหัวขอตาง ๆ โดยสามารถจัดลําดับความผิด เขียน
โครงรางและเขียนเรียงเปนภาษาเขียนท่ีถูกตองสละสลวย 

 

1564302 การเขียนภาษาญ่ีปุน 6                   3(3-0) 
  Japanese Writing 6 
   ฝกการเขียนรายงานและจดหมายประเภทตาง ๆ  
 

1564401 การสนทนาภาษาญ่ีปุน 5                   3(3-0) 
  Japanese Conversation 5 

ฝกการบรรยายหรือเลาเร่ืองในหัวขอท่ีกําหนดจากขาว บทความ วิดีทัศน  
ภาพยนตร  ท่ีมีรูปประโยคซับซอนข้ึน 

 

1564402 การสนทนาภาษาญ่ีปุน 6                   3(3-0) 
  Japanese Conversation 6 

ฝกการรายงานและอภิปรายในหัวขอท่ีกําหนด ฝกทักษะการพูดช้ันสูง เชน 
การเสนอรายงาน การอภิปรายกลุม เปนตน 
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รหัส      ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
1564501 วรรณกรรมญ่ีปุนสมัยใหม                  3(3-0) 
  Modern  Japanese Literary Works 

ศึกษาการเขียนต้ังแตสมัยเมจิ จนถึงปจจุบัน พรอมท้ังศึกษาภูมิหลังของ
สังคมท่ีมีอิทธิพลตอแนวการเขียน 

 
1564601 การแปลภาษาญ่ีปุน 3                   3(3-0) 
  Japanese Translation 3 

 ฝกการแปลบทความและขาวจากภาษาญ่ีปุนเปนภาษาไทยและจาก
ภาษาไทยเปนภาษาญ่ีปุน 

 
1564701 ภาษาญ่ีปุนเพื่อการทองเที่ยว 1                  3(3-0) 
  Japanese for Tourism 1 

ฝกทักษะในดานการฟงและพูดในภาษาสํานวนท่ีใชในการบริการ และ
สนทนากับนักทองเท่ียว โดยจัดสถานการณจําลองในการปฏิบัติงาน เชน สนามบิน 
โรงแรม ภัตตาคาร รานคา เปนตน 

 
1564702 ภาษาญ่ีปุนเพื่อการทองเที่ยว 2                  3(3-0) 
  Japanese for Tourism 2 

ศึกษาและฝกการใชภาษาตอจากภาษาญ่ีปุนเพื่อการทองเท่ียว 1 ในการ
ปฏิบัติงานในสถานท่ีตาง ๆ เชน สถานบริการ  สถานท่ีทองเท่ียว  บริษัทนําเท่ียว  
ตลอดจนฝกพูดโทรศัพทในธุรกิจทองเท่ียว เปนตน 

 
1564703 ภาษาญ่ีปุนเพื่อการเลขานุการ                 3(3-0) 
  Japanese for Secretary 

ศึกษาภาษาญ่ีปุนสําหรับงานเลขานุการ เนนการใชภาษาในการ
ติดตอส่ือสาร เชน บันทึกขอความ  โทรศัพทท่ีติดตอภายในและภายนอกบริษัท 
พรอมท้ังศึกษาศัพทเทคนิค และสํานวนท่ีจําเปนในงานเลขานุการ 
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รหัส      ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
1564704 ภาษาญ่ีปุนเพื่อการโรงแรม                  3(3-0) 
  Japanese for Hotel 

ฝกทักษะในดานการฟง พูด สํานวนภาษาท่ีใชในการบริการในโรงแรม ใช 
สถานการณจําลองและฝกปฏิบัติในโรงแรม เชน งานสวนหนา ภัตตาคาร บาร ราน
ขายของท่ีระลึก เปนตน 

 
1564705 ภาษาญ่ีปุนธุรกิจ                    3(3-0) 
  Business Japanese 

ศึกษาภาษาญ่ีปุนท่ีจําเปนตองใชในวงการธุรกิจ โดยใชสถานการณจําลอง
และใหความรูในเร่ืองวิธีปฏิบัติตนในการติดตอธุรกิจกับชาวญ่ีปุน 

 
1564706 การสอนภาษาญ่ีปุนในฐานะภาษาตางประเทศ                3(3-0) 
  Teaching Japanese as Foreigner Language 

ศึกษาวิธีการสอนภาษาญ่ีปุนดานทฤษฎีและปฏิบัติ  เพื่อใหสามารถสอน
ภาษาญ่ีปุนใหแกนักเรียนไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
1564801 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาญ่ีปุน 3                 5(350) 
  Field Experience in Japanese Language 3 

จัดใหนักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพดานภาษาญ่ีปุนในหนวยงาน 
สถานประกอบการท่ีมีการใชภาษาญ่ีปุน ภายใตการควบคุมของอาจารยนิเทศก และ
ผูบริหารกิจการโดยจัดใหมีการปฐมนิเทศกอนฝก และมีการอภิปราย  วิเคราะหและ
สรุปผลการฝกประสบการณวิชาชีพ 
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หมูวิชา ภาษาจีน  
(157) 

 
หมูวิชาภาษาจีนซ่ึงอยูในหมวดวิชามนุษยศาสตร ไดจัดลักษณะเนื้อหาวิชาเอกเปน 

ดังนี้ 
1.  ทักษะพื้นฐาน              (157-1--) 
2.  ทักษะการฟง – พูด              (157-2--) 
3.  ทักษะการอาน                       (157-3--) 
4.  ทักษะการเขียน              (157-4--) 
5.  ศิลปวัฒนธรรม – วรรณกรรม             (157-5--) 
6.  วาทยสัมพันธและการแปล             (157-6--) 
7.  ภาษาจีนสําหรับวิชาชีพ             (157-7--) 
8.  การฝกประสบการณวิชาชีพ             (157-8--) 
9.  โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ 
     โครงการศึกษาเอกเทศ  การสัมมนา และการวิจัย           (157-9--) 
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หมูวิชาภาษาจีน   (157) 
 

รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

   1571101 - ภาษาจีน 1 3(3-0) 
1571102 - ภาษาจีน 2 3(3-0) 
1571103 - ภาษาจีน 3 3(3-0) 
1571104 - ภาษาจีน 4 3(3-0) 
1571105 - ภาษาจีน 5 3(3-0) 
1571106 - ภาษาจีน 6 3(3-0) 
1571107 - ภาษาจีนระดับตน 1 3(2-2) 
1571108 - ภาษาจีนระดับตน 2 3(2-2) 
1571109 - ระบบเสียงภาษาจีนกลาง  2(1-2) 

   1571110  ระบบเสียงภาษาจีน 2(2-0) 
   1571111 1570101 ภาษาจีนเบื้องตน 1 2(1-2) 
   1571112 1570102 ภาษาจีนเบื้องตน 2 2(1-2) 
   1571201 1573201 การฟงและการพูดภาษาจีน 1 2(1-2) 

1571202 1573202 การฟงและการพูดภาษาจีน 2 2(1-2) 
1571203  การฟงภาษาจีน 1 2(2-0) 
1571204  การฟงภาษาจีน 2 2(2-0) 
1572101 - ภาษาจีนระดับตน 3 3(3-0) 
1572102 - ภาษาจีนระดับตน 4 3(3-0) 
1572201 - การฟงและการพูดภาษาจีน 3 2(1-2) 
1572301 1571301 การอานภาษาจีน 1 2(2-0) 
1572302 1572301 การอานภาษาจีน 2 2(2-0) 
1572401 - การเขียนภาษาจีน 1 3(3-0) 
1572501  วัฒนธรรมจีน 3(3-0) 
1573101 - ภาษาจีนระดับกลาง 1 3(3-0) 
1573102 - ภาษาจีนระดับกลาง 2 3(3-0) 
1573202 1572202 สนทนาภาษาจีน 2(2-0) 
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รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

1573301 - การอานหนังสือพิมพจีน 1 3(3-0) 
1573302 1572302 การอานภาษาจีน 3  2(2-0) 
1573401 - การเขียนภาษาจีน 2 3(3-0) 
1573402  เรียงความภาษาจีน 1 2(2-0) 
1573502 - นิทานสุภาษิตจีน 3(3-0) 
1573503 1573501 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับวรรณคดีจีน 3(3-0) 
1573504 1573504 วรรณคดีจีน 1 3(3-0) 
1573505 1573505 วรรณคดีจีน 2 2(2-0) 
1573601 1573601 การแปลภาษาจีน 1 3(3-0) 
1573602 1573602 หลักภาษาจีน 3(3-0) 
1573701  ภาษาจีนเพื่อการทองเท่ียว 3(3-0) 
1573702  ภาษาจีนเพื่อการเลขานุการ 3(3-0) 
1573703  ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม 3(3-0) 
1573704  ภาษาจีนธุรกิจ 3(3-0) 
1573801  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาจีน 3 2(90) 
1573802  การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาจีน 3 5(450) 
1573901  บทอานคัดเลือกทางสังคมศาสตร 1 2(2-0) 
1573902  บทอานคัดเลือกทางสังคมศาสตร 2 3(3-0) 
1574101  ภาษาจีนระดับสูง 3(3-0) 
1574301 1573303 การอานภาษาจีนโบราณ 3(3-0) 
1574302 1573302 การอานหนังสือพิมพจีน 2 3(3-0) 
1574401 1574401 การเขียนรายงานภาษาจีน 3(3-0) 
1574402  เรียงความภาษาจีน 2 3(3-0) 
1574501 1574501 เร่ืองส้ันจีน  3(3-0) 
1574502  นวนิยายจีน 3(3-0) 
1574503  วรรณกรรมจีนสมัยใหมและรวมสมัย 3(3-0) 
1574601 1574601 การแปลภาษาจีน 2 3(3-0) 
1574602  การแปลภาษาจีน 3 3(3-0) 
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รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

1574701 1573701 หนังสือแบบเรียนภาษาจีน 3(3-0) 
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คําอธิบายรายวิชา  
หมูวิชาภาษาจีน   (157) 

       
รหัส                  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา        น(ท-ป) 
 
1571101 ภาษาจีน 1                    3(3-0) 
 Chinese 1 

ศึกษาเนนในดานการฟงและพูดภาษาจีนเบ้ืองตน ในกรณีท่ีจําเปนตองใช
ภาษานี้ ในการทํางาน      บทเรียนจะประกอบดวยรูปแบบการสนทนาใน
ชีวิตประจําวันอยางงาย 

 
1571102 ภาษาจีน 2                                                                                              3(3-0) 
 Chinese 2 

 ศึกษาตอเนื่องจากวิชาภาษาจีน 1    โดยเนนในดานการฟง  และการพูด
 นักศึกษาจะไดรับการฝกฝน   ใหใชภาษาจีนในขอบขายท่ีกวางข้ึน   ฝกสนทนา
 ภาษาจีนในวิชาชีพอยางงาย ๆ  และท่ีใชอยูเสมอ 

 
1571103 ภาษาจีน 3                    3(3-0) 
 Chinese 3 

 ฝกทักษะในดานการฟงและการพูด   บทเรียนจะประกอบดวยภาษา 
 สํานวนท่ีใชในการบริการและสนทนากับนักทองเท่ียว 

 
1571104 ภาษาจีน 4                    3(3-0) 
 Chinese 4 

 ฝกทักษะในดานการฟงและการพูด    ในสถานการณจําลองในการปฏิบัติ
 งานท้ังในโรงแรมและสถานท่ี 
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รหัส          ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                              น(ท-ป) 
 
1571105       ภาษาจีน 5                    3(3-0) 
 Chinese 5 

 ฝกทักษะในดานการอานและการเขียน   การอานบทความประเภทตาง ๆ 
 อานหนังสือ   บทความทางวิชาการ และการเขียนจดหมายธุรกิจ  และรายงาน 
 ประเภทตาง  ๆ  

 
1571106 ภาษาจีน 6                         3(3-0) 
 Chinese 6 

 ฝกทักษะช้ันสูง  ดานการฟง พูด อาน เขียน สามารถสรุปใจความสําคัญได 
การเสนอรายงาน   การอภิปรายกลุม  เปนตน 

   
1571107 ภาษาจีนระดับตน 1                      3(2-2) 
 Basic Chinese 1 

ศึกษาระบบสัทศาสตรอักษรภาษาจีนกลาง  และหลักเบ้ืองตนของตัวอักษร
จีน ฝกอานศัพท   วลี  ประโยคและขอความอยางงาย     ศึกษาและฝกเขียน
โครงสรางพื้นฐานของรูปประโยคที่ส้ันและงาย ตลอดจนศึกษาและฝกการใช
พจนานุกรมจีน-ไทย และไทย-จีน 

 
1571108 ภาษาจีนระดับตน 2        3(2-2) 
                    Basic Chinese 2 

ฝกทักษะดานฟง  พูด  อานและเขียน  ฝกการอานศัพท  วลี ท่ียากข้ึน   อาน   
 ประโยคและขอความท่ียาวข้ึน   เพื่อทําความเขาใจและใชไดถูกตอง    ศึกษาลักษณะ  
 โครงสรางของรูปประโยคท้ังในภาษาพูดและภาษาเขียนเพื่อการส่ือสาร   เนน เ ร่ื อ ง
การออกเสียงจีนกลางใหไดมาตรฐาน 
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รหัส          ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                              น(ท-ป) 
 
1571109 ระบบเสียงภาษาจีนกลาง                    2(1-2) 
 Sound System of Chinese 

     ศึกษาระบบเสียงภาษาจีนกลางท้ังหนวยเสียงพยัญชนะ  สระ    และ     
 วรรณยุกต  วิเคราะหปญหาในการออกเสียง  โดยศึกษาเปรียบเทียบกับระบบ    
 เสียงภาษาไทย ฝกเสียงภาษาจีนท่ีเปนสําหรับ ผูเรียนไทยและแกไขออกเสียง   ให
ถูกตอง 

 
1571110 ระบบเสียงภาษาจีน                   2(2-0) 
  Sound System of Chinese 

ศึกษาสัทศาสตรและระบบเสียงภาษาจีน  เพื่อฟงและวเิคราะหปญหาในการ
ออกเสียง  สํารวจและฝกออกเสียงภาษาจีนท่ีเปนปญหาสําหรับคนไทย และแกไข
การออกเสียงใหถูกตอง  

 
1571111 ภาษาจีนเบื้องตน 1                   2(1-2) 
  Chinese for Beginners I 
   สําหรับผูเรียนท่ีไมมีพื้นฐานความรูภาษาจีนมากอน 

 ฝกทักษะท้ัง  4  อยางบูรณาการสําหรับทักษะการฟง และพูด  ผูเรียนไดฝก
ทักษะข้ันพื้นฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน ไดแก การทักทาย การแนะนํา การขอบคุณ 
การขอโทษ เปนตน ทักษะการเขียน ฝกเขียนตามคําบอกและเขียนประโยคงาย ๆ ได 
ทักษะการอาน ฝกอานเนื้อหาขอความส้ัน ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได 

 
1571112 ภาษาจีนเบื้องตน 2                   2(1-2) 
  Chinese for Beginners II 
   รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 1571111  ภาษาจีนเบื้องตน 1 

 ฝกทักษะท้ัง 4 อยางบูรณาการตอเน่ืองจากภาษาจีนเบ้ืองตน 1 ศึกษา
ไวยากรณและรูปประโยคท่ีซับซอนข้ึน  ฝกทักษะภาษาในสถานการณตาง ๆ ท่ี
กวางขวางและเนนการใชภาษาอยางถูกตองเหมาะสม 
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รหัส          ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                              น(ท-ป) 
 
1571201 การฟงและการพูดภาษาจีน 1                                                      2(1-2) 
 Chinese Listening and Speaking   1 

ฝกการฟงบทสนทนา  การเลาเร่ือง  การอธิบายอยางงาย  ฝกสนทนาเร่ือง
ท่ัวไปในชีวิตประจําวัน เพื่อใชภาษาจีนไดคลองแคลว โดยเนนความสามารถการฟง
และการพูด 

 
1571202 การฟงและการพูดภาษาจีน 2                  2(1-2) 
 Chinese Listening and Speaking  2 

ศึกษาหลักการ วิธีการ ในการฟงและการพูดภาษาจีนตอเนื่องจากการฟง  
และการพูด 1 ฝกฟงและพูดในรูปแบบของการสนทนา ในหัวขอท่ีกําหนด ฝกพูดใน
กลุม    ฝกพูดในหัวขอท่ีกําหนด ฝกพูดในท่ีประชุม เพื่อเพิ่มประสบการณความสา
รถและทักษะในการฟงและพูดยิ่งข้ึน 

 
1571203 การฟงภาษาจีน 1                              2(2-0) 
 Chinese Listening 1 

ฝกการฟงบทสนทนา การเลาเร่ือง การอภิปรายงาย ๆ ฝกการฟงและ
สนทนาเร่ืองท่ัวไปในชีวิตประจําวัน  เพื่อใชภาษาจีนไดคลองแคลว  โดยเนนความ
สารถในการฟงใหเขาใจ 
  

1571204 การฟงภาษาจีน 2                                            2(2-0) 
 Chinese Listening 2 

ฝกการฟงบทสนทนาเร่ืองตาง ๆ การเลาเร่ือง  การอธิบาย การบรรยายส้ัน ๆ 
เพื่อจับใจความ  และสามารถสรุปใจความสําคัญได  
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รหัส          ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                              น(ท-ป) 
 
1572101 ภาษาจีนระดับตน 3               3(3-0) 
 Basic Chinese  3 

ศึกษาการใชคําและหนาท่ีของคํา ความสัมพันธของคําตางๆ ในวลีและ
ประโยคอยางงาย เพื่อใหสามารถเรียบเรียงขอความ ท้ังในการพูดและการเขียน ได
อยางถูกตองตามหลักภาษาและความนิยม 

 
1572102 ภาษาจีนระดับตน 4                3(3-0) 
 Basic Chinese  4 

ศึกษาวลีและหนาท่ีของวลีในประโยค   ศึกษารูปแบบประโยคตางๆ เพื่อ
สามารถเรียบเรียงขอความท้ังในการพูดและการเขียนไดอยางถูกตองตาม หลักภาษา
และความนิยม 

 
1572201 การฟงและการพูดภาษาจีน 3                                   2(1-2) 
 Chinese Listening and Speaking   3 

 ศึกษาการฟงและการพูดตอเนื่องจากการฟงและการพูดภาษาจีน 2   โดย
 เนนการฝกทักษะการฟงและพูดในท่ีชุมชน เพื่อเพิ่มประสบการณ ความสามารถ
และทักษะการฟงและการพูด 

 
1572301 การอานภาษาจีน 1                                 2(2-0) 
 Chinese Reading  1 

     ฝกอานงานเขียนขนาดส้ันประเภทตางๆ เชน ประกาศ อนุเฉท การ                      
 บรรยาย เรียงความอยางงาย  จดหมายและบทความขนาดส้ัน  ฝกความเร็วในการ
อาน  โดยจับใจความสําคัญและวัตถุประสงคของผูเขียนได 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                    น(ท-ป) 
 
1572302 การอานภาษาจีน 2                   2(2-0) 
 Chinese Reading  2 

   ฝกความเร็วในการอานงานเขียนประเภทตางๆท่ียากและยาวขึ้น  เชน  
 การบรรยาย  เรียงความ  บทความ สามารถจับใจความไดดียิ่งข้ึน   และเขียนสรุป
 เนื้อหาของบทอานท่ีอานและยอเร่ืองบทอานนั้น ๆ ได 

 
1572401 การเขียนภาษาจีน 1                   3(3-0) 
 Chinese Writing  1 

ฝกเขียนขอความอยางงาย เกี่ยวกับชีวิตประจําวัน  เชน   จดหมายสวนตัว    
บันทึกประจําวัน เพื่อฝกใหสามารถใชคําศัพทตางๆ ท่ีเรียนแลวมาส่ือความหมาย
ของตนใหผูอ่ืนทราบได 

 
1572501 วัฒนธรรมจีน                       3(3-0) 
 Chinese Culture 

   ศึกษาลักษณะท่ัวไปของวัฒนธรรมจีนขนบธรรมเนียมประเพณีความเชื่อ 
คานิยม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป และมรรยาทของจีนโดยสังเขป 

 
1573101 ภาษาจีนระดับกลาง 1                   3(3-0) 
 Intermediate Chinese  1 

      ฝกการฟง พูด อาน และเขียน ในรูปแบบตางๆ ท่ีมีเนื้อหาซับซอนข้ึน โดย
เนนการวิเคราะหเนื้อหาสาระ และการใชภาษาส่ือความหมายไดถูกตองรวดเร็ว 
กะทัดรัด  และศึกษาอักษรตัวยอและคําศัพทสมัยปจจุบัน 

 
1573102 ภาษาจีนระดับกลาง 2                   3(3-0) 
 Intermediate Chinese  2 

    ฝกการฟง พูด อาน เขียนในรูปแบบตางๆ ท่ีมีเนื้อหาซับซอนยิ่งข้ึน โดย
เนนความเขาใจและทักษะในการใชภาษาท่ีกะทัดรัดและสละสลวยไดถูกตองกับ
เนื้อหาและความคิด 
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รหัส          ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                              น(ท-ป) 
 
1573202 สนทนาภาษาจีน                    2(2-0) 
 Chinese Conversation 

       ฝกการสนทนาภาษาจีน โดยเนนการพูดปากเปลา และสําเนียงท่ีเปน
มาตรฐาน การออกเสียงใหถูกตองชัดเจน การใชถอยคําใหเหมาะสมกับเหตุการณ
และสภาพแวดลอม 

 
1573301 การอานหนังสือพิมพจีน 1                  3(3-0) 
 Reading of Chinese Newspaper  1 

    ฝกการอานขาวและบทความตางๆ ในหนังสือพิมพ   เชน ขาวท่ัวไปท้ังใน
ประเทศและตางประเทศบทความเชิงวิจารณ  บทความทางการเมือง บทบรรณาธิการ  
โดยเนนการเขาใจศัพท สํานวนท่ีใชในภาษาหนังสือพิมพ 

 
1573302 การอานภาษาจีน 3                   2(2-0) 
 Chinese Reading  3 

   อานขอความประเภทตางๆ และวรรณกรรมรูปแบบตางๆ ท้ังบันเทิงคดี  
และสารคดี โดยเนนการตีความและสามารถถายทอดความรูความเขาใจจากขอความ
ท่ีอาน     สามารถแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณจากเร่ืองท่ีอาน        และสามารถสรุป
ใจความโดยสังเขปได 

 
1573401 การเขียนภาษาจีน 2                          3(3-0) 
 Chinese Writing  2 

   ฝกเขียนขอความตามประเพณีนิยม   เชน  จดหมายธุรกิจ   บัตรเชิญบัตร
อวยพร ตลอดจนบทความขนาดส้ัน     ท้ังนี้เพื่อฝกใหสามารถนําศัพทตางๆ    ท่ี
เรียนแลวมาแสดงความประสงคของตนไดถูกตองตามยุคสมัยและประเพณีนิยม 
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รหัส          ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                              น(ท-ป) 
 
1573402 เรียงความภาษาจีน 1                        2(2-0) 
 Chinese Writing 1 

ฝกเขียนขอความงาย ๆ เกี่ยวกับชีวิตประจําวัน  เชน  จดหมายถึงเพื่อนฝูง 
พอแม ตลอดจนบันทึกประจําวัน  เปนตน  ท้ังนี้เพื่อฝกใหสามารถใชคําศัพทตาง ๆ 
ท่ีเรียน แลวมาเพื่อความหมายของตนใหผูอ่ืนทราบได 
  

1573502 นิทานสุภาษิตจีน                            3(3-0) 
 Chinese Proverbial Tales 

ศึกษานิทานสุภาษิตท่ีมีช่ือเสียงของจีน เนนคติธรรมและปรัชญาชีวิตและ
รูจักใชสุภาษิตจีนไดอยางเหมาะสม 

 
1573503 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับวรรณคดีจีน                          3(3-0) 
 Introduction to Chinese Literature 

  ศึกษาลักษณะท่ัวไปและรูปแบบการประพันธตางๆท่ีสําคัญของวรรณคดี
จีน  ตั้งแตกอนสมัยกอนราชวงศฉินจนถึงปจจุบันอยางสังเขป    โดยคัดเลือกจาก   
วรรณคดีจีนท่ีสําคัญในแตละสมัย 

 
1573504 วรรณคดีจีน 1                              3(3-0) 
 Chinese Literature 1 

 ศึกษาลักษณะทั่วไป และรูปแบบการประพันธตาง ๆ ท่ีสําคัญของวรรณคดี
จีน  ตั้งแตสมัยโบราณจนถึงราชวงศถัง  โดยคัดเลือกจากวรรณคดีจีนท่ีสําคัญในแต
ละสมัย 

 
1573505 วรรณคดีจีน 2                             2(2-0) 
 Chinese Literature 2 

 ศึกษาลักษณะทั่วไป และรูปแบบการประพันธตาง ๆ ท่ีสําคัญของวรรณคดี
จีน  ตั้งแตราชวงศถังจนถึงปจจุบัน  โดยคัดเลือกจากวรรณคดีจีนท่ีสําคัญในแตละ
สมัย 
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รหัส          ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                              น(ท-ป) 
 
1573601 การแปลภาษาจีน 1                   3(3-0) 
 Chinese Translations  1 

ศึกษาหลักและวิธีการแปลภาษาไทยใหเปนภาษาจีน และภาษาจีนใหเปน
ภาษาไทย   ตั้งแตการแปลประโยคจนถึงการแปลขอความ   บทสนทนา และ
บทความขนาดส้ัน 

 
1573602 หลักภาษาจีน                        3(3-0) 
 Chinese Grammar 

ศึกษาลักษณะโครงสรางของภาษาจีน  ศึกษาและวิเคราะหชนิด  ความหมาย 
และหนาท่ีของหนวยคํา ระบบการสรางคํา ระบบการใชคํา วิเคราะห   รูปประโยค
และฝกการเขียนประโยคภาษาจีน ใหถูกตองตามหลักภาษา 

 
1573701 ภาษาจีนเพื่อการทองเที่ยว                  3(3-0) 
 Chinese for Tourism 

ฝกทักษะในดานการฟง  และพูดในภาษาสํานวนท่ีใชในการบริการ และ
แนะนําสถานท่ีทองเท่ียวในประเทศไทย   โดยจัดสถานการณจําลองในการ
 ปฏิบัติงาน  เชน  สนามบิน โรงแรม  ภัตตาคาร  รานคา  เปนตน 

 
1573702 ภาษาจีนเพื่อการเลขานุการ                  3(3-0) 
 Chinese for Secretarial Science 

ศึกษาภาษาจีนสําหรับงานเลขานุการ  เนนการใชภาษาในการติดตอ
 ส่ือสารเชน บันทึกขอความ   โทรศัพทท่ีติดตอภายในและภายนอกบริษัท  
พรอมท้ังศึกษาศัพทเทคนิค และสํานวนท่ีจําเปนในงานเลขานุการ 
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รหัส          ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                              น(ท-ป) 
 
1573703 ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม                   3(3-0) 
 Chinese for Hotel 

ฝกทักษะในดานการฟง พูด สํานวนภาษาท่ีใชในการบริการในโรงแรมโดย
ใชในการณจําลอง  และฝกปฏิบัติในโรงแรม  เชน งานลวงหนา  ภัตตาคารบาร ราน
ขายของท่ีระลึก  เปนตน 

 
1573704 ภาษาจีนธุรกิจ                        3(3-0) 
 Business Chinese 

ศึกษาภาษาจีนที่จําเปนตองใชในวงการธุรกิจ โดยใชสถานการณจําลองและ
ใหความรูในเร่ืองวิธีปฏิบัติตนในการติดตอธุรกิจกับชาวจีน  

 
1573801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาจีน 3                  2(90) 
 Preparation for Professional Experience in Chinese 3 

จัดใหนักศึกษาฝกปฏิบัติโดยใชสถานการณจําลอง ในสถานประกอบการ
ภาคธุรกิจ   เชน  โรงแรม  บริษัทจัดนําเท่ียว  สํานักงาน ฯลฯ  กอนออกฝก
ประสบการณวิชาชีพ 

 
1573802 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาจีน 3                 5(450) 
 Full Time Professional Experience in Chinese 3 

จัดใหนักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพดานภาษาจีนในหนวยงาน สถาน
ประกอบการท่ีมีการใชภาษาจีน  ภายใตการควบคุมของอาจารยนิเทศ และผูบริหาร
กิจการ  โดยจัดใหมีการปฐมนิเทศกอนฝก  และมีการอภิปราย วิเคราะหและสรุปผล
การฝกประสบการณวิชาชีพ 

 
1573901 บทอานคัดเลือกทางสังคมศาสตร 1                 2(2-0) 
 Selective Reading Passages in Social Science 1 

ศึกษาความรูพื้นฐานเกี่ยวกับประเทศจีนในแงตางๆ อาทิประวัติศาสตร
ภูมิศาสตร การเมือง  และเศรษฐกิจจากบทอานคัดเลือกทางสังคมศาสตร 
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รหัส          ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                              น(ท-ป) 
 
1573902 บทอานคัดเลือกทางสังคมศาสตร   2                 3(3-0) 
 Selective Reading Passages in Social Science 2 

ศึกษาวิเคราะหสถานการณประเทศจีนในปจจุบันและการสราง 
ความสัมพันธระหวางประเทศในภูมิภาคเอเชีย จากบทอานคัดเลือกทางสังคมศาสตร  

 
1574101 ภาษาจีนระดับสูง                      3(3-0) 
 Advanced Chinese 

ศึกษางานเขียนตางๆ ท้ังบันเทิงคดี     และสารคดี      จดบันทึก     ยอความ      
ขยายความ    แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับส่ิงท่ีไดอาน  ไดพบ   ไดเห็นและฟง  เพื่อให
สามารถจับใจความหลักและพลความได 

 
1574301 การอานภาษาจีนโบราณ                   3(3-0) 
 Classical Chinese Reading 

ศึกษาภาษาจีนโบราณจากบทคัดสรร        เพื่อใหเขาใจลักษณะโครงสราง
ไวยากรณ และความหมาย โดยเฉพาะขอแตกตางในดานการใชศัพทและ  หลักภาษา  
ระหวางภาษาจีนโบราณกับภาษาจีนปจจุบัน 

 
1574302 การอานหนังสือพิมพจีน 2                  3(3-0) 
 Reading of Chinese Newspaper 2 

 ฝกการอานเชิงวิเคราะห      และวิจารณขาว     และบทความตาง ๆ ใน
หนังสือพิมพ  โดยศึกษาลีลาการเขียน ตลอดจนวัตถุประสงคและทัศนะของ   
ผูเขียน 

 
1574401 การเขียนรายงานภาษาจีน                   3(3-0) 
 Chinese Report Writing 

 ฝกการเขียนรายงานการคนควาเปนภาษาจีน การตีความหมายหัวขอเร่ือง
วางโครงเร่ือง  วิธีรวบรวมขอมูลจากการอาน การเรียบเรียงเนื้อความ    การใช
ถอยคําท่ีมีน้ําหนัก การอางเหตุผล เชิงอรรถ ดรรชนีและบรรณานุกรม 
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รหัส          ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                              น(ท-ป) 
 
1574402 เรียงความภาษาจีน 2                   3(3-0) 
 Chinese Essay  2 

ฝกหัดเขียนขอความตามประเพณีนิยม เชน จดหมายธุรกิจ  บัตรเชิญ  บัตร
อวยพร ตลอดจนบทความส้ัน ๆ  ท้ังนี้เพื่อใหสามารถนําศัพทตาง ๆ  ท่ีเรียนมาแลว
มาแสดงความประสงคของตนใหถูกตองตามประเพณีนิยม 

 
1574501 เร่ืองส้ันจีน                              3(3-0) 
 Chinese Short Stories 

ศึกษาเร่ืองส้ันรวมสมัยของจีน เพื่อสามารถจับใจความจากเร่ืองท่ีอานและ
สรุปได 

 
1574502 นวนิยายจีน                               3(3-0) 
 Chinese Novels 

ฝกทักษะการอานและวิเคราะหบทคัดเลือกจากนวนิยายจีนสมัยราชวงศห
มิง  ชิงและสมัยใหม 

 
1574503 วรรณกรรมจีนสมัยใหมและรวมสมัย                 3(3-0) 
 Contemporary and Modern Chinese Literature 

 ฝกทักษะและวิเคราะหบทคัดเลือกจากวรรณกรรมสมัยใหมและรวมสมัย
ของจีน  
 

1574601 การแปลภาษาจีน 2                    3(3-0) 
 Chinese Translation II 

ศึกษาหลักและวิธีการในการแปลภาษาจีนเปนภาษาไทย  และภาษาไทยเปน
ภาษาจีน        ฝกแปลขอความและบทความท่ียากขึ้น        ฝกแปลบทความเอกสาร 
สุนทรพจน และจดหมายประเภทตาง ๆ 
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รหัส          ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                              น(ท-ป) 
 
1574602 การแปลภาษาจีน 3                   3(3-0) 
 Chinese Translation 3 

ศึกษาหลักและวิธีการแปลภาษาไทยใหเปนภาษาจีน และภาษาจีนใหเปน
ภาษาไทยในระดับสูงข้ึนจากการแปลภาษาจีน 2โดยเนนการแปลบทคัดยอ เอกสาร
ทางวิชาการ   เร่ืองส้ัน นวนิยาย บทประพันธและเอกสารราชการ 

 
1574701 หนังสือแบบเรียนภาษาจีน                   3(3-0) 
 Chinese  Instructional Materials 

ศึกษาแบบเรียนภาษาจีนในระดับตาง ๆ วิเคราะหแบบเรียนนั้น ๆ เพื่อ
นําไปใชในการทดลองสอน และการศึกษาตอไป  ฝกการสรางแบบเรียนท่ี
สอดคลองกับจุดมุงหมาย และการสรางแบบฝกท่ีเพิ่มเติม 
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หมูวิชาภาษามาเลย 
(158) 

 

 
หมูวิชาภาษามาเลย  ซ่ึงอยูในหมวดวิชามนุษยศาสตร  ไดจัดลักษณะเน้ือหาวิชา

ออกเปนดังนี้ 
  1.  ทักษะพื้นฐาน               (158-1--) 
  2.  ทักษะการฟง-พูด               (158-2--) 
  3.  ทักษะการอาน               (158-3--) 
  4.  ทักษะการเขียน               (158-4--) 
  5.  ศิลปวัฒนธรรม-วรรณกรรม              (158-5--) 
  6.  วากยสัมพันธและการแปลง              (158-6--) 
  7.  ภาษามาเลยสําหรับวิชาชีพ              (158-7--) 
  8.  การฝกประสบการณวิชาชีพ              (158-8--) 
  9.  โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ 
       โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย            (158-9--) 
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หมูวิชาภาษามาเลย   (158) 
 

รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

1581101 
1581102 
1581103 
1581104 
1581105 
1581106 

 ภาษามาเลยเบื้องตน 1 
ภาษามาเลยเบื้องตน 2 
ภาษามาเลย 1 
ภาษามาเลย 2 
ภาษามาเลย 3 
ภาษามาเลย 4 

3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวิชาภาษามาเลย  (158) 

 
รหัส                                 ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
1581101 ภาษามาเลยเบ้ืองตน  1                   3(3-0) 
                            Malay for Beginners  1  

      สําหรับผูเรียนท่ีไมมีพื้นฐานความรูภาษามาเลยมากอน 
              ควรฝกทักษะท้ัง 4    อยางบูรณาการ     ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ
พื้นฐาน เนนฝกบทสนทนาท่ีใชในชีวิตประจําวัน   ไดแก    การทักทาย  การแนะนํา
ตน การบอกเวลา การซ้ือของ  เปนตน การฝกอานขอความส้ัน ๆ    สามารถสรุปและ
ตอบคําถามได   การเขียนประโยคงาย ๆ  ได  
 

  1581102 ภาษามาเลยเบ้ืองตน 2                   3(3-0) 
                           Malay for  Beginners 2  

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 1581101   ภาษามาเลยเบ้ืองตน 1 
โดยการฝกทักษะท้ัง 4   อยางบูรณาการ   ตอเนื่องจากภาษามาเลยเบ้ืองตน 1                       

ศึกษาไวยากรณและรูปประโยคท่ีซับซอนข้ึน    ฝกทักษะภาษาในสถานการณตาง  ๆ 
ท่ีกวางขวางข้ึน และเนนการใชภาษาอยางถูกตองเหมาะสม  

 
1581103 ภาษามาเลย 1                    3(3-0) 
                            Malay  1  

      ศึกษาเนนในดานการฟง และการพูดภาษามาเลยเบ้ืองตน    ในกรณีท่ี
จําเปนตองใชภาษานี้ในการทํางาน   บทเรียนจะประกอบดวยรูปแบบการสนทนาใน
ชีวิตประจําวัน  
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รหัส          ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                              น(ท-ป) 
 
1581104 ภาษามาเลย 2                          3(3-0) 
                            Malay 2   

  ศึกษาตอเนื่องจากวิชาภาษามาเลย  1    โดยเนนในดานการฟงและการพูด  
    นักศึกษาไดรับการฝกฝน      ใหใชวิชาภาษามาเลยในขอบขายท่ีกวางข้ึน    
ฝกทักษะในดานการฟงและพูด         บทเรียนจะประกอบดวยภาษาสํานวนท่ีใชใน
การบริการและสนทนากับนักทองเท่ียว  
 

1581105 ภาษามาเลย  3                        3(3-0) 
        Malay  3  

 ฝกทักษะในดานการฟงและพูด     บทเรียนจะประกอบดวยภาษาสํานวนท่ี
ใชในการบริการและสนทนากับนักทองเท่ียว  

 
1581106 ภาษามาเลย 4                    3(3-0) 
                   Malay  4  

ฝกทักษะในดานการฟงและพูด   ในสถานการณจําลองในการปฏิบัติงานท้ัง
ในโรงแรมและสถานท่ีทองเท่ียว  
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หมูวิชาภาษาฝร่ังเศส   
(159) 

 
  หมูวิชาภาษาฝร่ังเศส  ซ่ึงอยูในหมวดวิชามนุษยศาสตร  ไดจัดลักษณะเน้ือหาทาง
วิชาออกเปน  ดังนี้ 

1. ทักษะพื้นฐาน              (159-1---) 
2. ทักษะการฟง – พูด              (159-2---) 
3. ทักษะการอาน                  (159-3---) 
4. ทักษะการเขียน               (159-4---) 
5. ศิลปวัฒนธรรม – วรรณกรรม             (159-5---) 
6. วากยสัมพันธและการแปล             (159-6---) 
7. ภาษาฝร่ังเศสสําหรับวิชาชีพ             (159-7---) 
8. การฝกประสบการณวิชาชีพ             (159-8---) 
9. โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ   

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและการวิจัย           (159-9---) 
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หมูวิชาภาษาฝร่ังเศส   (159) 
                                 

รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

1591101  ภาษาฝร่ังเศส 1 3(3-0) 
1591102  ภาษาฝร่ังเศส 2 3(3-0) 
1591103  ภาษาฝร่ังเศส 3 3(3-0) 
1591104  ภาษาฝร่ังเศส 4 3(3-0) 
1591105  ภาษาฝร่ังเศส 5 3(3-0) 
1591106  ภาษาฝร่ังเศส 6 3(3-0) 
1591107  รูปและการใชภาษาฝร่ังเศสสมัยใหม 1                     3(3-0) 
1591108  รูปและการใชภาษาฝร่ังเศสสมัยใหม 2                     3(3-0) 
1591109   1590101 ภาษาฝร่ังเศสเบ้ืองตน 1 2(1-2) 
1591110   1590102 ภาษาฝร่ังเศสเบ้ืองตน 2 2(1-2) 
1591201  ความเขาใจดานการฟง-การพูดภาษาฝร่ังเศส 1             3(3-0) 
1591202  ความเขาใจดานการฟง-การพูดภาษาฝร่ังเศส 2             3(3-0) 
1591301  เทคนิคการอาน 1                           3(3-0) 
1591302  เทคนิคการอาน 2 3(3-0) 
1592201  สนทนาภาษาฝร่ังเศส 1 3(3-0) 
1592301  การอานภาษาฝร่ังเศสธุรกิจ 3(3-0) 
1592401  การเขียนภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการส่ือสาร 1                   3(3-0) 
1592402  การเขียนภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการส่ือสาร 2                   3(3-0) 
1592701  ภาษาฝร่ังเศสธุรกิจ 1 3(3-0) 
1592702  ภาษาฝร่ังเศสในส่ือมวลชน 1                            3(3-0) 
1593201  สนทนาภาษาฝร่ังเศส 2 3(3-0) 
1593202  สนทนาภาษาฝร่ังเศส 3 3(3-0) 
1593301  การอานภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการตีความ                      3(3-0) 
1593401  การเขียนภาษาฝรั่งเศสเชิงริเร่ิมสรางสรรค                 3(3-0) 
1593501  ฝร่ังเศสศึกษา 3(3-0) 
1593502  วรรณคดีฝร่ังเศสเบ้ืองตน 3(3-0) 
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รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

1593503  การเรียนภาษาฝรั่งเศสดวยการละคร                      2(1-2) 
1593701  ภาษาฝร่ังเศสเพ่ืองานเลขานุการ 1                       3(3-0) 
1593702  ภาษาฝร่ังเศสธุรกิจ 2               3(3-0) 
1593703  การเขียนภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการส่ือสาร 3                   3(3-0) 
1593704  ภาษาฝร่ังเศสในส่ือมวลชน 2                            3(3-0) 
1593705  ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการทองเท่ียว 1                        3(3-0) 
1593706  ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการโรงแรม 1 3(3-0) 
1593707  การสอนภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาตางประเทศ           2(1-2) 
1593801  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาฝร่ังเศสธุรกิจ 3     2(90) 
1594201  สนทนาภาษาฝร่ังเศส 4 3(3-0) 
1594501  ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของคนฝร่ังเศส 3(3-0) 
1594502  วรรณคดีสําหรับเด็ก 2(2-0) 
1594503  รอยกรองภาษาฝร่ังเศส 2(2-0) 
1594601  การแปลภาษาฝร่ังเศส 1 3(3-0) 
1594602  การแปลภาษาฝร่ังเศส 2 3(3-0) 
1594701  ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการทองเท่ียว 2 3(3-0) 
1594702  ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการโรงแรม 2 3(3-0) 
1594703  ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการติดตอทางธุรกิจ 3(3-0) 
1594704  ภาษาฝร่ังเศสเพ่ืองานเลขานุการ 2 3(3-0) 
1594705  ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการตัดเย็บและออกแบบทรงผม 3(3-0) 
1594706  การทดสอบและการวัดผลสําหรับครูภาษาฝร่ังเศส 2(1-2) 
1594707  ความสัมพันธทางดานธุรกิจกับประเทศฝรั่งเศส 3(3-0) 
1594801  การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาฝร่ังเศสธุรกิจ 3 5(350) 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวิชาภาษาฝร่ังเศส (159) 

 
 รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                น(ท-ป) 
 
1591101 ภาษาฝร่ังเศส 1                    3(3-0) 
       French 1 

ศึกษาเนนในดานการฟงและการพูดภาษาฝร่ังเศสเบ้ืองตน  ในกรณีท่ี
จําเปนตองใชภาษานี้ในการทํางาน  บทเรียนจะประกอบดวยรูปแบบการสนทนาใน
ชีวิตประจําวันแบบงาย 

 
1591102     ภาษาฝร่ังเศส 2                    3(3-0) 
      Franch 2 

ศึกษาตอเนื่องจากวิชาภาษาฝรั่งเศส 1  โดยเนนหนักในดานการฟงและพูด
นักศึกษาจะไดรับการฝกฝนใหใชภาษาฝรั่งเศสในขอบเขตท่ีกวางข้ึน  เชน การ
บริการดานอาหารและเคร่ืองดื่ม 

 
1591103     ภาษาฝร่ังเศส 3                    3(3-0) 
      French 3 

ฝกทักษะในดานการฟงและพูด  บทเรียนจะประกอบดวยภาษา  สํานวนท่ี
ใชในการบริการและสนทนากับนักทองเท่ียว 

 
1591104     ภาษาฝร่ังเศส 4                    3(3-0) 
      French 4 

ฝกทักษะในดานการฟงและการพูด  ในสถานการณจําลองในการปฏิบัติงาน
ท้ังในโรงแรม  และสถานท่ีทองเท่ียว 
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รหัส          ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
1591105     ภาษาฝร่ังเศส 5                    3(3-0) 
      French 5 

ฝกทักษะในดานการอานและการเขียน  การอานบทความประเภทตาง ๆ   
อานหนังสือพิมพ  บทความทางวิชาการ  และการเขียนจดหมายธุรกิจ และรายงาน
ประเภทตาง ๆ 

 
1591106     ภาษาฝร่ังเศส 6                    3(3-0) 
       French 6 

 ฝกทักษะช้ันสูงดานการฟง พูด อาน เขียน สามารถสรุปใจความสําคัญได  
การเสนอรายงาน  การอภิปรายกลุม  เปนตน 

 
1591107     รูปและการใชภาษาฝร่ังเศสสมัยใหม 1                                    3(3-0) 
                    Forms and Usage in Modern French 1 

ศึกษาโครงสรางทางไวยากรณภาษาฝรั่งเศสและวิเคราะหความสัมพันธใน
ประโยคระดับภาษาที่ไมซับซอน 

 
1591108     รูปและการใชภาษาฝร่ังเศสสมัยใหม 2                                    3(3-0) 

        Forms and Usage in Modern French 2 
                    Prerequisite: 1591107 Forms and Usage in Modern French 1 

 ศึกษาโครงสรางของภาษาพูดและเขียน  วิเคราะหภาษา  โครงสรางของ
ประโยคและกฎทางไวยากรณซ่ึงตัดตอนมาจากเอกสารตาง ๆ ในระดับท่ีสูงข้ึน 
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รหัส          ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 

1591109 ภาษาฝร่ังเศสเบื้องตน 1                   2(1-2) 
  French for Beginners 1 
   สําหรับผูท่ีไมมีพื้นฐานความรูภาษาฝร่ังเศสมากอน 

 ฝกทักษะท้ัง 4 อยาง       บูรณาการในข้ันพื้นฐานสําหรับทักษะการฟงและ
การพูด  ผูเรียนไดฝกทักษะท่ีใชในชีวิตประจําวัน ไดแก การทักทาย การแนะนํา
ตนเองและแนะนําผูอ่ืน การขอบคุณ การขอโทษ การอําลา การอวยพร การบอกเวลา 
ทักษะการเขียน ฝกเขียนตามคําบอกและเขียนประโยคงาย ๆ ได ทักษะการอาน ฝก
อานเนื้อหาขอความส้ัน ๆ และตอบคําถามส้ัน ๆ ได  

 
1591110 ภาษาฝร่ังเศสเบื้องตน 2       2(1-2) 
  French for Beginners 2 
   รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 1591109 ภาษาฝร่ังเศสเบื้องตน 1 

ฝกทักษะท้ัง 4 อยางตอเนื่องจากภาษาฝร่ังเศสเบ้ืองตน 1      ในขอบขายท่ี
กวางข้ึน   โดยใชศัพทสํานวนไวยากรณท่ีซับซอนข้ึน และใหรูจักวัฒนธรรมฝร่ังเศส
ในดานตาง ๆ เชน การดําเนินชีวิตประจําวัน อาหาร การกีฬา วันหยุด เปนตน 

 
1591201     ความเขาใจดานการฟง-การพูดภาษาฝร่ังเศส 1                            3(3-0) 

       Listening and Speaking 1 
ฝกฟง-พูดจากส่ือตาง ๆ เชน วิทยุ  โทรทัศน  ภาพยนตร  วิดีทัศน  เปนตน 

 
1591202     ความเขาใจดานการฟง-การพูดภาษาฝร่ังเศส 2                            3(3-0) 

        Listening and Speaking 2 
                     Prerequisite: 1591201  Listening and Speaking 1 
              ฝกฟงเพื่อจับใจความหลักหรือแกนของเร่ือง สามารถรายงานปากเปลา  

สรุปใจความสําคัญจากส่ิงท่ีฟงได 
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รหัส          ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
1591301     เทคนิคการอาน 1                                                    3(3-0) 

       Paragraph Reading Strategies 1 
ศึกษาหลักการอานเบื้องตน  รวมท้ังการตีความประโยคและเนื้อความจาก

บริบท  ตลอดจนทักษะในการเดาคําศัพทใหม  อานเพื่อจับใจความสําคัญและ
รายละเอียดตาง ๆ ในระดับขอความไดอยางเขาใจและสามารถโตตอบเปนภาษา
ฝร่ังเศสได  อันเปนแนวทางในการพัฒนาทักษะการพดู  อานและเขียน       

                           
1591302     เทคนิคการอาน 2                                                    3(3-0) 

       Processes in Reading Continuous Texts 2 
ศึกษาท่ัวไปเกี่ยวกับการอานศึกษาศัพทและสํานวนท่ีใชในชีวิตประจําวัน         

ในระดับท่ีสูงข้ึน 
 
1592201     สนทนาภาษาฝร่ังเศส 1                                               3(3-0) 

        Conversation 1 
              ศึกษาบทสนทนาในชีวิตประจําวัน  ฝกทักษะดานการฟง  พูด  อาน  เขียน  

เพื่อการส่ือสารเบ้ืองตน   สามารถโตตอบแสดงความคิดเห็นตอเ ร่ืองราวใน
ชีวิตประจําวันได 

 
1592301     การอานภาษาฝร่ังเศสธุรกิจ                                                         3(3-0) 

       Reading Business French 
              ฝกอานเอกสารท่ีเกี่ยวกับธุรกิจประเภทตางๆใหอานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

โดยสามารถยอความส่ิงท่ีอานไดถูกตอง                
 
1592401     การเขียนภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร 1                                  3(3-0) 

       Communicative Writing 1 
            ศึกษาการกรอกแบบฟอรมตาง ๆ รวมท้ังการเขียนประวัติยอของบุคคลแนว
ปฏิบัติในการเขียนจดหมายธุรกิจ  สํานวนจดหมายเฉพาะแบบฝกเขียนและตอบรับ  
ตอบปฏิเสธบัตรเชิญตาง ๆ 
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 รหัส          ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
1592402     การเขียนภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร 2                                  3(3-0) 

       Communicative Writing 2 
                    Prerequisite: 1592401  Communicative Writing 1 
              ฝกเขียนเรียงความส้ัน ๆ ใหไดใจความสละสลวย                 
 
1592701     ภาษาฝร่ังเศสธุรกิจ 1                                                 3(3-0) 

       Business French 1 
              พัฒนาทักษะตาง ๆ ของผูเรียน ไดแก การฟง  การพูด  การอานและ 

การเขียนดานตาง ๆ ทางธุรกิจ  เพื่อการส่ือสารอยางเหมาะสม 
 
1592702     ภาษาฝร่ังเศสในส่ือมวลชน 1                                           3(3-0) 

       Mass Media French 1 
              ศึกษาโดยการอานและเขียน  ศึกษาหลักเกณฑและรูปแบบของส่ือประเภท 

ส่ิงพิมพ เชน หนังสือพิมพรายวัน นิตยสาร คูมือ และโฆษณาตาง ๆ เนน เร่ือง
ไวยากรณและความหมายของคําศัพท  บทความ  จดหมายขาว  การโฆษณา และ
ประกาศแจงความ  ในระดับเบ้ืองตน                                 

 
1593201     สนทนาภาษาฝร่ังเศส 2                                                3(3-0) 

       Conversation 2 
                    Prerequisite: 1592201  Conversation 1 
              ศึกษาบทสนทนา  แสดงความคิดเห็นและโตตอบตอขาวสารทันสมัยและ 

เหตุการณตาง ๆ ของโลกปจจุบัน 
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รหัส          ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
1593202     สนทนาภาษาฝร่ังเศส 3                                                3(3-0) 

       Conversation 3 
                    Prerequisite: 1593201  Conversation 2 
              ฝกการพูดใหขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับสวนหนาของโรงแรม  สํานักงาน

ภัตตาคาร บริษัทธุรกิจทองเท่ียวและรานขายของท่ีระลึก  การพูดแสดงความคิดเห็น
ในระดับท่ีสูงข้ึน เปนตน 

 
1593301     การอานภาษาฝร่ังเศสเพื่อการตีความ                                     3(3-0) 

       Reading and Interpretation of Texts 
              ศึกษาการอานขอเขียนประเภทตาง ๆ       ในระดับภาษาที่ซับซอนข้ึนฝกให

ผูเรียนวิเคราะหขอเขียนอยางมีเหตุผล    ฝกแสดงความคิดเห็นตอขอเขียน   สามารถ
ตีความ  สรุปความอางอิง  บอกความหมายของขอเขียนและทัศนคติของผูเขียนได 

 
1593401     การเขียนภาษาฝร่ังเศสเชิงริเร่ิมสรางสรรค                               3(3-0) 

       Creative Writing 
              ศึกษากฎเกณฑการเขียนเรียงความ  การเลือกหัวขอ  การวางโครงเร่ือง และ 

ฝกเขียนเรียงความท้ังเร่ือง  บทประพันธ  โคลง  กลอนตาง ๆ และภาษาโฆษณา 
 
1593501     ฝร่ังเศสศึกษา                                                       3(3-0) 

       French Studies 
              ศึกษาเกี่ยวกับภูมิศาสตร  ประวัติศาสตร  ศาสนา  วัฒนธรรมและ

ขนบธรรมเนียม ประเพณี   วิถีชีวิต  คานิยม  ความเช่ือท่ีคนฝรั่งเศสยึดถือและปฏิบัติ
รวมท้ังความสัมพันธทาง เศรษฐกิจและการคาระหวางไทยและฝร่ังเศส 
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รหัส          ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
1593502     วรรณคดีฝร่ังเศสเบื้องตน                                              3(3-0) 

       Introduction to French Literary Work 
            ความรูความเขาใจเบ้ืองตนเกี่ยวกับวรรณกรรมและประวัติวรรณคดีพรอม
ท้ังดานลีลาการประพันธ  ความหมาย  ความคิดหรือปรัชญาของผูแตงรวมท้ังศัพท
เฉพาะดานวรรณกรรมเพ่ือใหเกิดความรูและความเขาใจเบ้ืองตนในวรรณกรรมและ
ประวัติวรรณคดีฝร่ังเศส                                    

 
1593503     การเรียนภาษาฝร่ังเศสดวยการละคร                  2(1-2) 
       French Language Learning through Drama 
   ฝกการใชภาษาในการแสดงบทละครส้ัน ๆ   นักศึกษาจะเรียนรูวิธีปรับปรุง 

การพูดและการเปลงเสียงใหถูกตอง  สามารถกํากับบทละครส้ัน ๆ เปนภาษาฝร่ังเศส 
 
1593701     ภาษาฝร่ังเศสเพื่องานเลขานุการ 1                                      3(3-0) 

       French for the Secretary I 
              ฝกการใชภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับงานเลขานุการ  เนนการใชภาษาเพื่อการ

ส่ือสารดานธุรกิจ 
 
1593702     ภาษาฝร่ังเศสธุรกิจ 2                                                 3(3-0) 

       Business French 2 
                    Prerequisite: 1592701  Business French 1 
              วิชานี้เนนการส่ือสารดานการพูดและการเขียนในวงการธุรกิจตาง ๆ เชน

การธนาคาร   โครงการทางดานธุรกิจและการสงเสริมการลงทุน  เงินทุนและสินคา
อุปโภค บริโภค   
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รหัส          ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
1593703     การเขียนภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร 3                                  3(3-0) 

       Communicative Writing 3 
                    Prerequisite: 1592402  Communicative Writing 2 
              ศึกษาการเขียนเพ่ือการส่ือสาร    นอกเหนือจากการโตตอบจดหมายธุรกิจ

ตาง ๆ  นั้นแลว  ตัวอยางเชน  การเขียนแผนพับในเร่ืองเกี่ยวกับการเดินทางเพื่อการ
ทองเท่ียวและการโรงแรมการเขียนบรรยายและพรรณาถึงสถานท่ีบุคคลหรือส่ิงท่ี
ดึงดูดใจนักทองเท่ียว ฯลฯ 

 
1593704     ภาษาฝร่ังเศสในส่ือมวลชน 2                                           3(3-0) 

       Mass Media French 2 
                    Prerequisite: 1592702  Mass Media French 1 

            เนนการฝกอานและเขียนขอความจากส่ิงพิมพท่ีเปนปจจุบัน  ภาษาท่ีใชทาง
วิทยุ โทรทัศน ฝกผูเรียนใหสามารถตีความในการอานและเขียน ฝกอภิปราย ฝกแยก
ขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากสาระ ขาว  บทความ ฯลฯ  และศึกษาลักษณะเฉพาะ
ของภาษาท่ีใชกับส่ือตาง ๆ 

 
1593705     ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการทองเที่ยว 1                                       3(3-0) 

       French for Tourism 1 
              ศึกษาการใชภาษาฝร่ังเศสในธุรกิจการทองเท่ียวในสถานการณตาง ๆ พรอม

ท้ังทัศนศึกษานอกสถานท่ี 
 
1593706     ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการโรงแรม 1                                        3(3-0) 

       French for Hotel Management 1 
ฝกการใชภาษาฝร่ังเศสในธุรกิจการโรงแรมในสถานการณตาง ๆ รวม

แผนก  อาหารและเคร่ืองดื่ม  
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รหัส          ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
1593707     การสอนภาษาฝร่ังเศสในฐานะภาษาตางประเทศ                2(1-2) 
       Didactic of French as Second languge 
   ศึกษาหลักสูตรแบบเรียนและคูมือของแบบเรียนท่ีใชในระดับมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย ประเมินขอดีและขอเสียของแบบเรียนในดานเนื้อหาโครงสรางและการท่ี
จะสามารถนําเนื้อหาตาง ๆ  ไปใชในการเรียนการสอน  ประเมินแบบเรียน เชน 
สามารถใหผูเรียนมีความรู  สามารถสรางและใชส่ือการสอนภาษาฝร่ังเศส          

 
1593801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาฝร่ังเศสธุรกิจ  3                             2(90) 
  Preparation  for  Professional  Experience  in  Japanese  Language 3 
   จัดกิจกรามเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณ

วิชาชีพและพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู  ทักษะ  เจตคติ  แรงจูงใจและคุณลักษณะท่ี
เหมาะสมกับวิชาชีพภาษาฝร่ังเศสธุรกิจ  โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบ
ตาง ๆ ซ่ึงเกี่ยวกับงานท่ีใชภาษาฝร่ังเศสธุรกิจ 

 
1594201     สนทนาภาษาฝร่ังเศส 4                                                3(3-0) 

     Conversation 4 
                  Prerequisite: 1593202  Conversation 3 

            นักศึกษาไดรับการฝกใหแสดงความคิดเห็นในหัวขอตาง ๆ  สามารถวิจารณ
เสนอแนะและชักชวน 

 
1594501     ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของคนฝรั่งเศส                              3(3-0) 

        Sociocultural Background of French People 
วิชานี้ศึกษาทางดานสังคมศาสตร  วิถีทางการดําเนินชีวิตของคน ฝร่ังเศส

เนื้อหาวิชานี้จะครอบคลุมดานประวัติศาสตร  ภูมิศาสตร  ศาสนา  ขนบธรรมเนียม
ประเพณี  เนนการวิเคราะหเนื้อหาและการอภิปรายแสดงความคิดเห็น เชน  รายการ    
ทีวี  วิดีทัศน  และหนังสือพิมพภาษาฝร่ังเศสเพ่ือพัฒนาทักษะตาง ๆ 
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รหัส          ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
1594502     วรรณคดีสําหรับเด็ก                               2(2-0) 
      Children’s Literature 

   ศึกษาวรรณคดีสําหรับเด็กประเภทตาง ๆ  เชน  นิทานพ้ืนบาน  เทพนิยาย   
บทเพลงกลอมเด็ก  บทรอยกรองสําหรับเด็ก  และนิทานสําหรับเด็ก เปนตน  ผูเรียน
ตองอานงานวรรณกรรมช้ินเอกสําหรับเด็กอยางนอยหนึ่งเร่ือง 

 
1594503     รอยกรองภาษาฝร่ังเศส                   2(2-0) 
      French Poetry Selections 
   ศึกษารอยกรองภาษาฝร่ังเศส  โดยพิจารณาใหเหมาะสมกับความสนใจของ 

ผูเรียนไทย  ศึกษางานกวีนิพนธท่ีมีช่ือเสียงและงานของกวีรวมสมัยเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรูเกี่ยวกับภูมิหลังและพัฒนาการของกวีนิพนธ  ศึกษาภาษาและลีลาการ
ประพันธของกวีเพื่อใหผูเรียนสามารถวิเคราะหและประเมินคุณคาของบทกวีนิพนธ
ตาง ๆ  ได 

 
1594601     การแปลภาษาฝร่ังเศส 1                                              3(3-0) 

      Translation 1 
            ศึกษาการแปล   ฝกแปลขอความและเร่ืองราวส้ัน ๆ  จากภาษาไทยเปน
ภาษาฝร่ังเศส   และจากภาษาฝรั่งเศสเปนภาษาไทย  ฝกการใชพจนานุกรม 

 
1594602     การแปลภาษาฝร่ังเศส 2                                               3(3-0) 

       Translation 2 
                    Prerequisite: 1594601 Translation 1 
              ฝกทักษะการแปลในระดับท่ียากข้ึนจากขอความตาง ๆ  รายงานบทตัดตอน

มาจากความรูในสาขาตาง  ๆ  สุนทรพจนและบทตัดตอนจากวรรณกรรมเนนการฝก
แปลจากภาษาไทยเปนภาษาฝร่ังเศส  และจากภาษาฝรั่งเศสเปนภาษาไทยในระดับท่ี
ยากข้ึน 

 
 



 349 

รหัส          ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
1594701     ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการทองเที่ยว 2                                       3(3-0) 

      French for Tourism 2 
                   Prerequisite: 1593705  French for Tourism 1 
              ผูเรียนจะเรียนคําศัพทและสํานวนภาษาท่ีใชในสถานการณตางๆท่ีเกี่ยวกับ

การทองเท่ียวมากข้ึน 
 
1594702     ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการโรงแรม 2                                        3(3-0) 

      French for Hotel Management 2 
                    Prerequisite: 1593706  French for Hotel Management 1 
              ศึกษาศัพทและสํานวนภาษาท่ีใชในสถานการณตาง ๆ มากข้ึนของธุรกิจ

การโรงแรม  โดยเฉพาะอยางยิ่งในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับแผนกอาหารและเคร่ืองดื่ม                                 
 
1594703     ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการติดตอทางธุรกิจ                                     3(3-0) 

       Business French Correspondence 
              ศึกษาและฝกการเขียนโตตอบจดหมายธุรกิจแบบตาง ๆ เชน จดหมายสง

ของจดหมายตอบรับและตอบปฏิเสธ  จดหมายแนะนําสินคา  จดหมายเสนอสินคา 
รวมท้ังช้ีแจงและแสดงความไมพอใจในสินคาและบริการ  เปนตน 

 
1594704     ภาษาฝร่ังเศสเพื่องานเลขานุการ 2                                      3(3-0) 

       French for the Secretary 2 
                    Prerequisite: 1593701  French for the Secretary 1 
              ผูเรียนศึกษาศัพทสํานวนท่ีใชในการส่ือสารดานธุรกิจมากข้ึน  วิชานี้ฝก

ผูเรียนใหสามารถรับขาวสารและจัดสงขาวสารในแบบส่ือสารตรงทางโทรศัพทและ
ทางโทรสาร 
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รหัส          ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
1594705     ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการตัดเย็บและออกแบบทรงผม                             3(3-0) 

      French for Clothing and Hair Design                  
              ศึกษาภาษาฝรั่งเศสท่ีใชเกี่ยวกับการออกแบบเส้ือผาและแบบผมการ

บรรยายแฟช่ัน  เส้ือผาและแบบผมตาง ๆ เปนตน 
 
1594706     การทดสอบและการวัดผลสําหรับครูภาษาฝร่ังเศส                2(1-2) 
        Tests and Measurements for French Language Teachers 
   ศึกษาและสามารถสรางขอสอบเปนภาษาฝร่ังเศส  สามารถวิเคราะห

ขอสอบและวัดผลไดตรงตามจุดประสงคการเรียนรู 
 
1594707     ความสัมพันธทางดานธุรกิจกับประเทศฝร่ังเศส                              3(3-0) 

       Commercial relation with France     
              ศึกษาความสัมพันธทางธุรกิจระหวางประเทศไทยกับประเทศฝร่ังเศส 

ดานกฎหมายและเศรษฐกิจ  รวมท้ังระเบียบและวิธีการนําเขาและสงออกสินคา 
 
1594801 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาฝร่ังเศสธุรกิจ 3                                        5(350) 
  Field  Experience  in  Business  French  3 
   ฝกการใชภาษาฝร่ังเศสในงานธุรกิจ 
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หมูวิชาภาษาเยอรมัน    (161) 

 
 

  หมูวิชาภาษาเยอรมัน  ซ่ึงอยูในหมวดวิชามนุษยศาสตรไดจัดลักษณะเน้ือหาวิชา 
ออกเปน ดังนี้ 
  1.  ทักษะพื้นฐาน      (161-1--) 
  2.  ทักษะการฟง-พูด      (161-2--) 
  3.  ทักษะการอาน      (161-3--) 
  4.  ทักษะการเขียน      (161-4--) 
  5.  ศิลปวัฒนธรรม-วรรณกรรม     (161-5--) 
  6.  วากยสัมพันธและการแปลง     (161-6--) 
  7.  ภาษาเยอรมันสําหรับวิชาชีพ     (161-7--) 
  8.  ฝกประสบการณวิชาชีพ     (161-8--) 
  9.  โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ 
       โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย   (161-9--) 
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หมูวิชาภาษาเยอรมัน   (161) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   

1611101 
1611102 
1611103 
1611104 
1611105 
1611106 

 ภาษาเยอรมันเบ้ืองตน 1 
ภาษาเยอรมันเบ้ืองตน 2 
ภาษาเยอรมัน 1 
ภาษาเยอรมัน 2 
ภาษาเยอรมัน 3 
ภาษาเยอรมัน 4 

2(1-2) 
2(1-2) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวิชาภาษาเยอรมัน  (161) 

 
รหัส                                                              ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                     น(ท-ป) 
 
1611101         ภาษาเยอรมันเบ้ืองตน  1                                                                                      2(1-2) 
                       German for Beginners 1 
                                   สําหรับผูเรียนท่ีไมมีพื้นฐานความรูภาษาเยอรมันมากอน       

        ควรฝกทักษะท้ัง  4        อยางบูรณาการ    สําหรับทักษะการฟงและการพูด    
                        ผูเรียนไดฝกทักษะข้ันพื้นฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน  ไดแก  การทาย  การแนะนํา 
                       การขอบคุณ  การขอโทษ เปนตน     ทักษะการเขียน        ฝกเขียนตามคําบอก และ   
                       เขียนประโยคงาย ๆ ได  ทักษะการอานฝกอาน-เนื้อหา   ขอความส้ัน ๆ   สามารถสรุป               
                       และตอบคําถามได 
 
1611102          ภาษาเยอรมันเบ้ืองตน 2                                                                                        2(1-2)  
                        German  for  Beginners 2 
                                       วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 1611101   ภาษาเยอรมันเบ้ืองตน 1 

            โดยการฝกทักษะท้ัง    4      อยางบูรณาการ   ตอเนื่องจากภาษาเยอรมัน 
                        เบ้ืองตน 1    ศึกษาไวยากรณและรูปประโยคท่ีซับซอนข้ึน          ฝกทักษะภาษาใน 
                       สถานการณตาง  ๆ ท่ีกวางขวางข้ึน  และเนนการใชภาษาอยางถูกตองเหมาะสม 
 
1611103             ภาษาเยอรมัน 1                                                                                                 3(3-0)  
                           German 1 

               ศึกษาเนนในดานการฟง และการพูดภาษาเยอรมันเบ้ืองตน ในกรณีท่ี 
จําเปนตองใชภาษานี้ในการทํางาน บทเรียนจะประกอบดวย   รูปแบบการสนทนาใน
ชีวิตประจําวัน 
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รหัส                                                              ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                      น(ท-ป) 
 
1611104             ภาษาเยอรมัน 2                                                                                                3(3-0) 
                           German 2 

             ศึกษาตอเน่ืองจากวิชาภาษาเยอรมัน  1      โดยเนนหนักในดานการฟง และ
พูด  นักศึกษาจะไดรับการฝกฝนใหใชภาษาเยอรมัน  ในขอบขายท่ีกวางข้ึน        ฝก
ทักษะในดานการฟงและพูด          บทเรียน  จะประกอบดวย ภาษา สํานวนท่ีใชใน
การบริการ  และสนทนากับนักทองเท่ียว 

 
1611105      ภาษาเยอรมัน  3                                                                                               3(3-0) 
                            German  3  

ฝกทักษะในดานการฟงและพูด บทเรียน จะประกอบดวย  ภาษา  สํานวนท่ี
ใชในการบริการและสนทนากับนักทองเท่ียว  

 
1611106     ภาษาเยอรมัน  4                                                                                                 3(3-0) 
                            German  4  

                  ฝกทักษะในดานการฟงและพูดในสถานการณจําลองในการปฏิบัติงาน
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หมูวิชาภาษาอิตาเลี่ยน    (162) 

 
 

  หมูวิชาภาษาอิตาเล่ียน  ซ่ึงอยูในหมวดวิชามนุษยศาสตรไดจัดลักษณะเนื้อหาวิชา
ออกเปน  ดังนี้ 
  1.  ทักษะพื้นฐาน      (162-1--) 
  2.  ทักษะการฟง-พูด      (162-2--) 
  3.  ทักษะการอาน      (162-3--) 
  4.  ทักษะการเขียน      (162-4--) 
  5.  ศิลปวัฒนธรรม-วรรณกรรม     (162-5--) 
  6.  วากยสัมพันธและการแปลง     (162-6--) 
  7.  ภาษาอิตาเล่ียนสําหรับวิชาชีพ     (162-7--) 
  8.  ฝกประสบการณวิชาชีพ     (162-8--) 
  9.  โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ 
       โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย   (162-9--) 
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หมูวิชาภาษาอิตาเลี่ยน    (162) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   

1621101 
1621102 
1621103 
1621104 
1621105 
1621106 

 ภาษาอิตาเล่ียนเบ้ืองตน 1 
ภาษาอิตาเล่ียนเบ้ืองตน 2 
ภาษาอิตาเล่ียน 1 
ภาษาอิตาเล่ียน 2 
ภาษาอิตาเล่ียน 3 
ภาษาอิตาเล่ียน 4 

2(1-2) 
2(1-2) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวิชาภาษาอิตาเลี่ยน (162) 

 
รหัส                                    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                          น(ท-ป) 
 
1621101 ภาษาอิตาเลี่ยนเบ้ืองตน  1       2(1-2) 
                            Italian for Beginners 1     

สําหรับผูเรียนท่ีไมมีพื้นฐานความรูภาษาอิตาเล่ียนมากอนควรฝกทักษะ
ท้ัง 4                       อยางบูรณาการ     ศึกษารูปประโยคและไวยากรณพื้นฐาน    
เนนฝกบทสนทนาท่ีใชในชีวิตประจําวันไดแกการทักทาย  การแนะนําตน การบอก
เวลา การซ้ือของ  เปนตน การอานฝกอานขอความส้ัน ๆ สามารถสรุปและตอบ
คําถามได  การเขียนประโยคงาย ๆได  

 
 1621102 ภาษาอิตาเลี่ยนเบ้ืองตน 2        2(1-2) 

Italian for Beginners 2  
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 1621101   ภาษาอิตาเล่ียนเบ้ืองตน 1 
โดยการฝกทักษะท้ัง 4   อยางบูรณาการ   ตอเนื่องจากภาษาอิตาเล่ียน

เบ้ืองตน 1    ศึกษาไวยากรณและรูปประโยคท่ีซับซอนข้ึน  ฝกทักษะภาษาใน
สถานการณตาง  ๆ ท่ีกวางขวางข้ึน และเนนการใชภาษาอยางถูกตองเหมาะสม 

  
1621103 ภาษาอิตาเลี่ยน 1        3(3-0) 

Italian 1  
ใหศึกษาระบบเสียงตัวอักษร ฝกการใชประโยค ซ่ึงใชในชีวิตประจําวัน 

แบบงาย ศึกษาโครงสรางทางไวยากรณเบ้ืองตน เนนทักษะการพูด การฟง ใน
สถานการณตาง ๆ อยางส้ัน 
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รหัส                                ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                              น(ท-ป) 
 
1621104 ภาษาอิตาเลี่ยน 2             3(3-0) 

Italian 2  
ฝกทักษะทางภาษา และโครงสรางทางไวยากรณตอจากวิชาภาษา

อิตาเล่ียน 1  เนนการฝกทักษะการฟง การพูด และเพิ่มเติมลักษณะการอานและ
เขียนเพื่อการส่ือสารโตตอบในระดับงาย 

  
1621105 ภาษาอิตาเลี่ยน 3         3(3-0) 

Italian   3  
ฝกทักษะในดานการฟงและพูด  บทเรียนจะประกอบดวยภาษา  สํานวน

ท่ีใชในการบริการและสนทนากับนักทองเท่ียว         
  
1621106 ภาษาอิตาเลี่ยน 4         3(3-0) 
                           Italian   4  

ฝกทักษะในดานการฟงและการพูด  ในสถานการณจําลองในการ
ปฏิบัติงานท้ังในโรงแรมและสถานท่ีทองเท่ียว               
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หมูวิชาบรรณารักษและสารนิเทศ (163) 
 
  

หมูวิชาบรรณารักษและสารนิเทศ ซ่ึงอยูในหมวดวิชามนุษยศาสตร ไดจัดลักษณะเน้ือหาวิชา
ออกเปนดังนี้ 
 1.  ลักษณะงานท่ัวไปและงานเทคโนโลยีสารนิเทศ    (163-1--) 
 2.  งานเทคนิค        (163-2--) 
 3.  งานบริการ        (163-3--) 
 4.   การจัดการและบริหารงานหองสมุด     (163-4--) 
 5.   วรรณกรรมแหลงพิมพตาง ๆ       (163-5--) 
 6.           (163-6--) 
 7.           (163-7--) 
 8.  การฝกประสบการณวิชาชีพนิเทศศาสตร    (163-8--) 

9.  โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ  
      โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย    (163-9--) 
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หมูวิชาบรรณารักษและสารนิเทศ (163) 
 

รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 

ช่ือวิชา น(ท-ป) 

1631101 - ความรูเบ้ืองตนทางบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 2(1-2) 
1631102 - สารนิเทศเพื่อการศึกษาคนควา 2(2-0) 
1631202 - การพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ 2(1-2) 
1631301 - บริการของหองสมุดและศูนยสารนิเทศ 2(1-2) 
1631302 - บริการวัสดุพิเศษ 2(1-2) 
1631303 - บริการอางอิงและสารนิเทศ 1 2(1-2) 
1631304 - บริการอางอิงและสารนิเทศ 2 2(1-2) 
1631401 - การจัดการหองสมุด 1 2(2-2) 
1631404 - หองสมุดและการประชาสัมพันธ 2(2-0) 
1632201 - การจัดหมู 1 2(1-2) 
1632202 - การทํารายการ 1 3(2-2) 
1632203 - การผลิตอุปกรณและครุภัณฑหองสมุด 2(1-2) 
1632301 - การบริการทางบรรณานุกรม 2(1-2) 
1632302 - หุนและละครสําหรับเด็ก 2(1-2) 
1632303 - บรรณานุกรม ดรรชนี  และสาระสังเขป 3(2-2) 
1632304 - การอานและการสงเสริมการอาน 3(2-2) 
1632305 - จริยธรรมในวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและ 

สารนิเทศศาสตร 
2(2-0) 

1632306 - สารนิเทศเพื่อส่ิงแวดลอม 2(2-0) 
1632307 - หองสมุดและสังคมการเรียนรู 2(2-0) 
1632308 - สารนิเทศเพื่อศิลปกรรม 2(2-0) 
1632401 - หองสมุดกับการพัฒนาทองถ่ิน 2(1-2) 
1632501 - ความรูพื้นฐานทางวรรณกรรม 3(3-0) 
1632502 
1632503 

- 
- 

ธุรกิจส่ิงพิมพ 
บริการส่ือสารนิเทศ 

2(1-2) 
2(1-2) 
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รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 

ช่ือวิชา น(ท-ป) 

1632504 - ธุรกิจจําหนายส่ิงพิมพ  2(1-2) 
1632505 - วรรณกรรมสําหรับวัยรุน 2(2-0) 
1632607 - สารนิเทศเพื่อส่ือสารมวลชน 2(2-0) 
1632608 - ตัวแทนจําหนายสารนิเทศ 2(2-0) 
1632801 - การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพบรรณารักษศาสตร 1 2(90) 
1632802 - การฝกประสบการณวิชาชีพบรรณารักษศาสตร 1 3(250) 
1632901 - การวิจัยเบ้ืองตนทางบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 2(1-2) 
1633101 - การจัดเก็บและการคนคืนสารนิเทศ 3(2-2) 
1633102 - ความรูพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารนิเทศ 2(2-0) 
1633103 - ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารนิเทศ 2(2-0) 
1633104 - แหลงสารนิเทศทางธุรกิจไทย 2(2-0) 
1633105 - ไทยสารนิเทศ 2(2-0) 
1633106 - การเผยแพรสารนิเทศดวยเทคโนโลยีสารนิเทศ 3(2-2) 
1633107 - การจัดการฐานขอมูล 2(1-2) 
1633108 - ความรวมมือในการใชทรัพยากรสารนิเทศ 2(2-0) 
1633109 - ระบบหองสมุดอัตโนมัติ 3(3-0) 
1633110 - เทคโนโลยีสารนิเทศและการประยุกตใช 3(2-2) 
1633111 - ระบบการจัดเก็บและการคนคืนสารนิเทศ 3(2-2) 
1633112 - แหลงและการจัดการสารนิเทศทางธุรกิจ 2(2-0) 
1633113 - การตลาดและการเผยแพรสารนิเทศ 3(2-2) 
1633201 - การจัดหมู 2 2(1-2) 
1633202 - การทํารายการ 2 2(1-2) 
1633301 - การอานสําหรับผูใหญ 2(2-0) 
1633302 - ดรรชนีและสาระสังเขป 2(1-2) 
1633303 - สารนิเทศเพื่อการศึกษา 2(2-0) 
1633304 - แหลงสารนิเทศชุมชน   2(2-0) 
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รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 

ช่ือวิชา น(ท-ป) 

1633305 - สารนิเทศเพื่อบรรดิการ 2(2-0) 
1633306 - กฤตภาคและดรรชนี         2(1-2) 
1633307 - บริการอางอิงและสารนิเทศ 3(2-2) 
1633401 - หนังสือประกอบหลักสูตรโรงเรียน 2(2-0) 
1633402 - การจัดการหองสมุด 2 2(2-0) 
1633403 - หองสมุดโรงเรียน 3(3-0) 
1633404 - หองสมุดเด็กเล็ก 2(2-0) 
1633405 - หองสมุดประชาชน  2(2-0) 
1633406 - แหลงสารนิเทศและอางอิง 2(2-0) 
1633407 - ส่ือสารนิเทศเพื่อการเรียนการสอน 2(2-0) 
1633408 - การจัดการหองสมุด 3(2-2) 
1633501 - วรรณกรรมสําหรับเด็ก 2(2-0) 
1633502 - วรรณกรรมสําหรับผูใหญ 2(2-0) 
1633503 - วารสารและหนังสือพิมพ 2(1-2) 
1633504 - หนังสือและการพิมพ 2(2-0) 
1633505 - เทคนิคการอาน 2(1-2) 
1633506 - ขอมูลทองถ่ิน 2(1-2) 
1633801 - การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและ 

สารนิเทศศาสตร 2 
2(90) 

 
1633802 - การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและ 

สารนิเทศศาสตร 3 
2(90)  

 
1633803 - การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพบรรณารักษศาสตร 2 2(90) 
1633804 - การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพบรรณารักษศาสตร 3 2(90) 
1633901 - สัมมนาทางบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 2(1-2) 
1634101 - ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับระบบงานหองสมุด 3(2-2) 
1634102 - การวิเคราะหและการออกแบบระบบ 3(3-0) 
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รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 

ช่ือวิชา น(ท-ป) 

1634301 - สารนิเทศเพื่อธุรกิจ 2(2-0) 
1634401 - หองสมุดมหาวิทยาลัย 2(2-0) 
1634402 - หองสมุดเฉพาะ 2(2-0) 
1634403 - หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 2(2-0) 
1634501 - ศูนยส่ือสําหรับเยาวชน 2(1-2) 
1634502 - สารนิเทศทางมนุษยศาสตร 2(2-0) 
1634503 - สารนิเทศทางสังคมศาสตร 2(2-0) 
1634504 - สารนิเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2(2-0) 
1634505 - ส่ิงพิมพรัฐบาลและจดหมายเหตุ 2(2-0) 
1634506 - การจัดทําหนังสือสําหรับเด็ก 2(1-2) 
1634507 - การอานทางบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 1 2(2-0) 
1634508 - การอานทางบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 2 2(2-0) 
1634509 - จดหมายเหตุและหอจดหมายเหตุ 2(2-0) 
1634801 - การฝกประสบการณวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและ 

สารนิเทศศาสตร 2 
  

3(250) 
1634802 - การฝกประสบการณวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและ 

สารนิเทศศาสตร 3 
5(450)  

 
1634803 - การฝกประสบการณวิชาชีพบรรณารักษศาสตร 2 3(250) 
1634804 - การฝกประสบการณวิชาชีพบรรณารักษศาสตร 3 5(450) 
1634901 - การทําภาคนิพนธ 2(1-2) 
1634902  การศึกษาเอกเทศดานบรรณารักษศาสตรและ 

สารนิเทศศาสตร 
3(2-2) 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวิชาบรรณารักษและสารนิเทศ (163) 

 
รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   
1631101  ความรูเบื้องตนทางบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 

Information to Library and Information Science 
2(2-0) 

               ความหมาย ความสําคัญ ประวัติและวิวัฒนาการของวิชาบรรณารักษศาสตร 
และสารนิเทศศาสตร องคประกอบทางสารนิเทศ บทบาท ความสําคัญและ
ประโยชนของการใชเทคโนโลยีสารนิเทศ 
 

1631102 สารนิเทศเพื่อการศึกษาคนควา 
Information for Study Skills and Research 

    2(1-2)

 
 
 

 

ความหมาย  ความสําคัญของสารสนเทศ    แหลงสารนิเทศในการศึกษา
คนควาภายในสถาบันการศึกษาและแหลงสารนิเทศอ่ืน ๆ วิธีการแสวงหาและ
รวบรวมสารนิเทศมาใชเพื่อการศึกษาคนควาดวยตนเอง  และวิธีการนําเสนอผล
การศึกษาคนควาตามรูปแบบ และข้ันตอนท่ีเปนมาตรฐาน 

  

1631201 งานเทคนิคของหองสมุด                                                                          
Technical  Service  of  Library 

2(1-2) 

 ความหมาย  ขอบเขตของงานเทคนิคของหองสมุด การเตรียม การจัดเก็บ 
การรักษา ศิลปะการซอมบํารุง การสํารวจหนังสือและวัสดุอุปกรณหองสมุดตาง ๆ 
การจัดเก็บสถิติของงานเทคนิค 

   
1631202 การพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ                           

Development of Information Resources         
2(1-2) 

 ความหมาย ขอบเขต หลักการเลือกทรัพยากรสารนิเทศ การประเมินคา 
วิธีการจัดหาเคร่ืองมือในการเลือกซ้ือ ความเคล่ือนไหวในวงการทรัพยากร   
สารนิเทศ             
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
   

1631301  บริการของหองสมุดและศูนยสารนิเทศ                     
Library and Information Center Services        

2(1-2) 

  งานบริการของหองสมุดและศูนยสารนิเทศ การจัดบริการภายในหองสมุด  
การทําคูมือการใชหองสมุดและศูนยสารนิเทศ กิจกรรมและการใหบริการดวย
เทคโนโลยีสารนิเทศแกผูใชนอกหองสมุด และศูนยสารนิเทศเพ่ือประโยชนใน
การศึกษาคนควา การเก็บสถิติและการประเมินผลบริการของหองสมุดและศูนย
สารนเิทศ 

   
1631302  บริการวัสดุพิเศษ                                   

Service for Special Collection                
2(1-2) 

  ความหมาย ความสําคัญของบริการวัสดุพิเศษ ประเภทของวัสดุพิเศษ ซ่ึง
หมายถึงวัสดุไมตีพิมพ  รวมของตัวอยางในทองถ่ิน วิธีการจัดเก็บศิลปะการ
บํารุงรักษา และการใหบริการ 

   
1631303 บริการอางอิงและสารนิเทศ 1                          

Reference and Information Services 1     
2(1-2) 

  ความหมาย ลักษณะ ประเภท ประโยชน การประเมินคา การเลือก การศึกษา
ความตองการดานการใช และการจัดบริการอางอิงและบริการสารนิเทศ      

   
1631304 บริการอางอิงและสารนิเทศ 2                          

Reference and Information Services 2     
2(1-2) 

  เทคโนโลยีสารนิเทศ การจัดเก็บ การคน การเผยแพรและบริการงาน
สารนิเทศ ชวยงานสารนิเทศ สารนิเทศกับสังคม                            
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
   

1631401 การจัดการหองสมุด 1                                
Library Management 1                      

2(1-2) 

  ศึกษาเกี่ยวกับงานในสํานักงาน แนวการจัดสํานักงาน งานสารบรรณ 
โตตอบหนังสือราชการ จดหมายธุรกิจ บันทึกการประชุม การจัดเก็บเอกสาร
ระเบียบและสถิติ วิธีใชและวิธีการรักษาเคร่ืองใชสํานักงาน การทําบัญชีและการเงิน   
ปญหาการดําเนินงานในสํานักงาน  การทําบัญชีและการเงิน ปญหาการดําเนินงาน
ในสํานักงาน 

   
1631404 หองสมุดและการประชาสัมพันธ                          

Library and Public Relations          
2(2-0) 

  ความหมาย ความสําคัญและวัตถุประสงคของการประชาสัมพันธตองาน
หองสมุด หลักการ การวางแผน และวิธีดําเนินงานการประชาสัมพันธ     ท้ังภายใน
และภายนอกหองสมุด การใชส่ือและเคร่ืองมือตาง ๆ ในการประชาสัมพันธ 

   
1632201 การจัดหมู 1                                      

Classification 1                     
2(1-2) 

  ความหมาย ความสําคัญประโยชนของการวิเคราะหหนังสือ หลักเกณฑ
ท่ัวไปในการจัดหมูหนังสือ การจัดหมูหนังสือระบบตาง ๆ การจัดหมูหนังสือตาม
ระบบทศนิยมของดิวอ้ี การวิเคราะหเลขหมู การกําหนดหัวเร่ือง และการกําหนดเลข
เรียกหนังสือ 

   
1632202 การทํารายการ 1                                   

Cataloging  1                     
3(2-2) 

  ความหมาย ประโยชน   และความสําคัญของการทํารายการ หลักเกณฑ
เบ้ืองตนในการทํารายการหนังสือภาษาไทย และหนังสือภาษาตางประเทศ  การทํา
รายการหนังสือภาษาไทยอยางละเอียด    รายละเอียดท่ีจะบันทึกลงในรายการ 
บัตรรายการชนิดตาง ๆ การเรียงบัตรรายการภาษาไทยและตางประเทศ 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
   

1632203 การผลิตอุปกรณและครุภัณฑหองสมุด                      
Production of Library Equipments and Supplies 

2(1-2) 

 ความสําคัญ ความจําเปน และประโยชนของการผลิตอุปกรณและ 
ครุภัณฑหองสมุด ดวยการใชวัสดุท่ีหางาย ราคาถูก และเปนวัสดุในทองถ่ินประเภท
ของอุปกรณและครุภัณฑหองสมุด การออกแบบ การผลิต วิธีการผลิต อุปกรณและ
ครุภัณฑหองสมุดบางประเภท โดยการประยุกตใชวัสดุทองถ่ิน ศิลปะการซอม
บํารุงรักษาเพื่อเปนแนวทางในการสรางสรรคอาชีพอิสระ 

   
1632301 การบริการทางบรรณานุกรม                        

Bibliographical Services              
2(1-2) 

  ความหมาย ความสําคัญและประโยชนของบรรณานุกรม การควบคุมทาง
บรรณานุกรม วิธีการรวบรวมบรรณานุกรมจากแหลงขอมูลประเภทตาง ๆ การทํา
บรรณานุกรมท้ังในระบบเดิมและดวยระบบเทคโนโลยีสมัยใหม รวมทั้งการ
ใหบริการทางบรรณานุกรม 

   
1632302 หุนและละครสําหรับเด็ก                            

Puppet and Role Play                 
2(1-2) 

  หุนและลักษณะของหุนประเภทตาง ๆ ความสําคัญของหุนท่ีมีตอเด็ก การ
ประดิษฐหุนจากวัสดุตาง ๆ การเขียนบทละครหุนอยางงาย ๆ การเชิด การพากย 
การสรางฉากเวที เพลงสําหรับเด็ก รวมท้ังการเลนละครอยางงาย ๆ  

   
1632303 บรรณานุกรม ดรรชนีและสาระสังเขป 

Bibliographic  Indexing  and  Abstracting  Services 
3(2-2) 

                การจัดหา  การจัดทํา  การจัดเก็บ  การใชและการใหบริการ  บรรณานุกรม  
ดรรชนีและสารสังเขป 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
   

1632304 การอานและการสงเสริมการอาน                     
Reading and Reading Promotion        

3(2-2) 

  ความหมาย ความสําคัญของการอาน กระบวนการทางการอาน ระดับการ
อาน จิตวิทยาการอานของเด็กและผูใหญ ปญหาและการแกไขปญหาการอาน 
องคกรท่ีสรางสังคมการอาน กิจกรรมและวิธีจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน  

   
1632305 จริยธรรมในวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร     

Professional Moral in Library and Information Science 
2(2-0) 

  ความหมาย ความสําคัญของจริยธรรม บทบาท หนาท่ี ความรับผิดชอบ 
จรรยาบรรณและจริยธรรมสําหรับบรรณารักษ    และนักเอกสารสนเทศ ปญหา  
เกี่ยวกับจรรยาบรรณในวิชาชีพ การสงเสริมและพัฒนาจริยธรรมและคานิยม  

   
1632306 สารนิเทศเพื่อส่ิงแวดลอม                          

Information for Environment        
2(2-0) 

  การจัดหา การจัดเก็บ การเพิ่มคุณคาสารนิเทศเพื่อส่ิงแวดลอม แหลง
ทรัพยากรสารนิเทศและฐานขอมูลส่ิงแวดลอม การบริการและการเผยแพรขอมูล  

   
1632307 หองสมุดและสังคมการเรียนรู                          

Library and Learning Society       
2(2-0) 

  ความสําคัญและความจําเปนของหองสมุดท่ีมีตอสังคมการเรียนรูของบุคคล 
ชุมชน ลักษณะประเภทของสังคมการอาน สภาพการใช การใหบริการ   สารนิเทศ 
การใหบริการสารนิเทศ การสรางเสริมวัฒนธรรมการอานและการใช สารนิเทศแก
บุคคลและชุมชน รวมท้ังปญหาและแนวทางแกไขปญหา 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
   

1632308 สารนิเทศเพื่อศิลปกรรม                              
Fine Art Information              

2(2-0) 

  การจั ดหา  การจัด เก็บ  การคน คืนสารนิ เทศทางด าน ศิลปะและ   
วัฒนธรรมการเพิ่มคุณคาสารนิเทศ  ฐานขอมูลทางดานศิลปกรรมในระบบ   
เครือขายระยะใกล ระยะไกล การแพรกระจายสารนิเทศ     

   
1632401 หองสมุดกับการพัฒนาทองถ่ิน                         

Library for Local Development      
2(1-2) 

  บทบาทของหองสมุดกับการพัฒนาทองถ่ิน แหลงสารนิเทศของทองถ่ิน 
การนําทฤษฎีบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตรมาประยุกตเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของบุคลากรในทองถ่ิน  

   
1632501 ความรูพื้นฐานทางวรรณกรรม                         

Information to Literary Work       
3(3-0) 

  ความหมาย  ความสําคัญ  ประเภทของวรรณกรรมและอิทธิพลของ 
วรรณกรรม  วรรณกรรมในสาขามนุษยศาสตร  สังคมศาสตร  วิทยาศาสตร
เทคโนโลยี วรรณกรรมรวมสมัย วรรณกรรมในรูปส่ือสมัยใหม แหลงวรรณกรรม 
บุคลากร ผูผลิตและผูเกี่ยวของ      

   
1632502 ธุรกิจส่ิงพิมพ                     

Business in Printing              
2(1-2) 

  ความหมาย ความสําคัญ ประเภท องคประกอบของการดําเนินธุรกิจการ
พิมพ คุณสมบัติและจริยธรรมของผูดําเนินงานธุรกิจการพิมพ บรรณาธิการ ลักษณะ
ของส่ิงพิมพท่ีจะดําเนินธุรกิจ ข้ันตอนการดําเนินงานเกี่ยวกับธุรกิจการพิมพ การ
ดูแลและคืนกําไรใหสังคม  

   
 
 

  



 370 

รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
   

1632503 บริการส่ือสารนิเทศ                          
Medias Service                     

2(1-2) 

  ความหมาย ประเภท และรูปแบบของส่ือสารนิเทศท่ีนํามาใชในการ
ใหบริการในหองสมุด การจัดหา การจัดเก็บ การพัฒนาและการบริการ  ส่ือ
สารนิเทศ คูมือการใชส่ือ การประเมินคุณคาของส่ือสารนิเทศในการใหบริการ 

   
1632504 ธุรกิจจําหนายส่ิงพิมพ                           

Business  in Publishing           
2(1-2) 

 
 
 
 
 

 

 ความหมาย ความสําคัญ ประเภทของส่ิงพิมพและส่ืออิเล็กทรอนิกส 
คุณสมบัติและจรรยาบรรณของพนักงานขาย  ความรู เกี่ ยวกับส่ิงพิมพ  ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส บุคคลและหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการจําหนายส่ิงพิมพ ตลอด
ส่ิงพิมพ ข้ันตอนการดําเนินงานธุรกิจส่ิงพิมพ และส่ืออิเล็กทรอนิกส  กระบวนการ 
ขาย การตลาด การโฆษณา ประชาสัมพันธ 

   
1632505 วรรณกรรมสําหรับวัยรุน                              

Literature for Adolescents         
2(2-0) 

  ความตองการ ความสนใจในการอานของวัยรุน ประเภทของวรรณกรรม 
วรรณกรรมแบบฉบับ วรรณกรรมท่ีเหมาะสมกับวัยรุน นักเขียน นักแปล นักวาด
ภาพ และหนวยงานที่ผลิต การเผยแพร และสงเสริมวรรณกรรมสําหรับวัยรุนในรูป
ส่ือสมัยใหม  

   
1632607 สารนิเทศเพื่อส่ือสารมวลชน                          

Information for Mass Communication  
2(2-0) 

  ศึกษาวิเคราะหความตองการของส่ือสารมวลชนแขนงตาง ๆ   การวิเคราะห
ขาวและเหตุการณเพื่อนํามาสืบคนการนิเทศ กระบวนการและองคประกอบของการ
คัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บ การคนคืน การเผยแพร     สารนิเทศที่หลากหลาย
รูปแบบเพื่อสนองความตองการของส่ือสารมวลชนแขนง ตาง ๆ  
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
   

1632608 ตัวแทนจําหนายสารนิเทศ                           
Information Brokering              

2(2-0) 

  ความหมาย ความสําคัญ ประเภทของตัวแทนจําหนายสารนิเทศ การ
จําหนายสารนิเทศ แหลงผลิตและแหลงจําหนาย การจัดการ การพัฒนาบริการ 
กฎหมายลิขสิทธ์ิ  รวมท้ังคาใชจายในการแพรกระจายสารนิ เทศ  ตลอดจน   
แนวโนมของอุตสาหกรรมสารนิเทศ  

   
1632801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพบรรณารักษศาสตร 1     

Preparation for Professional Experience in Library Science 1 
2(90 ) 

  จัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียน กอนออกฝก
ประสบการณวิชาชีพทางบรรณารักษศาสตร ในดานการรับรูลักษณะและโอกาส
ของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและ
คุณลักษณะ เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ 
โดยเตรียมฝกงานหองสมุดท้ังในดานงานเทคนิค งานบริการและงานธุรการ 

   
1632802 การฝกประสบการณวิชาชีพบรรณารักษศาสตร 1         

Library and Learning Society  1    
3(250) 

  ความสําคัญและความจําเปนของหองสมุดท่ีมีตอสังคมการเรียนรูของบุคคล 
ชุมชน ลักษณะประเภทของสังคมการอาน สภาพการใช การใหบริการ   สารนิเทศ 
การใหบริการสารนิเทศ การสรางเสริมวัฒนธรรมการอานและการใช สารนิเทศแก
บุคคลและชุมชน รวมท้ังปญหาและแนวทางแกไขปญหา 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
   

1632901 การวิจัยเบื้องตนทางบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 
Research in Library and Information Science 

2(1-2) 

  ความหมาย ความมุงหมาย หลักการ ประโยชน ระเบียบ วิธีของการวิจัย
เทคนิคและการวิจัยรูปแบบตาง ๆ การเลือกปญหา การต้ังจุดมุงหมาย เคร่ืองมือใน
การเก็บขอมูล สถิติท่ีใชในการวิจัย การวิเคราะหขอมูล การประเมินผล การเขียนเคา
โครงการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การประเมินผลการวิจัย และการนํา
ผลการวิจัยไปประยุกตใช 

   
1633101 การจัดเก็บและการคนคืนสารนิเทศ                      

Information Storage and Retrieval 
3(2-2) 

  วิวัฒนาการทางการ ส่ือสาร  การจัด เก็บและเผยแพร  การควบคุม   
สารนิเทศ การใชประโยชนจากสารนิเทศ การใชประโยชนจากการออกแบบ
แฟมขอมูล ยุทธวิธีในการเลือกคนท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ  

   
1633102 ความรูพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารนิเทศ                    

Information to Information Technology 
2(2-0) 

 ความหมายของเทคโนโลยีสารนิเทศ พัฒนาการของเทคโนโลยีสาร 
นิเทศตั้งแตสงครามโลกคร้ังท่ี 2 จนถึงปจจุบัน ความสัมพันธระหวาง
เทคโนโลยีสารนิ เทศกับระบบการผลิตและการใชสารนิ เทศ  บทบาทของ
คอมพิวเตอร และการส่ือสารขอมูลดานตาง ๆ ในรูปแบบตาง ๆ  
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
   

1633103 ความรูพื้นฐานเก่ียวกับระบบสารนิเทศ                    
Introduction to Information System 

2(2-0) 

  ความหมายและพัฒนาการของระบบสารนิ เทศ  บทบาทของระบบ 
สารนิเทศในองคกร การจัดองคกรระบบสารนิเทศ การพัฒนาและออกแบบระบบ
สารนิเทศ เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวของ การเลือกระบบฮารดแวร ซอฟแวร การติดต้ังระบบ 
การติดตามและประเมินผล 

   
1633104 แหลงสารนิเทศทางธุรกิจไทย                          

Information Sources in Thai Business 
2(2-0) 

  สํารวจและศึกษาแหลงสารนิเทศทางธุรกิจในสาขาวิชาตาง  ๆ  เนน 
แหลงสารนิเทศในประเทศไทย ตลอดจนศึกษาเทคนิคในการจัดเก็บ และการนํา
สารนิเทศทางธุรกิจไปใชประโยชน              

   
1633105 ไทยสารนิเทศ                                    

Information About Thailand         
2(2-0) 

  การศึกษาเกี่ยวกับสารนิเทศของไทย และสารนิเทศสําคัญท่ีเกี่ยวกับไทยท้ัง
ท่ีเปนส่ิงพิมพและส่ือในรูปอ่ืน ๆ การสรางฐานขอมูลไทยสารนิเทศ การรวบรวม 
การจัดเก็บ การปรับแตงเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริการ และการเผยแพรกระจาย
สารนิเทศ 

   
1633106 การเผยแพรสารนิเทศดวยเทคโนโลยีสารนิเทศ       

Technology Information Services    
3(2-2) 

  พัฒนาการในการใชเทคโนโลยีสารนิเทศ เพื่อเผยแพรและถายทอด
สารนิเทศท้ังในระบบหนวยงานและการขยายวงกวางออกไปสูสังคม แนวโนมทาง
เทคโนโลยีในวงการบริการสารนิเทศประเภทตาง ๆ และผลกระทบในการ
ดําเนินงานขององคกร ตลอดจนการใชเทคโนโลยีเหลานี้เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ การ
บริหารสารนิเทศ 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
   

1633107 การจัดการฐานขอมูล                               
Data Base Management             

2(1-2) 

  ศึกษาเกี่ยวกับฐานขอมูลตาง  ๆ  ทฤษฎีเบ้ืองตนและการประยุกตใช   
ไมโครคอมพิวเตอร การเลือกและประเมินผลฮารดแวรและซอฟแวร การใช   
ซอฟแวรสําเร็จรูปท่ีเหมาะสมกับงานแตละประเภท  การสํารวจทรัพยากร   
สารนิเทศเพ่ือการจัดการฐานขอมูล และการออกแบบฐานขอมูลเบื้องตนเพื่อ  การ
ปฏิบัติงาน            

   
1633108 ความรวมมือในการใชทรัพยากรสารนิเทศ         

Coperation and Sharing Information Resources  
2(2-0) 

  ความจําเปนและพัฒนาการของการใชทรัพยากรสารนิเทศรวมกัน ความ
รวมมือระหวางหองสมุดและสถาบันบริการสารนิเทศ องคประกอบและ   กิจกรรม
ของความรวมมือในระดับทองถ่ิน ระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับสากล 

   
1633109 ระบบหองสมุดอัตโนมัติ                             

Automated Library Systems       
3(3-0) 

  ความรูเ บ้ืองตนเกี่ยวกับระบบหองสมุดอัตโนมัติประเภทตาง ๆ การ
วางแผนการนําระบบมาใชในหองสมุดและศูนยสารนิเทศในประเทศไทย รวมทั้ง
ปญหาท่ีเกี่ยวของ     

   
1633110 เทคโนโลยีสารนิเทศและการประยุกตใช          

Information Technology and Application 
3(2-2) 

  ความหมาย ความสําคัญและประเภทของเทคโนโลยีสารนิเทศ เนนทักษะ
เบ้ืองตนในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารนิเทศ    และโปรแกรมพ้ืนฐานรูปแบบ
ตาง ๆ ในดานเกี่ยวกับโครงสราง การประมวลผล การคนคืน     และการนําเสนอ
สารนิเทศ 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   
1633111 ระบบการจัดเก็บและการคนคืนสารนิเทศ           

 Information Storage and Retrieval System 
3(2-2) 

  ความหมาย  ความสําคัญและประเภทของระบบการจัดเก็บและการคนคืน
สารนิเทศ องคประกอบและโครงสรางของระบบ หลักเกณฑสารนิเทศของระบบ 
กลยุทธการคนคืนสารนิเทศในระบบเครือขายระยะใกลและระยะไกล       

   
1633112 แหลงและการจัดการสารนิเทศทางธุรกิจ               

Information Sources and Management on Business 
2(2-0) 

  ความหมาย ความสําคัญและประเภทของแหลงสารนิเทศทางธุรกิจ แหลง
บริการสารนิเทศทางธุรกิจในประเทศ และตางประเทศ ฐานขอมูลทางธุรกิจ การ
รวบรวม การจัดเก็บ การปรับแตงเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริการและการนําสารนิเทศ
ทางธุรกิจไปใชประโยชน 

   
1633113 การตลาดและการเผยแพรสารนิเทศ               

Marketing and Information Distribution 
3(2-2) 

  ความหมาย ความสําคัญของการตลาด การประยุกตใชเทคนิคการตลาดเพ่ือ
การเผยแพรและใหบริการสารนิเทศ ท้ังในระบบหนวยงานและขยายวงกวางออก
ไปสูสังคม การศึกษากลุมผูใชสารนิเทศ วิเคราะหความตองการและพฤติกรรมของ
ผูใช รวมทั้งการประชาสัมพันธและการเพ่ิมคุณคาของสารนิเทศ ตลอดจนปญหา
และแนวโนมการใชสารนิเทศในอนาคต 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   
1633201 การจัดหมู 2                                     

Classification 2                   
2(1-2) 

  หลักการจัดหมูหนังสือและทรัพยากรสารนิเทศอ่ืน ๆ เนนการจัดหมู
ทรัพยากรสารนิเทศภาษาตางประเทศตามระบบทศนิยมดิวอ้ี และการจัดหมูระบบ
อ่ืน ๆ อีก 1 ระบบ และการใชเทคโนโลยีเพื่อการจัดหมู ตลอดจนการจัดเก็บ
สารนิเทศประเภทตาง ๆ  

   
1633202 การทํารายการ  2                                  

Cataloging 2                       
2(1-2) 

  หลักเกณฑการทํารายการหนังสือภาษาไทยและภาษาตางประเทศอยาง
ละเอียด และการทํารายการทรัพยากรสารนิเทศอ่ืน ๆ มาตรฐานการจัดระบบ และ
การใชเทคโนโลยีเพื่อการทํารายการ 

   
1633301 การอานสําหรับผูใหญ                                

Adult Reading                       
2(2-0) 

  ความตองการ ความสนใจและปญหาในการอานของผูใหญ วรรณกรรมท่ี
เหมาะสมกับผูใหญ การใหบริการทางการอานสําหรับผูใหญ       กิจกรรมการอาน
และการสงเสริมการอานสําหรับผูใหญ  

   
1633302 ดรรชนีและสาระสังเขป                             

Indexing and Abstracting Service 
2(1-2) 

  ความหมาย  ความสําคัญ  ประโยชนและลักษณะของดรรชนีและ
สาระสังเขปท้ังทางดานวิทยาศาสตร สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร การจัดหา   
การจัดทํา การจัดเก็บ การใชและการใหบริการ   
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
   

1633303 สารนิเทศเพื่อการศึกษา                         
Information for Education          

2(2-0) 

  การจัดหา การจัดเก็บ การเพิ่มคุณคาสารนิเทศ ฐานขอมูลการศึกษา 
ฐานขอมูลในระบบเครือขายระยะใกลและระยะไกล การแพรกระจายสารนิเทศ  

   
1633304 แหลงสารนิเทศชุมชน                               

Community Information Center        
2(2-0) 

  การจัดต้ัง การดําเนินการ และการใหบริการสารนิเทศชุมชน สํารวจ 
รวบรวมแหลงสารนิเทศท่ีสําคัญในชุมชนเพื่อนําไปใชและใหบริการ  

   
1633305 สารนิเทศเพื่อบรรดิการ                            

Remedial Information                 
2(2-0) 

  ความหมาย  ลักษณะ   ประเภท ความตองการและความสนใจของกลุมคน
ดอยโอกาส การจัดหา การจัดเก็บสารนิเทศ วัสดุอุปกรณพิเศษและการใช บริการ
เฉพาะกลุม  การดัดแปลง   การผลิตและการเผยแพรสารนิเทศเพื่อบรรดิการ 

   
1633306 กฤตภาคและดรรชนี                               

Current Clipping and Indexing       
2(1-2) 

  ความหมาย ความสําคัญ ประเภทและลักษณะของกฤตภาคและดรรชนี   
การคัดเลือกหัวขอขาวสารนิเทศ   และเหตุการณปจจุบันท่ีอยูในความสนใจ การ
กําหนดคําคน การจัดเก็บ การแพรกระจาย การตลาด กลยุทธการจัดจําหนาย และ
การประชาสัมพันธ 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
   

1633307 บริการอางอิงและสารนิเทศ                      
Reference and Information Services  

3(2-2) 

  ความหมาย และประเภทของบริการอางอิงและสารนิเทศ การประเมินคา
การเลือกและการใชหนังสืออางอิง และส่ือสารนิเทศอ่ืน ๆ ในงานบริการอางอิงและ
สารนิเทศ การศึกษาความตองการดานการใช การวิเคราะหคําถาม คําตอบ ประเภท
ของคําถามอางอิง วิธีการคนคืนสารนิเทศดวยส่ืออิเล็กทรอนิกสประเภทตาง ๆ   
และนวัตกรรมดานการบริการสารนิเทศ 

   
1633401 หนังสือประกอบหลักสูตรในโรงเรียน             

Materials for School Library        
2(2-0) 

  หลักสูตรโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา หนังสือท่ีใชในหลักสูตร 
ตามคําส่ังของกระทรวงศึกษาธิการ การใชและควบคุมการใชหนังสือในโรงเรียน
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา วิธีเลือก การประเมินคา การจัดหาและการใหบริการ     

   
1633402 การจัดการหองสมุด 2                             

Library Management 2               
2(2-0) 

  ทฤษฎีและหลักการบริหาร การจัดองคกร การประยุกตใชทฤษฎีและ
หลักการในการบริหารและดําเนินงานขององคกร     

   
1633403 หองสมุดโรงเรียน                             

School Library                      
3(3-0) 

  ลักษณะและความสําคัญของหองสมุดโรงเรียนในฐานะศูนยส่ือการศึกษา  
นโยบาย  วัตถุประสงค  หนาท่ี  มาตรฐาน การบริหาร การดําเนินงาน การนํา
เทคโนโลยีมาใชในหองสมุด เพื่อสงเสริมการเรียนการสอน ความรวมมือระหวาง
บรรณารักษและบุคคลอ่ืน ๆ  
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
   

1633404 หองสมุดเด็กเล็ก                              
Children Library                     

2(2-0) 

  ความหมาย ความสําคัญ นโยบาย วัตถุประสงค ขอบเขตและรูปแบบของ
การดําเนินงานหองสมุดเด็กเล็ก การเลือกการจัดและการใหบริการส่ิงพิมพของเลน 
โสตทัศนวัสดุ เกมและบทเรียนจากเทคโนโลยีสมัยใหม ความรวมมือระหวางครู 
ผูปกครอง บรรณารักษ และบุคลากรอ่ืน ๆ เพื่อเตรียมความพรอมทางการเรียนการ
อาน และสงเสริมนิสัยรักการอาน 

   
1633405 หองสมุดประชาชน                             

Public Library                     
2(2-0) 

  ความหมาย ความสําคัญ ความเปนมาของหองสมุดประชาชน      มาตรฐาน
การบริหารงาน การดําเนินงานในระบบเดิมและระบบเทคโนโลยีสมัยใหม การ
ดําเนินงานในระบบเดิมและระบบเทคโนโลยีสมัยใหม ตลอดจนการประชาสัมพันธ
หองสมุด  

   
1633406 แหลงสารนิเทศและอางอิง                       

Reference and Information Sources  
2(2-0) 

  แหลงสารนิเทศและแหลงอางอิง ซ่ึงชวยเพิ่มพูนประสิทธิภาพการ
ใหบริการของหองสมุด ครอบคลุมถึงคูมือสืบคน ประเภทสาระสังเขป ดรรชนี
บรรณานุกรมและฐานขอมูลในสาขาวิชาตาง ๆ รวมท้ังบริการท่ีเปนระบบทําดวยมือ 
และระบบที่ใชเทคโนโลยี เนนการศึกษาแบบรูป วิธีการ เทคนิคและการบริการ 

   
1633407 ส่ือสารนิเทศเพื่อการเรียนการสอน                  

Teaching and Learning Medias         
2(2-0) 

  ศึกษานโยบายการศึกษา หลักสูตร โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
หนังสือท่ีใชในหลักสูตรตามคําส่ังของกระทรวงศึกษาธิการ การจัดการใชหนังสือ
และส่ือสารสารนิเทศในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ตลอดจนการ
ใหบริการ                                                                                       
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
   

1633408 การจัดการหองสมุด                               
Library Management                   

3(2-2) 

  ทฤษฎี หลักการบริหาร การจัดองคการ งานในสํานักงาน   แนวการ
จัดระบบสารนิเทศเพ่ือการจัดการ วิธีใชและการรักษาเคร่ืองใชสํานักงาน การทํา
บัญชีและการเงิน ปญหาการดําเนินงานในสํานักงานและการแกไข            

   
1633501 วรรณกรรมสําหรับเด็ก                            

Literature for Children            
2(2-0) 

  ความตองการ ความสนใจในการอานของเด็ก ประเภทของวรรณกรรม 
วรรณกรรมแบบฉบับ วรรณกรรมท่ีเหมาะสําหรับเด็ก    นักเขียน นักแปล นักวาด
ภาพ บุคลากรและหนวยงานท่ีผลิต เผยแพร และสงเสริมวรรณกรรมสําหรับเด็ก 
วรรณกรรมท่ีไดรับรางวัลและวรรณกรรมสําหรับเด็กในรูปส่ือสมัยใหม   

   
1633502 วรรณกรรมสําหรับผูใหญ                          

Literature for Adults                
2(2-0) 

  ความหมาย ความสําคัญ ประวัติ ลักษณะ และประเภทของวรรณกรรม
สําหรับผูใหญ วรรณกรรมท่ีดี การเขียนและการจัดทําวรรณกรรมสําหรับผูใหญใน
รูปส่ือสมัยใหม  

   
1633503 วารสารและหนังสือพิมพ                     

Periodicals and Newspapers         
2(1-2) 

  ความหมาย ความสําคัญ ลักษณะ ประเภทของวารสารและหนังสือพิมพ 
นโยบายการผลิตและแหลงผลิต การจัดหา การเตรียม การจัดเก็บ การใหบริการและ
หนังสือพิมพ รวมท้ังการบริการในระบบเครือขายระยะใกลและระยะไกล 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
   

1633504 หนังสือและการพิมพ                           
Books and Printing             

2(2-0) 

  บทบาทของการพิมพท่ีมีตอสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ ประวัติศาสตร
และวิวัฒนาการของการพิมพตัวอักษร เทคนิคการพิมพเบ้ืองตน และการพิมพดวย
เทคโนโลยีสมัยใหม วัสดุการพิมพ กระบวนการผลิตส่ิงพิมพ กฎหมายเกี่ยวกับการ
พิมพ  

   
1633505 เทคนิคการอาน                               

Reading Techniques                  
2(1-2) 

  ความหมาย ความสําคัญของเทคนิคการอาน การสรางทักษะ และวิธีการฝก
ทักษะในการอาน เทคนิคการอาน ทรัพยากรสารนิเทศประเภทตาง ๆ การอานเพื่อ
จุดมุงหมายท่ัวไป  และจุดมุงหมายเฉพาะอยาง  การอานเร็ว     การอานตีความ การ
อานเพ่ือจับใจความสําคัญ การอานเพ่ือการวิเคราะหและวินิจสาร การศึกษางานวิจัย
ท่ีเกี่ยวของกับการอาน  

   
1633506 ขอมูลทองถ่ิน                       

Local Information                    
2(1-2) 

  การจัดต้ัง การดําเนินงาน การสํารวจและการรวบรวม การเพิ่มพูน   คุณคา   
การจัดเก็บ   แหลงสารนิเทศท่ีสําคัญในชุมชน   การใหบริการสารนิเทศชุมชนและ
วัสดุพิเศษทุกประเภท รวมท้ังของตัวอยางในทองถ่ิน ตลอดจนศิลปะ การ
บํารุงรักษา        
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
   

1633801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและ 
สารนิเทศศาสตร 2 
Preparation for Professional Experience in Library and 
Information Science 2 

2(90) 

  จัดให มีกิ จกรรมเ พ่ือ เตรี ยมความพรอมของผู เ รี ยน  กอนออกฝก 
ประสบการณวิชาชีพทางบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร ในดานการรับรู
ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรูทักษะ 
เจตคติ  แรงจูงใจและคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพ  โดยการกระทําใน
สถานการณหรือรูปแบบตางๆ  โดยใหเตรียมฝกงานหองสมุดและงานสารนิเทศ ท้ัง
ในดานงานเทคนิค งานบริการและงานธุรการ (เปนการฝกภายในหองสมุด หรือ
ศูนยวิทยบริการของสถานศึกษา หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ อาจเปนการเตรียม
ฝกงานเปนช่ัวโมงหรือเตรียมฝกงานเฉพาะงานก็ได) 

   
1633802 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและ 

สารนิเทศศาสตร 3 
Preparation for Professional Experience in Library and 
Information Science 3 

2(90) 

  จัดให มีกิ จกรรมเ พ่ือ เตรี ยมความพรอมของผู เ รี ยน  กอนออกฝก
ประสบการณวิชาชีพทางบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร ใหดานการรับรู
ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรูทักษะ 
เจตคติ  แรงจูงใจและคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพ  โดยการกระทําใน
สถานการณ หรือรูปแบบตางๆ  โดยใหเตรียมฝกงานหองสมุดและงานสารนิเทศ ท้ัง
ในดานงานเทคนิค งานบริการและงานธุรการ  
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
   

1633803 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพบรรณารักษศาสตร  2 
Preparation for Professional Experience in Library Science 2 

2(90) 

  จัดให มีกิ จกรรมเ พ่ือ เตรี ยมความพรอมของผู เ รี ยน  กอนออกฝก 
ประสบการณวิชาชีพทางบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร ใหดานการรับรู
ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรูทักษะ 
เจตคติ  แรงจูงใจและคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพ  โดยการกระทําใน
สถานการณหรือรูปแบบตางๆ  โดยใหเตรียมฝกงานหองสมุดและงานสารนิเทศ ท้ัง
ในดานงานเทคนิค งานบริการและงานธุรการ (เปนการฝกภายในหองสมุด หรือ
ศูนยวิทยบริการของสถานศึกษา หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ อาจเปนการเตรียม
ฝกงานเปนช่ัวโมงหรือเตรียมฝกงานเฉพาะงานก็ได) 

   
1633804 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพบรรณารักษศาสตร  3 

Preparation for Professional Experience in Library Science 3 
2(90) 

  จัดให มีกิ จกรรมเ พ่ือ เตรี ยมความพรอมของผู เ รี ยน  กอนออกฝก 
ประสบการณวิชาชีพทางบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร ใหดานการรับรู
ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรูทักษะ 
เจตคติ  แรงจูงใจและคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพ  โดยการกระทําใน
สถานการณหรือรูปแบบตางๆ  โดยใหเตรียมฝกงานหองสมุดและงานสารนิเทศ ท้ัง
ในดานงานเทคนิค งานบริการและงานธุรการ  
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
   

1633901 สัมมนาทางบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร  
Seminar in Library and Information Sciences 

2(1-2) 

  การสัมมนาวิเคราะหปญหา   และแนวโนมของการดําเนินงานดานวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร ตลอดจนการเสนอแนวทางในการ
แกปญหาเชิงวิทยาศาสตร        

   
1634101 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับระบบงานหองสมุด 

Introduction to Library System   
3(2-2) 

  ความรู เ บ้ืองตนเกี่ ยวกับระบบงานหองสมุด  วิวัฒนาการและการ 
เปรียบเทียบระบบงานหองสมุดและศูนยสารสนเทศเบ้ืองตน เนนการนําไปใช         

   
1634102 การวิเคราะหและการออกแบบระบบ       

System Analysis                      
3(3-0) 

 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการวิเคราะหและการออกแบบงานหองสมุด และ
ศูนยสารนิเทศ เนนการนําไปใช        

   
1634301 สารนิเทศเพื่อธุรกิจ                 

Information for Business             
2(2-0) 

  ความหมาย ความสําคัญ ลักษณะ ประเภท พัฒนาการ แหลงและ     บทบาท
ของสารนิเทศเพื่อธุรกิจการจัดการสารนิเทศเพื่อธุรกิจ ข้ันตอนการดําเนินงานเพื่อ
ธุรกิจ การตลาด กลยุทธการจําหนาย การโฆษณาประชาสัมพันธ             

   
1634401 หองสมุดมหาวิทยาลัย                 

University Library                   
2(2-0) 

 ความหมาย  ความสําคัญ  นโยบาย วัตถุประสงค ความเปนมาของ
หองสมุดวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย และศูนยวิทยบริการ มาตรฐานการบริหารงาน 
การดําเนินงานและประชาสัมพันธหองสมุดและศูนยวิทยบริการ   ปญหาตาง ๆ  
ของหองสมุดและศูนยวิทยบริการ วิธีการแกปญหา 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
   

1634402 หองสมุดเฉพาะ                     
Special Library                      

2(2-0) 

 ความหมาย   ความสําคัญ นโยบาย วัตถุประสงค ความเปนมาของ
หองสมุดเฉพาะและศูนยสารนิเทศ มาตรฐาน การบริหารงาน การดําเนินงานการ
ประชาสัมพันธหองสมุดเฉพาะ  และศูนยสารนิเทศ ปญหาตาง ๆ  ของ 
หองสมุดเฉพาะ ศูนยสารนิเทศและวิธีการแกปญหา 

   
1634403 หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา              

Academic Library                    
2(2-0) 

  ความหมาย  ความสําคัญ นโยบาย วัตถุประสงค ความเปนมาของ หองสมุด
วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย มาตรฐาน การบริหารงาน การดําเนินงานและ การ
ประชาสัมพันธหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา   ปญหาตาง  ๆ  ของหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษา และวิธีการแกปญหา 

   
1634501 ศูนยส่ือสําหรับเยาวชน                  

Media Center for Youth     
2(1-2) 

  ความหมาย  ความสนใจ  ความตองการของเยาวชนและความหมาย 
ความสําคัญ นโยบาย หนาท่ี ความเปนมาของศูนยส่ือสําหรับเยาวชน การบริหาร 
การดําเนินงาน   และการประชาสัมพันธ ศูนยส่ือสําหรับเยาวชน          

   
1634502 สารนิเทศทางมนุษยศาสตร             

Humanities Information                
2(2-0) 

  ความหมาย  ขอบเขต  ประวัติและวิวัฒนาการของวิชามนุษยศาสตร
สารนิ เทศท่ีสําคัญในวิชามนุษยศาสตร  บุคคล  สถาบันท่ีเกี่ยวของ  และส่ือ
อิเล็กทรอนิกสทางมนุษยศาสตร     
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
   

1634503 สารนิเทศทางสังคมศาสตร             
Social Science Information                

2(2-0) 

  ความหมาย  ขอบเขต  ประวัติและวิวัฒนาการของวิชามนุษยศาสตร
สารนิ เทศท่ีสําคัญในวิชาสังคมศาสตร  บุคคล  สถาบันท่ีเกี่ ยวของ  และส่ือ
อิเล็กทรอนิกสทางสังคมศาสตร     

   
1634504 สารนิเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                        

Science and Technology Information                
2(2-0) 

  ความหมาย ขอบเขต ประวัติและวิวัฒนาการของวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี สารนิเทศท่ีสําคัญในวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี บุคคล สถาบันท่ี
เกี่ยวของ  

   
1634505 

 
ส่ิงพิมพรัฐบาลและจดหมายเหตุ      
Government Publication Archives       

2(2-0) 

  ความหมาย ความสําคัญ ประวัติส่ิงพิมพรัฐบาลและจดหมายเหตุ ประเภท 
และองคกรผลิตท้ังในประเทศและระหวางประเทศ จดหมายเหตุท่ีสําคัญ จดหมาย
เหตุแหงชาติ การจัดหา การเลือกซ้ือ การจัดเก็บ ศิลปะการบํารุงรักษา การใหบริการ 
การใชประโยชนจากส่ิงพิมพรัฐบาล และจดหมายเหตุ 

   
1634506 การจัดทําหนังสือสําหรับเด็ก       

Preparation of Books for Children     
2(1-2) 

  ศึกษาทฤษฎีเบ้ืองตน ฝกการจัดทําหนังสือสําหรับเด็กในดานเน้ือหา 
สํานวน ภาษา ตัวอักษร การจัดหนา ภาพประกอบ รูปเลม และการออกแบบปก           

 
 
 
 
 



 387 

รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
   

1634507 การอานทางบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 1 
Reading in Library and Information Science 1 

2(2-0) 

  การอานทางบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร  ท้ังภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ ศึกษาศัพทเฉพาะทางบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร         

   
1634508 การอานทางบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 2 

Reading in Library and Information Science 2               
2(2-0) 

  การอานวรรณกรรมและงานวิจัยทางบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 
ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ   การอานเพื่อเลือกขอมูลไปประยุกตใชกับงานบริการ
ดานสารนิเทศ 

   
1634509 จดหมายเหตุและหอจดหมายเหตุ               

Archives                                                   
2(2-0) 

  ความหมายและคุณคาของจดหมายเหตุ ความแตกตางและความสัมพันธ
ระหวางหองสมุดและหอจดหมายเหตุ ประวัติและงานจดหมายเหตุในประเทศไทย
และตางประเทศ หนวยงานจดหมายเหตุท่ีสําคัญในประเทศไทย การบริหารและการ
ดําเนินงานจดหมายเหตุ 

   
1634801 การฝกประสบการณวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 2 

Field Experience in Library  and  Information Science 2        
3(250) 

  ฝกงานดานงานเทคนิค  งานบริการ  งานบริหารหองสมุด  และฝกงาน
สารนิเทศในศูนยวิทยบริการ ศูนยสารนิเทศหรือหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ  
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
   

1634802 การฝกประสบการณวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 3 
Field Experience in Library  and   Information Science 3 

5(450) 

  ฝกงานดานงานเทคนิค งานบริการ งานบริหารหองสมุด  และงานดาน
สารนิเทศศาสตร                                         

   
1634803 การฝกประสบการณวิชาชีพบรรณารักษศาสตร  2 

Field Experience in Library  Science 2 
3(250) 

  ฝกงานดานบริหาร บริการ งานบริหารเทคนิคของหองสมุด  
   

1634804 การฝกประสบการณวิชาชีพบรรณารักษศาสตร  3 
Field Experience in Library  Science 3 

5(450) 

 ฝกงานดานบริหาร บริการ งานบริหารเทคนิคของหองสมุด   
   

1634901 การทําภาคนิพนธ                         
Writing a Term Paper          

2(1-2) 

  ความหมายของภาคนิพนธ แบบรูปและข้ันตอน การรวบรวม วิเคราะห   
และเรียบเรียงเอกสาร การอางอิงและการเขียนเอกสารอางอิง 

   
1634902 การศึกษาเอกเทศดานบรรณารักษศาสตร   และสารนิเทศศาสตร 

Independent Study in Library and Information Science 
3(2-2) 

  ศึกษา ปฏิบัติ หรือทดลองเร่ืองท่ีนาสนใจเพ่ือทําโครงการในขอบขายทางวิชา
บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร โดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร ภายใตการ
นิเทศของอาจารยท่ีปรึกษาโครงการ 
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หมูวิชาประวัติศาสตร (164) 
 

 

 หมูวิชาประวัติศาสตร   ซ่ึงอยูในหมวดวิชามนุษยศาสตร  ไดจัดลักษณะเน้ือหาวิชาออกเปน
ดังนี้ 
 1.  ประวัติศาสตรไทยและประวัติศาสตรทองถ่ิน    (164-1--) 
 2.  ประวัติศาสตรโลก       (164-2--) 
 3.  ประวัติศาสตรเอเชียและออสเตรเลีย     (164-3--) 
 4.   ประวัติศาสตรยุโรป                      (164-4--) 
 5.   ประวัติศาสตรอเมริกาเหนือและอเมริกาใต    (164-5--) 
 6.   ประวัติศาสตรแอฟริกา      (164-6--) 
 7.   วิธีการทางประวัติศาสตรและโบราณคดี    (164-7--) 
 8.   การฝกประสบการณวิชาชีพ       (164-8--) 

9.  โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ  
      โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย    (164-9--) 
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หมูวิชาประวัติศาสตร (164) 
 

รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 

ชื่อวิชา น(ท-ป) 

1641101 - ประวัติศาสตรไทยกอนสมัยอยุธยา 2(2-0) 
1641102 - ประวัติศาสตรการเมืองการปกครองไทย 3(3-0) 
1641103 - ประวัติศาสตรเศรษฐกิจและสังคมไทย 3(3-0) 
1641104 - ไทยศึกษา      2(2-0) 
1641201 - อารยธรรมตะวันออกและตะวันตก 2(2-0) 
1641202 - อารยธรรมตะวันออก 2(2-0) 
1641203 - อารยธรรมตะวันตก 2(2-0) 
1641204 - อารยธรรม                    2(2-0) 
1641205 - เหตุการณโลกปจจุบัน                   2(2-0) 
1641301 - ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

กอนคริสตศตวรรษท่ี 19 
 

3(3-0) 
1642101 - ประวัติศาสตรไทยสมัยอยุธยา 2(2-0) 
1642102 - ประวัติศาสตรไทย 3(3-0) 
1642103 - ประวัติศาสตรศิลปะในประเทศไทย 2(2-0) 
1642104 - ประวัติศาสตรศิลปะในประเทศไทย 1 2(2-0) 
1642301 - ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออก 3(3-0) 
1642302 - ประวัติศาสตรเอเชียใต 2(2-0) 
1642303 - ประวัติศาสตรสาธารณรัฐประชาชนจีน 2(2-0) 
1642304 - ประวัติศาสตรออสเตรเลียและนิวซีแลนด 2(2-0) 
1642305 - ประวัติอารยธรรมญ่ีปุน 3(3-0) 
1642306 - ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใตสมัยใหม 3(3-0) 
1642401 - ประวัติศาสตรรัสเซีย 2(2-0) 
1642501 - ประวัติศาสตรสหรัฐอเมริกา 2(2-0) 
1642701 - โบราณคดี 3(2-2) 
1642702 - การศึกษาเอกสารและหลักฐานทางประวัติศาสตร 3(2-2) 
1642703 - การจัดระบบขอมูลทางวัฒนธรรม 2(2-0) 
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รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 

ชื่อวิชา น(ท-ป) 

1642704 
1642705 

- 
- 

ความรูเกี่ยวกับโบราณวัตถุโบราณสถานในทองถ่ิน 
โบราณคดีสมัยกอนประวัติศาสตรในประเทศไทย 

2(2-0) 
3(2-2) 

1642706 - โสตทัศนูปกรณในพิพิธภัณฑ 3(2-2) 
1642801 - การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพพิพิธภัณฑศึกษา 1 2(90) 
1642802 - การฝกประสบการณวิชาชีพพิพิธภัณฑศึกษา 1 3(250) 
1642803 - การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพประวัติศาสตร 

ศิลปะและโบราณคดี  1 
2(90) 

1642804 - การฝกประสบการณวิชาชีพประวัติศาสตรศิลปะ 
และโบราณคดี 1 

3(250) 

1643101 - ประวัติศาสตรสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร 3(3-0) 
1643102 - ประวัติศาสตรการเมืองการปกครองไทยสมัยใหม 2(2-0) 
1643103 - ประวัติศาสตรทองถ่ิน                3(3-0) 
1643104 - ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมไทย     3(3-0) 
1643105 - ประวัติศาสตรศิลปะในประเทศไทย 2 3(3-0) 
1643201 - ประวัติศาสตรสิทธิมนุษยชน 2(2-0) 
1643202 - ประวัติศาสตรสันติภาพ           2(2-0) 
1643203 - ประวัติศาสตรพัฒนาการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2(2-0) 
1643204 - ประวัติศาสตรโลกเชิงสํารวจ 3(3-0) 
1643301 - ประวัติศาสตรลัทธิการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 3(3-0) 
1643401 - ประวัติศาสตรยุโรปกอน ค.ศ.1815       3(3-0) 
1643501 - ประวัติศาสตรละตินอเมริกา         3(3-0) 
1643601 - ประวัติศาสตรแอฟริกา     3(3-0) 
1643701 - ความรูเกี่ยวกับโบราณวัตถุสถานในทองถ่ิน 2(2-0) 
1643702 - พิพิธภัณฑสถานวิทยา            3(2-2) 
1643703 - ประวัติศาสตรนิพนธ           3(2-2) 
1643704 - ปรัชญาและระเบียบวิธีวิจัยประวัติศาสตร 3(3-0) 
1643706 - หลักการจัดนิทรรศการในพิพิธภัณฑ 3(3-0) 
1643707 - การอนุรักษโบราณวัตถุและโบราณสถาน 3(2-2) 
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รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 

ชื่อวิชา น(ท-ป) 

1643708 - โบราณคดีสมัยประวัติศาสตรในประเทศไทย 1 3(2-2) 
1643709 - โบราณคดีสมัยประวัติศาสตรในประเทศไทย 2 3(2-2) 
1643710 - โบราณคดีสมัยกอนประวัติศาสตรในเอเชีย 2(2-0) 
1643801 - การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพพิพิธภัณฑศึกษา 3 2(90) 
1643802 - การฝกประสบการณวิชาชีพพิพิธภัณฑศึกษา 3 5(450) 
1643803 - การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพประวัติศาสตรศิลปะ 2(90) 

  และโบราณคดี  3  
1643804 - การฝกประสบการณวิชาชีพประวัติศาสตรศิลปะ 5(450) 

  และโบราณคดี  3  
1643805 - การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพพิพิธภัณฑศึกษา 2 2(90) 
1643806 - การฝกประสบการณวิชาชีพประวัติศาสตรศิลปะ  

  และโบราณคดี 2 2(90) 
1644101 - สตรีกับสังคมไทย               2(2-0) 
1644201 - ประวัติศาสตรบทบาทของชาติมหาอํานาจหลังสงครามโลก 

คร้ังท่ี 2 
3(3-0) 

 
1644202 - เหตุการณโลกปจจุบัน 2 2(2-0) 
1644301 - ประวัติศาสตรตะวันออกกลางและอิทธิพลของศาสนาอิสลาม 2(2-0) 
1644401 - ประวัติศาสตรยุโรปสมัยใหม 3(3-0) 
1644701 - การซอมสงวนโบราณวัตถุสถาน 3(2-2) 
1644703 - การบริหารงานโบราณคดี 3(3-0) 
1644801 - การฝกประสบการณวิชาชีพพิพิธภัณฑศึกษา  2 3(250) 
1644802 - การฝกประสบการณวิชาชีพประวัติศาสตรศิลปะ 3(250) 

  และโบราณคดี 2  
1644901 - สัมมนาประวัติศาสตร 2(2-0) 
1644902 - สัมมนาพิพิธภัณฑ 3(2-2) 
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คําอธิบายรายวิชา  
หมูวิชาประวัติศาสตร (164) 

 
รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 
 
1641101 ประวัติศาสตรไทยกอนสมัยอยุธยา                                                                      2(2-0) 
 Thai History before Ayudhaya  

ศึกษาประวัติศาสตรของชนชาติไทยต้ังแตเร่ิมมีหลักฐาน แนวคิดเกี่ยวกับ
ถ่ินกําเนิดของคนไทย การกอตัวของชุมชนและอาณาจักรตาง ๆ ในดินแดนประเทศ
ไทยกอนสมัยสุโขทัย ลานนา ประวัติศาสตรสมัยสุโขทัย ในดานการเมือง การ 

                        ปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ความสัมพันธกับตางประเทศ ฯลฯ 
   
1641102 ประวัติศาสตรการเมืองการปกครองไทย                                                              3(3-0) 
 History of Thai Politics  

พัฒนาการและความสัมพันธของบานเมืองและอาณาจักรในดินแดน
ประเทศไทย ตั้งแตเร่ิมแรก จนถึงสมัยรัตนโกสินทร โดยสังเขป ลักษณะสําคัญของ
การวางรูปแบบการปกครอง และการปรับปรุงการปกครองของสุโขทัย อยุธยา        
และรัตนโกสินทรตอนตน การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลตอการรับแนวความคิดทางการเมือง
ตามแนวตะวันตก การเปล่ียนแปลงทางการเมือง  การปกครอง พ.ศ. 2475 

   
1641103 ประวัติศาสตรเศรษฐกิจและสังคมไทย                                                                 3(3-0) 
 Thai Economic and Social History  

ศึกษาวิวัฒนาการทางสังคมและเศรษฐกิจ  ตั้งแตสุโขทัยจนถึงสมัย
รัตนโกสินทร  การเปล่ียนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจไทย   อันเปนผลจาก
ความสัมพันธกับตางประเทศ นโยบายทางสังคมและเศรษฐกิจของไทย ตั้งแตสมัยหลัง 
พ.ศ. 2475  จนถึงสมัยปจจุบัน  อิทธิพลทางเทคโนโลยีตอเศรษฐกิจและสังคมของไทย
และความรวมมือระหวางประเทศท่ีมีผลตอการเปล่ียนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ
ของไทยปจจุบัน 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 
 
1641104 ไทยศึกษา                                                                                                              2(2-0) 
 Thai Studies  

ศึกษา เ ร่ือง ท่ัวไปเกี่ ยวกับประ เทศไทย  เพื่ อ เปนพื้นฐาน ท้ังด าน
ประวัติศาสตรและความเปนมาของกลุมชนในประเทศไทย สภาวะทางกายภาพและ
ส่ิงแวดลอม        ท่ีกอใหเกิดความแตกตางของพัฒนาการดานเศรษฐกิจ สังคม และ
ศิลปวัฒนธรรมในภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศไทย ท่ีนับเนื่องมาจนถึงปจจุบัน 

   
1641201 อารยธรรมตะวันออกและตะวันตก                                                                       2(2-0) 
 Eastern and Western Civilization  

ศึกษาอารยธรรมของจีน   อินเดีย  และญ่ีปุน   เปรียบเทียบความแตกตาง 
และความสัมพันธของอารยธรรมท้ังสามแหลง  รวมท้ังอิทธิพลท่ีแผกระจายไปยังสวน
ตาง ๆ  ของโลก เพื่อนําไปเปรียบเทียบกับอารยธรรมอียิปต   เมโสโปเตเมีย   กรีก และ 
โรมัน ศึกษาตนกําเนิดของศาสนาคริสต ระบบศักดินาสวามิภักดิ์  ศาสนาอิสลาม และ
สงครามครูเสด ซ่ึงมีอิทธิพลตอสังคมและอารยธรรมของชาวตะวันตก 

   
1641202 อารยธรรมตะวันออก                                                                                            2(2-0) 
 Eastern Civilization 

ศึกษาความเปนมาของอารยธรรมตะวันออก   อารยธรรมอินเดีย โดยเนน
ถึงอิทธิพลของอารยธรรมตะวันออกที่มีตอชาติไทยและจีน 

   
1641203 อารยธรรมตะวันตก                                                                                              2(2-0) 
 Western Civilization  

ศึกษาความเปนมาของอารยธรรมอียิปต       เมโสโปเตเมียและดินแดน
ใกลเคียง กรีก โรมัน ตั้งแตยุคโบราณจนถึงคริสตศตวรรษท่ี 5      โดยเนนอิทธิพลของ
อารยธรรมท่ีมีตอโลก 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 
 
1641204 อารยธรรม                                                                                                             2(2-0) 
 Civilization 

ศึกษากําเนิดและวิวัฒนาการของอารยธรรมตะวันออก และอารยธรรม
ตะวันตก ในชวงสมัยตาง ๆ โดยเนนศึกษารากฐานของความคิด ปรัชญา ศาสนา ลัทธิ
ความเชื่อตาง  ๆ  และศิลปวิทยาการ ท่ี เกิดข้ึนแตละยุคสมัย  ความสัมพันธและ
ผลกระทบระหวางโครงสรางทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ของสังคมตะวันออก
และตะวันตกท่ีกอใหเกิดปญหา และความคิดสรางสรรคในรูปแบบตาง ๆ        รวมท้ัง
การแลกเปล่ียนกันระหวางอารยธรรมตะวันออก    และอารยธรรมตะวันตก   อิทธิพล
ของอารยธรรมท้ังสองท่ีมีตอสังคม    และวัฒนธรรมไทย  

   
1641205 เหตุการณโลกปจจุบัน                                                                                           2(2-0) 
 Contemporary World Affairs  

ศึกษาความเคล่ือนไหวและเหตุการณสําคัญท่ีเกิดข้ึนหลังสงครามโลกคร้ัง
ท่ี 2 จากความขัดแยงทางอุดมการณตาง ๆ   ทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ ซ่ึง
กอใหเกิดภาวะวิกฤตในสวนตาง ๆ ของโลก  รวมท้ังความพยายามในอันท่ีจะธํารง
รักษาสันติภาพ ตลอดจนการรวมกลุมของประเทศตาง ๆ เพื่อรวมมือกันแกปญหา
ความขัดแยงระหวางประเทศ และรักษาผลประโยชนของกลุมในแตละภูมิภาค  เพื่อใช
เปนอํานาจตอรองทางการเมืองระหวางประเทศ รวมท้ังวิเคราะหเหตุการณปจจุบันท้ัง
ภายในและภายนอกประเทศ  

 
1641301 ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใตกอนคริสตศตวรรษท่ี 19                          3(3-0) 
 History of Southeast Asia before the Nineteen Cert  

ศึกษาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต   นับตั้งแตการกอตั้งอาณาจักร
โบราณอิทธิพลของวัฒนธรรม  จีน  อินเดีย  อิสลาม  วิวัฒนาการทางการเมือง   
เศรษฐกิจ  สังคม ของประเทศตาง ๆ กอนการเขายึดครองของชาติตะวันตก  
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 
 
1642101 ประวัติศาสตรไทยสมัยอยุธยา                                                                              2(2-0) 
 History of Ayudhaya  

ศึกษาประวัติศาสตรสมัยอยุธยาในดานปกครอง    การเมือง   เศรษฐกิจ  
สังคม ศิลปวัฒนธรรมและความสัมพันธกับตางประเทศ รวมท้ังทางอ่ืน ๆ  ท่ีพิจารณา
เห็นเหมาะสม ใหมีความรูความเขาใจสมัยอยุธยา ตั้งแตกอนกอต้ังกรุงศรีอยุธยา เม่ือ 
พ.ศ. 1893 ไปจนถึงการเสียกรุงศรีอยุธยาเม่ือ พ.ศ. 2310 และความสัมพันธกับประเทศ
ใกลเคียงและประเทศตะวันตกท่ีเขามาเกี่ยวของ   โดยศึกษาชวงตั้งแต    พ.ศ. 1893 ถึง 
พ.ศ. 1991 เพียงเปนพื้นฐานความรู และศึกษาชวงตั้งแต พ.ศ. 1991 ถึง พ.ศ. 2310 (รัช
สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ถึงรัชสมัยสมเด็จพระที่นั่งสุริยามรินทร) และ
สถานการณตั้งแตกอนสงครามจนถึงภายหลังการเสียกรุงโดยละเอียด และใหรูจักแนว
สรางความคิดสรุปเกี่ยวกับลักษณะสําคัญของสมัยอยุธยา 

   
1642102 ประวัติศาสตรไทย                                                                                                3(3-0) 
 Thai History  

ศึกษาประวัติศาสตรไทยกอนสมัยสุโขทัย  ลักษณะการปกครองเศรษฐกิจ 
สังคม และความสัมพันธกับตางประเทศในสมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี   จนถึง
รัตนโกสินทรตอนตนโดยสังเขป  การปรับตัวเขาสูยุคใหมนับ  ตั้งแต  รัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ท้ังดานการเมือง การ ปกครอง เศรษฐกิจ และ
สังคม จนถึงปจจุบัน 

 
1642103 ประวัติศาสตรศิลปะในประเทศไทย                                                                     2(2-0) 
 Art History of Thailand  

ศึกษาความหมายของวิชาประวัติศาสตรศิลปะ และความเกี่ยวพันระหวาง
ประวัติศาสตร ศิลปะ โบราณคดี ความรูเร่ืองประวัติศาสตรศิลปะ โบราณคดี และ
ลักษณะศิลปะในประเทศไทย ตั้งแตกอนสมัยประวัติศาสตร  สมัยประวัติศาสตร 
จนถึงสมัยปจจุบัน ตลอดจนความสัมพันธระหวางประวัติศาสตรศิลปะและโบราณคดี
ไทยกับประเทศขางเคียง 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 
 
1642104 ประวัตศาสตรศิลปะในประเทศไทย 1                                                                  2(2-0) 
 History  of Thai Arts I 

ศึกษาความเปนมาและวิวัฒนาการศิลปะของไทย โดยเนนอิทธิพลความ
เช่ือ  และแนวคิดของการสรางสรรคงาน    นับต้ังแตยุคกอนประวัติศาสตร     ทวารวดี  
ศรีวิชัยและลพบุรี 

 
1642301 ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออก                                                                             3(3-0) 
 History of East Asia  

 ศึกษาอารยธรรมจีนต้ังแตสมัยโบราณจนถึงสมัยปฏิวัติ ใน ค.ศ. 1911 เนน
ใหเห็นปจจัยตาง ๆ อันสนับสนุนใหอารยธรรมจีนไดช่ือวาเดนท่ีสุดในเอเชียตลอดมา 
ความสัมพันธระหวางจีนกับชนชาติอ่ืน ๆ ในเอเชียและชนชาติตะวันตก  ปญหา
การเมือง    สังคมและเศรษฐกิจอันกอให เกิดการปฏิวัติ    บทบาทของจีนใน
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 ความขัดแยงภายในจีน อันเปนผลใหเกิดการแยกประเทศ  และ
บทบาทของจีนท้ังสองในปจจุบัน 

   ลักษณะท่ัวไปของอารยธรรมญ่ีปุนสมัยโบราณ  เนนความคิดทาง
การเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมดั้งเดิมของญ่ีปุนกอนรับอิทธิพลจากภายนอก การ
ปรับปรุงประเทศภายหลังจากไดรับอิทธิพลตะวันตก  อันเปนผลใหญ่ีปุนเปนประเทศ
มหาอํานาจ  วิวัฒนาการทางสังคม  การเมือง  และเศรษฐกิจของญ่ีปุนกอนและหลัง
สงครามโลกคร้ังท่ี 1 นโยบายในการเปนผูนํากลุมเอเชีย  ญ่ีปุนหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 
2 และบทบาทในการเปนมหาอํานาจทางเศรษฐกิจในปจจุบัน 

     ประวัติศาสตรสังเขปของเกาหลี  ความสัมพันธกับจีน  ญ่ีปุน และ 
                        บทบาทของเกาหลีหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 

  
1642302 ประวัติศาสตรเอเชียใต                                                                                         2(2-0) 
 History of South Asia  

ศึกษาภูมิภาคเอเชียใตสมัยโบราณโดยสังเขป   เนนความสําคัญต้ังแต    
การแผอิทธิพลของจักรวรรดินิยมตะวันตก  การเรียกรองเอกราช ปญหาของเอเชียใต 
ภายหลังไดรับเอกราช บทบาทและนโยบายตางประเทศของกลุมเอเชียใตในปจจุบัน 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 
 
1642303 ประวัติศาสตรสาธารณรัฐประชาชนจีน                                                                2(2-0) 
 History of The People’s Republic of China  

 ศึกษาสาเหตุเบ้ืองตนของการเปล่ียนแปลงระบบการเมือง เศรษฐกิจ  
สังคมและวัฒนธรรมของจีน  ตั้งแตผลกระทบของสงครามฝน การปฏิวัติ  ค.ศ. 1911 
ความลมเหลวของการปกครองระบอบสาธารณรัฐตามแนวของ  ดร.ซุนยัดเซ็น ความ
แตกแยกระหวางเหมาเจอตุงและเจียงไคเช็ค  จนทําใหจีนแยกออกเปน 2 ฝาย เนน
ศึกษาเกี่ยวกับสภาพการปกครอง  สังคม  และเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีน 
บทบาทและนโยบายตางประเทศในปจจุบันของสาธารณรัฐประชาชนจีนตอประเทศ
ตาง ๆ 

   
1642304 ประวัติศาสตรออสเตรเลียและนิวซีแลนด                                                            2(2-0) 
 History of Australia and New Zealand  

ศึกษาการสํารวจและการต้ังถ่ินฐานของชาวอังกฤษในออสเตรเลีย    และ
นิวซีแลนด ปญหาการผสมผสานกับชาวพ้ืนเมือง การสรางชาติ และความสัมพันธกับ
ประเทศ อังกฤษ   การไดรับเอกราช    บทบาทของประเทศท้ังสองในระหวาง
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 บทบาทใหมของประเทศท้ังสองในวิถีทางการเมืองของเอเชียและ
ของโลก 

  
1642305 ประวัติอารยธรรมญ่ีปุน                                                                                        3(3-0) 
 History of Japanese Civilization  

ศึกษาประวัติศาสตรอารยธรรมญ่ีปุนในดานแนวความคิด   ปรัชญา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมตลอดจนถึงวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวญ่ีปุน 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 
 
1642306 ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใตสมัยใหม                                                   3(3-0) 
 History of Modern Southeast Asia  

ศึกษาอิทธิพลของลัทธิจักรวรรดินิยมท่ีมีตอภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต ตั้งแตคริสตศตวรรษท่ี 19   ในดานการเมือง  เ ศรษฐกิจ  และสังคม   ขบวนการ
ชาตินิยม  การเรียกรองเอกราช การยึดครองของญ่ีปุนในระหวางสงครามโลก  คร้ังท่ี 2 
ปญหาและสภาพของเอเชียตะวันออกเฉียงใต  ตั้งแตไดรับเอกราชจนถึงปจจุบัน ความ
รวมมือระหวางประเทศในภูมิภาค 

 
1642401 ประวัติศาสตรรัสเซีย                                                                                            2(2-0) 
 History of Russia  

ศึกษาประวัติศาสตรสังเขปรัสเซีย  การสรางประเทศใหเปนมหาอํานาจ 
การหมดอํานาจของราชวงศโรมานอฟ การปฏิวัติของพรรคบอลเชวิค บทบาทของเล
นิน และ สตาลิน สถานภาพของรัสเซียในโลกตะวันตกและโลกตะวันออกภายหลัง
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 การลมสลายของสหภาพโซเวียต และสถานภาพปจจุบัน 

 
1642501 ประวัติศาสตรสหรัฐอเมริกา                                                                                 2(2-0) 
 History of The United States of America  

ศึกษาประวัติการตั้งอาณานิคมในอเมริกา อาณานิคมอเมริกัน การประกาศ         
อิสรภาพ ลัทธิมอนโร (ค.ศ. 1823) สงครามกลางเมือง สงครามระหวางสเปนกับ
สหรัฐอเมริกา (ค.ศ. 1898) อิทธิพลของสหรัฐอเมริกาในละตินอเมริกา การพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ความสัมพันธกับตางประเทศ ไปจนถึงการเขารวม
สงครามโลกคร้ังท่ี 1 โดยสังเขป 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 
 
1642701 โบราณคดี                                                                                                              3(2-2) 
 Archaeology 

ศึกษาความหมายของคําวา  วิชา “โบราณคดี” ประวัติ ประโยชน และ
ประเภทของวิชาโบราณคดี   ความสัมพันธของวิชาโบราณคดีกับวิชาการแขนงอ่ืน  
ศึกษาหลักและสังกัปของวิชาโบราณคดีสมัยกอนประวัติศาสตรและสมัย
ประวัติศาสตร กฎหมายคุมครองโบราณคดี  ศิลปวัตถุสถาน  และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ  การวางแผน  การบริหาร การประชาสัมพันธ และการฝกปฏิบัติงาน
โบราณคดี 

  
1642702 การศึกษาเอกสารและหลักฐานทางประวัติศาสตร                                                3(2-2) 
 Expost Facto Studies  

ศึกษาปรัชญา และแนวความคิดสําคัญทางประวัติศาสตร สํานึกความคิด
ทางประวัติศาสตร วิวัฒนาการของปรัชญาประวัติศาสตรตะวันตก วิวัฒนาการของ
ปรัชญาประวัติศาสตรไทย จากอดีตถึงปจจุบัน ระเบียบวิธีวิจัยประวัติศาสตร เพ่ือเปน
พื้นฐานสําหรับการศึกษาวิเคราะหเอกสารและหลักฐานทางประวัติศาสตร เนนการฝก
ปฏิบัติควบคูกับการเรียนภาคทฤษฎี 

 
1642703 การจัดระบบขอมูลทางวัฒนธรรม                                                                        2(2-0) 
 Cultural Data System  

ศึกษาความหมาย ประโยชน และความสําคัญของการจัดระบบและ
วิเคราะหหมวดหมูของขอมูลทางวัฒนธรรม หลักเกณฑท่ัวไปในการจัดหมวดหมู ของ
ขอมูลทางวัฒนธรรม หลักเกณฑในการจัดทําบัตรรายการและบัตรเช่ือมโยงขอมูลและ
การทําบรรณานุกรมขอมูลทางวัฒนธรรม 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 
 
1642704 ความรูเก่ียวกับโบราณวัตถุ โบราณสถานในทองถ่ิน                                             2(2-2) 
 Knowledge  of   the  Local  Ancient  Places 

มุงศึกษาความหมาย  ความสําคัญ  ประวัติความเปนมาเกี่ยวกับวัตถุ  
โบราณสถานในทองถ่ิน  ความเก่ียวเนื่องของทองถ่ินกับโบราณสถาน  การใช
ประโยชนโบราณวัตถุสถานอยางถูกวิธี  การสรางจิตใตสํานึก  ใหเห็นคุณคาและ
ความสําคัญของโบราณวัตถุสถานในทองถ่ิน 

 
1642705 โบราณคดีสมัยกอนประวัติศาสตรในประเทศไทย                                               3(2-2) 
 Archaeology before Historical Period in Thailand 

ศึกษาลักษณะการเปนเอกลักษณของวัฒนธรรมและสภาพชีวิตความ
เปนอยูของกลุมชนในสมัยกอนประวัติศาสตรในประเทศไทย  ตั้งแตเร่ิมมีมนุษยอาศัย
อยูบนผืนแผนดินไทย  ไดรูจักใชเคร่ืองมือหิน  จนกระท่ังถึงยุคท่ีรูจักใชเคร่ืองมือ
โลหะ   ศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรมสมัยกอนประวัติศาสตรในประเทศไทยกับ
ประเทศใน 

 เอเชียตะวันออกเฉียงใต  รวมทั้งใหสํารวจศึกษาในสถานท่ีจริง 
 
1642706 โสตทัศนูปกรณในพิพิธภัณฑ                                                                               3(2-2) 
 Audio –Visual  for  Musuem  Works 

ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับโสตทัศนูปกรณชนิดตาง ๆ ท่ีใชในงาน
พิพิธภัณฑ  การดูแลรักษา  วิธีการใชท่ีถูกตองเหมาะสบกับงาน  ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับ
โสตทัศนูปกรณ  แตละแผนกในพิพิธภัณฑ  การฝกปฏิบัติงานเกี่ยวกับโสตทัศนูปกรณ  
เชนการเขียนสคริปต  การวางแผนในการใช  โสตทัศนูปกรณเพื่อการเสนอความรู  ใน
รูปแบบใหม  ไมวาจะเปนเสียง  สี  แสง  ประกอบเพ่ือกระตุนความสนใจของผูเขาชม  
การฝกปฏิบัติ  ถาในทองถ่ินท่ีสถานศึกษาตั้งอยูไมมีพิพิธภัณฑการฝกงานใหอยูใน
ดุลพินิจของสถานศึกษาและอาจารย ผูสอน   โดยจะตองคํานึงถึงความพรอม  
ประสิทธิภาพและประโยชนสูงสุดแกทุก ๆ ฝาย 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 
 
1642801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพพิพิธภัณฑศึกษา 1                                           2(90) 
 Preparation  for  Professional  Experience  in  Museum  Works 1 

จัดใหมีกิจกรรมเตรียมความพรอมของผูเรียน  กอนออกฝกประสบการณ
วิชาชีพใหรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ  พัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู  
ทักษะเจตคติ  แรงจูงใจ  และคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพ  ศึกษาดูงานตาม
พิพิธภัณฑ  ฝกปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑ  หรืองานท่ีเกี่ยวของกับงานพิพิธภัณฑ  เชน  
การจัดเก็บขอมูลทะเบียนศิลปวัตถุ  งานแสดงนิทรรศการ  งานศึกษาคนควา  และนํา
ชมพิพิธภัณฑ 

 
1642802 การฝกประสบการณวิชาชีพพิพิธภัณฑศึกษา 1                                                   3(250) 
 Field  Experience  in  Museum  Works  1 

ศึกษาและปฏิบัติในวิธีการอันถูกตองเกี่ยวกับวัตถุในพิพิธภัณฑ  งาน
ทะเบียน  การดูแลรักษาความปลอดภัยในพิพิธภัณฑ  ทําความเขาใจ  ตลอดจนฝก
ภาคปฏิบัติงานอันเกี่ยวของกับพิพิธภัณฑ  การศึกษาดูงานพิพิธภัณฑตาง ๆ ท้ังในและ
นอกทองถ่ิน  ฝกจัดนิทรรศการ  ฝกใชภาษาตางประเทศท่ีเกี่ยวกับพิพิธภัณฑและฝกนํา
ชมพิพิธภัณฑ 

 
1642803 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ  ประวัติศาสตรศิลปะและโบราณคดี 1            2(90) 
 Preparation for  Professional Experience  in  Art  History and Archaeology 1 

จัดใหมีกิจกรรม เพื่อเตรียมความพรอมของนักศึกษา   กอนออกฝก
ประสบการณวิชาชีพ  ในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ  การ
พัฒนาตัวนักศึกษาใหมีความรู  ทักษะ  เจตคติ  แรงจูงใจ  และคุณลักษณะท่ีเหมาะสม
กับวิชาชีพ  โดยเนนการฝกทักษะข้ันพื้นฐาน  และระดับสูง  ภาคปฏิบัติในงานและ
กิจกรรมสําหรับฝกประสบการณวิชาชีพ  ประวัติศาสตรศิลปะและโบราณคดี 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 
 
1642804 การฝกประสบการณวิชาชีพประวัติศาสตรศิลปะและโบราณคดี 1                      3(250) 
 Field  Experience  in  Art  History  and  Archaeology 1 

จัดใหนักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพดานศิลปะและโบราณคดี  ใน
องคการหรือหนวยงาน  เพื่อใหไดรับความรู  ทักษะ  เจตคติและประสบการณในอาชีพ   
และนําผลจากการฝกงานมาวิเคราะห  สรุป  เสนอในรูปของการสัมมนาหรือภาค
นิพนธ 

 
1643101 ประวัติศาสตรสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร                                                          3(3-0) 
 History of Dhonburi and Rattanakosin  

ศึกษาการปราบดาภิเษกและการสถาปนากรุงธนบุรี   เหตุการณตาง ๆ  
ภายในประเทศและความสัมพันธกับตางประเทศ   ลักษณะสําคัญของสมัยกรุงธนบุรี 
(พ.ศ. 2311 - 2325) กรุงรัตนโกสินทรตอนตน    (พ.ศ. 2325 -2394) สมัยเปล่ียนแปลง
เขาสูยุคใหม  (พ.ศ. 2394 - 2475) จนถึงสมัยปจจุบันโดยละเอียด 

  
1643102 ประวัติศาสตรการเมืองการปกครองไทยสมัยใหม                                               2(2-0) 
 History of Modern Thai Politics  

ศึกษาการเปล่ียนแปลงทางการเมือง   การปกครอง พ.ศ.2475   โดยสังเขป 
การปกครองตามระบอบรัฐธรรมนูญ   บทบาทของรัฐบาลชุดตาง ๆ   ท่ีปกครอง
ประเทศ   ตั้งแต พ.ศ. 2475 จนถึงปจจุบัน  

   
1643103 ประวัติศาสตรทองถ่ิน                                                                                          3(3-0) 
 Local History  

ศึกษาประวัติศาสตรทองถ่ินสมัยตาง ๆ หลักฐานทางประวัติศาสตรใน
ทองถ่ิน    ขนบธรรมเนียมประเพณี ความคิดความเช่ือของทองถ่ิน อิทธิพลของอารย
ธรรมตาง ๆ ท่ีมีตอทองถ่ิน โดยจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับทองถ่ินของ
สถาบันการศึกษา 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                      น(ท-ป) 
 
1643104 ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมไทย                                                                        3(3-0) 
 Thai History and Culture  

ศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของไทย เมืองสําคัญ สถานท่ีสําคัญ 
บุคคลสําคัญ ของไทย ประวัติศาสตรและตํานานทองถ่ิน ศิลปวัฒนธรรมของคนไทย
โดย สวนรวมและของทองถ่ิน การละเลนในทองถ่ินตาง ๆ ของไทยวิวัฒนาการการ
ดํารงชีวิตของคนไทย ใหมีความรูในส่ิงเหลานี้จนสามารถอธิบายความเปนมา           
แสดงความคิดเห็นและใหทัศนวิจารณได 

 
1643105 ประวัติศาสตรศิลปะในประเทศไทย 2                                                                  3(3-0) 
 History  of  Thai  Arts II 

ศึกษาความเปนมาและวิวัฒนาการศิลปะของไทยโดยเนนอิทธิพลความเช่ือ  
และแนวคิดของการสรางสรรคงานนับตั้งแตยุคสุโขทัย  อยุธยาและรัตนโกสินทร  
และศึกษาเกี่ยวกับรูปเคารพตาง ๆ ในประเทศไทย 

 
1643201 ประวัติศาสตรสิทธิมนุษยชน                                                                                2(2-0) 
 History of Human Rights  

ศึกษาความหมายของสิทธิมนุษยชน ความสําคัญของสิทธิมนุษยชนตอ
สังคมมนุษย สังคมมนุษยกับสิทธิมนุษยชนในแตละยุคสมัย ขบวนการตอสูเพื่อ
เรียกรองสิทธิมนุษยชนในสวนตาง ๆ  ของโลก บทบาทของสันนิบาตชาติ องคการ
สหประชาชาติ และองคกรอ่ืนในการรักษาสิทธิมนุษยชน ขบวนการตอสูเรียกรองเพ่ือ
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย      แนวทางศึกษาและสงเสริมสิทธิมนุษยชนในปจจุบัน 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 
 
1643202 ประวัติศาสตรสันติภาพ                                                                                        2(2-0) 
 History of Peace  

ความหมายของสันติภาพ ความสําคัญของสันติภาพตอสังคมมนุษย 
 สันติภาพกับสังคมมนุษยในยุคตาง ๆ ขบวนการสรางสันติภาพของโลก บทบาทของ
สันนิบาตชาติและสหประชาชาติในการรักษาสันติภาพของโลก ความพยายามสราง
สันติภาพในสังคมไทย แนวทางการศึกษาและรักษาสันติภาพของโลกปจจุบัน 

 

1643203 ประวัติศาสตรพัฒนาการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                                    2(2-0) 
 History of Modern Science and Technology  

ศึกษาพัฒนาการในดานตาง ๆ   ของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี     ตั้งแต
ชวงหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เปนตนมา และผลกระทบของความเจริญในทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหมตอมนุษยและส่ิงแวดลอม ในประเทศที่กําลัง
พัฒนาท้ังในทวีปเอเชีย แอฟริกา และละตินอเมริกา    ทางดานสังคม เศรษฐกิจ  
การศึกษา การแพทย การทหาร การส่ือสาร คมนาคม และอ่ืน ๆ 

การตื่นตัวและความพยายามของประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคดังกลาว ตอการ
รับความเจริญทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จากประเทศที่พัฒนาแลวมาประยุกต
และปรับปรุงใหเหมาะสมกับการพัฒนาประเทศตน 

   
1643204 ประวัติศาสตรโลกเชิงสํารวจ                                                                                3(3-0) 
 A Survey of World History  

ศึกษาลักษณะท่ัวไปของทวีปออสเตรเลีย แอฟริกา อเมริกาเหนือ อเมริกา
ใต และกลุมประเทศตะวันออกกลาง ในดานสภาพภูมิศาสตร การตั้งถ่ินฐานและการ
แผขยายของลัทธิจักรวรรดินิยมในคริสตศตวรรษท่ี 16-20  การปกครองอาณานิคม 
การไดรับเอกราช และสภาพทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง   ภายหลังการไดรับเอก
ราชจนถึงปจจุบัน 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 
 
1643301 ประวัติศาสตรลัทธิการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต                                       3(3-0) 
 History of Political Ideology in Southeast Asia  

ศึกษาวิเคราะหโครงสรางการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และ         
วัฒนธรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต การเขามาของลัทธิการเมืองท่ีสําคัญในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต บทบาทและผลกระทบจากการขยายอิทธิพลของชาติมหาอํานาจท่ีมี
ตอเอเชียตะวันออกเฉียงใต ท้ังดานการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจและสังคมใน
ปจจุบัน 

 

1643401 ประวัติศาสตรยุโรปกอน ค.ศ. 1815                                                                      3(3-0) 
 History of Europe before 1815 A.D.  

ศึกษาการฟนฟูศิลปวิทยาการ การปฏิรูปศาสนา และอิทธิพลอ่ืนท่ีทําให
สังคมยุโรปเปล่ียนแปลง การปฏิวัติอุตสาหกรรมและผลตอการเปล่ียนแปลงดานตางๆ  
ศึกษาสภาพของประเทศสําคัญในยุโรประหวางคริสตศตวรรษ ท่ี 16-18  การปฏิวัติ
ฝร่ังเศส      ค.ศ. 1789 สงครามนโปเลียน คองเกรสแหงเวียนนา แนวคิดตาง ๆ ท่ี
นําไปสูการกําเนิดรัฐชาติ (Nation  States)  โดยละเอียด  

 
1643501 ประวัติศาสตรละตินอเมริกา                                                                                 3(3-0) 
 History of Latin America  

ศึกษาความเปนมาของการจัดต้ังประเทศตาง ๆ ในละตินอเมริกา หลังการ
ประกาศเอกราช การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการทางการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ 
และสังคม บทบาทของมหาอํานาจในละตินอเมริกา และสภาพของละตินอเมริกาใน
ปจจุบัน 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 
 
1643601 ประวัติศาสตรแอฟริกา                                                                                          3(3-0) 
 History of Africa  

ศึกษาสภาพโดยท่ัวไปในทวีปแอฟริกา วิวัฒนาการของรัฐ นครรัฐ และ
อาณาจักรตาง ๆ ในแอฟริกา การขยายอํานาจของชาวยุโรป และลัทธิจักรวรรดินิยม
และผลที่มีตอการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ของแอฟริกา แอฟริกา ภายหลัง
ไดรับเอกราช การรวมกลุมประเทศ และปญหาของแอฟริกาในปจจุบัน 

 

1643701 ความรูเก่ียวกับโบราณวัตถุสถานในทองถ่ิน                                                          2(2-0) 
 Knowledge of the Local Ancient Places  

ศึกษาความหมายของโบราณวัตถุสถาน ประวัติความเปนมา ความสําคัญ 
ตลอดจนถึงความงามทางดานทัศนศิลปของโบราณวัตถุสถานในประเทศไทย 
โดยเฉพาะอยางยิ่งใหเนนทองถ่ินท่ีสถานศึกษานั้นเปดสอน 

 
1643702 พิพิธภัณฑสถานวิทยา                                                                                          3(2-2) 
 Museumology 

ศึกษาประวัติศาสตรและวิวัฒนาการของพิพิธภัณฑสถานท้ังของไทยและ
ตางประเทศ การจัดพิพิธภัณฑสถานแบบตาง ๆ การจัดระบบวัตถุของพิพิธภัณฑสถาน 
การนําชม และการแตงหนังสือนําชม การจัดแสดงช่ัวคราว การนําส่ิงของไปแสดง
นอกพิพิธภัณฑ การเขียนปายประจําวัตถุ   การรักษาความปลอดภัย            การซอม
สงวนรักษาศิลปวัตถุ การประชาสัมพันธ         การบริหารพิพิธภัณฑสถานฝก
ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของกับการจัดพิพิธภัณฑสถาน การจัดแสดงโบราณวัตถุ หรือ
ศิลปวัตถุฯลฯ 

 

1643703 ประวัติศาสตรนิพนธ                                                                                            3(2-2) 
 Historiography  

ศึกษาวิวัฒนาการ การบันทึกและแนวคิดทางประวัติศาสตรของโลก
ตะวันออกและโลกตะวันตก งานเขียนประวัติศาสตรไทยต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
อิทธิพลของสํานึกความคิดประวัติศาสตรท่ีมีตองานเขียนประวัติศาสตรของไทย  ฝก
การคนควา การเขียน และเรียบเรียงงานดานประวัติศาสตร 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 
 
1643704 ปรัชญาและระเบียบวิธีวิจัยประวัติศาสตร                                                            3(3-0) 
 Philosophy of History and Historical Method  

ศึกษาแนวคิด   ความหมาย   ความสําคัญ   ของประวัติศาสตรนัก
ประวัติศาสตร  สํานักความคิดทางประวัติศาสตร ท้ังของตางประเทศและไทย ศึกษา
ระเบียบวิธีวิจัยประวัติศาสตร 

 
1643706 หลักการจัดนิทรรศการในพิพิธภัณฑ                                                                   3(3-0) 
 Principles  of  Cultural  Exhibition  in  a  Museum 

ศึกษาถึงความสําคัญของการจัดต้ังพิพิธภัณฑ  หนาท่ีหลักของพิพิธภัณฑ  
โดยเนนท่ีพิพิธภัณฑทางมานุษยวิทยา  วัฒนธรรม  และชาติพันธุวิทยา  ซ่ึงสามารถ
นํามาจัดแสดงในรูปนิทรรศการประจําและนิทรรศการพิเศษ  โดยมุงเนนสงเสริม
ความรูความเขาใจในวัฒนธรรม  ความเชื่อ  ชีวิตความเปนอยู  ประเพณี  พิธีกรรมใน
สวนรวมและระดับทองถ่ินตางๆ ศึกษาองคประกอบของการจัดนิทรรศการ  เทศนิคต
ลอดจนหลักเกณฑในการจัดแสดง  วิธีการและทฤษฎีเกี่ยวกับการเก็บวัสดุ  ขอมูลทาง
วัฒนธรรม  ขอมูลจากภาคสนาม  เคร่ืองมือท่ีใชในภาคสนาม 

 
1643707 การอนุรักษโบราณวัตถุและโบราณสถาน                                                              3(2-2) 
                  Conservation of the Local Ancient Places     

ศึกษาอิทธิพลของส่ิงแวดลอม  ท่ีมีตอโบราณวัตถุ  และโบราณสถาน  
สาเหตุของการเส่ือมสภาพของโบราณวัตถุโบราณสถาน       การอนุรักษศิลป
โบราณวัตถุ  อินทรียและอนินทรีย  การอนุรักษและเก็บรักษาโบราณวัตถุ  ขณะทํา
การขุดคน 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 
 
1643708 โบราณคดีสมัยประวัติศาสตรในประเทศไทย 1                                                    3(2-2) 
 Archaeology of Historical Period in Thailand 1 

ศึกษาหลักฐานและขอมูลท่ีนํามาใชในการศึกษาวิชาโบราณคดี  สมัย
ประวัติ-ศาสตร  ศึกษารองรอยของการอยูอาศัย  และการพัฒนาของชุมชน  ในสมัยยุค
แรกของประวัติศาสตร เชน ชุมชนวัฒนธรรมทวารดี ศรีวิชัย  และลพบุรี  โดยการ
พิจารณาและแปลความหมายจากหลักฐานทางเอกสารและโบราณคดี  รวมทั้งจาก
หลักฐานท่ีคนพบใหม ๆ มีการศึกษานอกสถานท่ี 

 
1643709 โบราณคดีสมัยประวัติศาสตรในประเทศไทย 2                                                    3(2-2) 
  Archaeology of Historical Period in Thailand 2 

ศึกษารองรอยการอยูอาศัยและวัฒนธรรมของชุมชนสมัยเชียงแสน  ลานนา  
สุโขทัย  อยุธยา  และรัตนโกสินทร  โดยการพิจารณาและแปลความหมายจาก
หลักฐานทางเอกสารและโบราณคดี  มีการศึกษานอกสถานท่ี 

 
1643710 โบราณคดีสมัยกอนประวัติศาสตรในเอเชีย                                                          2(2-0) 
                Archaeology before Historical Period in Asia 

ศึกษาสภาพภูมิประเทศและส่ิงแวดลอมของเอเชีย  ท่ีเปนปจจัยใหเกิด
วัฒนธรรมของมนุษยในสมัยกอนประวัติศาสตร   

ศึกษาลักษณะวัฒนธรรมและกลุมชนของมนุษยในสมัยกอนประวัติศาสตร  
ตั้งแตเร่ิมมีมนุษยเขามาอาศัยในทวีปเอเชีย    จนถึงกลุมชนท่ีรูจักนําโลหะมาประดิษฐ
เปนเคร่ืองมือเคร่ืองใชในบริเวณเอเชียตะวันตก  เอเชียใต  และเอเชียตะวันออกไกล 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 
 
1643801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพพิพิธภัณฑเอเชีย 3                                           2(90) 
 Preparation  for  Professional  Experience  in  Museum  Works 3 

จัดใหมีกิจกรรมเตรียมความพรอมของผูเรียน  กอนออกฝกประสบการณ
วิชาชีพ  ใหรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ  พัฒนาตัวผูเรียนใหมี
ความรู ทักษะเจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพ  ศึกษาดูงานตาม
พิพิธภัณฑ  ฝกปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑ  หรืองานท่ีเกี่ยวของกับงานพิพิธภัณฑ  เชน  
การจัดเก็บขอมูลทะเบียนศิลปวัตถุ  งานแสดงนิทรรศการ  งานศึกษาคนควา  และนํา
ชมพิพิธภัณฑ 

 
1643802 การฝกประสบการณวิชาชีพพิพิธภัณฑศึกษา 3                                                   5(450) 
 Field  Experience  in  Museum  Works 3 

ศึกษาปฏิบัติในวิธีการอันถูกตองเก่ียวกับวัตถุในพิพิธภัณฑ  งานทะเบียน  
การดูแลรักษาความปลอดภัยในพิพิธภัณฑ  ทําความเขาใจ  ตลอดจนฝกภาคปฏิบัติงาน
อันเกี่ยวของกับพิพิธภัณฑ  การศึกษาดูงานตามพิพิธภัณฑตาง ๆ ท้ังในและนอก
ทองถ่ิน  ฝกจัดนิทรรศการ  ฝกใชภาษาตางประเทศ  ท่ีเกี่ยวกับพิพิธภัณฑและฝกนําชม
พิพิธภัณฑ 

 
1643803 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ ประวัติศาสตรศิลปะและโบราณคดี 3             2(90) 
 Preparation for  Professional  Experience  in  Art History  
 and Archaeology 3 

จัดใหมีกิจกรรม  เพื่อเตรียมความพรอมของนักศึกษากอนออกฝก
ประสบการณวิชาชีพ  ในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ  การ
พัฒนาตัวนักศึกษาใหมีความรู  ทักษะ   เจตคติ    แรงจูงใจ  และคุณลักษณะท่ี
เหมาะสมกับวิชาชีพ  โดยเนนการฝกทักษะข้ันพื้นฐาน  และระดับสูง  ภาคปฏิบัติใน
งานและกิจกรรมสําหรับฝกประสบการณวิชาชีพ  ประวัติศาสตรศิลปะและโบราณคดี 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 
 

1643804 การฝกประสบการณวิชาชีพประวัติศาสตรศิลปะและโบราณคดี 3                      5(450) 
 Field  Experience  in  Art  History  and  Archaeology 3 

จัดใหนักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพดานศิลปะและโบราณคดี  ใน
องคการหรือหนวยงาน  เพื่อใหไดรับความรู  ทักษะ  เจตคติและประสบการณในอาชีพ  
และนําผลจากการฝกงานมาวิเคราะห  สรุป  เสนอในรูปของการสัมมนาหรือภาค
นิพนธ 

 
1643805 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพพิพิธภัณฑศึกษา 2                                           2(90) 
 Preparation  for  Professional  Experience  in  Museum  Works 2 

จัดใหมีกิจกรรมเตรียมความพรอมของผูเรียน  กอนออกฝกประสบการณ
วิชาชีพใหรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ  พัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู  
ทักษะ  เจตคติ  แรงจูงใจ  และคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพ  ศึกษาดูงานตาม
พิพิธภัณฑ  ฝกปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑ  หรืองานท่ีเกี่ยวของกับงานพิพิธภัณฑ เชน  
การจัดเก็บขอมูลทะเบียนศิลปวัตถุ  งานแสดงนิทรรศการ  งานศึกษาคนควา  และนํา
ชมพิพิธภัณฑ 

 
1643806 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ  ประวัติศาสตรศิลปะและโบราณคดี 2            2(90) 
 Preparation  for  Professional  Experience  in  Art  History   
 and  Archaeology 2 

จัดใหมีกิจกรรม  เพื่อเตรียมความพรอมของนักศึกษา  กอนออกฝก
ประสบการณวิชาชีพ    ในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ   
การพัฒนาตัวนักศึกษา ใหมีความรู  ทักษะ  เจตคติ  แรงจูงใจ  และคุณลักษณะท่ี
เหมาะสมกับวิชาชีพ  โดยเนนการฝกทักษะข้ันพื้นฐาน  และระดับสูง  ภาคปฏิบัติใน
งานและกิจกรรมสําหรับฝกประสบการณวิชาชีพ  ประวัติศิลปะและโบราณคดี 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 
 
1644101 สตรีกับสังคมไทย                                                                                                  2(2-0) 
 Woman and Thai Society  

สถานะ สิทธิและหนาท่ีของสตรีในสังคมไทย นับต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
ความสําคัญ และการเปล่ียนแปลงบทบาทของสตรีไทย ท่ีมีตอเศรษฐกิจ การเมืองและ
สังคม   องคกรสตรีท่ีสําคัญในสังคมไทยปจจุบัน 

 
1644201 ประวัติศาสตรบทบาทของชาติมหาอํานาจหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2                    3(3-0) 
 History of the Role of the Great Powers after World War 2  

ศึกษาภูมิหลังของประเทศมหาอํานาจ สหรัฐอเมริกา สหภาพโซเวียต   
สาธารณรัฐประชาชนจีน และญ่ีปุน สภาพของประเทศ และบทบาทของประเทศ
มหาอํานาจหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 จนถึงปจจุบัน 

   
1644202 เหตุการณโลกปจจุบัน 2                                                                                        2(2-0) 
 Contemporary World Affairs 2  

ศึกษาวิเคราะหเหตุการณปจจุบันท่ีเกิดข้ึนท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
โดยเนนดานเอเชียตะวันออกเฉียงใต เพื่อมุงสงเสริมนักศึกษาใหเกิดความสนใจ   รูจัก
อภิปรายและติดตามศึกษาเหตุการณสําคัญท่ีเกิดข้ึน 

 
1644301 ประวัติศาสตรตะวันออกกลางและอิทธิพลของศาสนาอิสลาม                             2(2-0) 
 History of the Middle East and Islamism  

ศึกษาอิทธิพลของศาสนาอิสลาม การต้ังจักรวรรดิอาหรับ การดิ้นรนเพื่อ       
เอกราชของชาติอาหรับ ผลของสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ท่ีมีตอตะวันออกกลาง ปญหาใน
กลุมประเทศอาหรับ ปญหาคลองสุเอช บทบาทขององคการสหประชาชาติและ
มหาอํานาจตะวันตกในตะวันออกกลาง 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 
 
1644401 ประวัติศาสตรยุโรปสมัยใหม                                                                                3(3-0) 
 History of  Modern  Europe  

ศึกษาสภาพการณดานสังคมและการเมืองของยุโรปหลังป ค.ศ. 1815 
อิทธิพลของลัทธิชาตินิยมทําใหเกิดการรวมประเทศอิตาลีและเยอรมนี บทบาทของ
ประเทศท้ังสองหลังการรวมประเทศจนนําไปสูวิกฤติการณตาง ๆ     กอนสงครามโลก
คร้ังท่ี 1  ความสําคัญของสงครามโลกคร้ังท่ี 1 ท่ีมีตอการเปล่ียนแปลงของสังคมยุโรป 
กําเนิดลัทธิฟาสซิสตและนาซี ความสัมพันธของประเทศตาง ๆ   กอนเกิดสงครามโลก
คร้ังท่ี 2  และความรวมมือของนานาประเทศกอนสงครามยุติ 

 
1644701 การซอมสงวนโบราณวัตถุสถาน                                                                           3(2-2) 
 Conservation  Studies  

ศึกษาวิธีการซอมโบราณวัตถุสถาน ท้ังสมัยกอนประวัติศาสตร   และสมัย
ประวัติศาสตร ดวยวิธีการทางโบราณคดี ใหศึกษาดูงาน ฝกปฏิบัติงานการซอมสงวน
โบราณวัตถุสถาน 

 
1644703 การบริหารงานโบราณคดี                                                                                      3(3-0) 
           Archaeological  Management   

ศึกษาโครงสรางงาน  ระเบียบปฏิบัติและการจัดการท่ีเกี่ยวของกับงาน
โบราณคดี  หลักการบริหารท่ัวไป   กฎหมายท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานทางโบราณคดี  
และวิธีการประชาสัมพันธงานโบราณคดีตอมวลชน 

 
1644408 การฝกประสบการณวิชาชีพพิพิธภัณฑศึกษา 2                                                   3(250) 
 Field  Experience  in  Museum  Works 2 

ศึกษาและปฏิบัติในวิธีการอันถูกตองเกี่ยวกับวัตถุในพิพิธภัณฑ  งาน
ทะเบียน  การดูแลรักษาความปลอดภัยในพิพิธภัณฑ  ทําความเขาใจ  ตลอดจนฝก
ภาคปฏิบัติงานอันเกี่ยวของกับพิพิธภัณฑ  การศึกษาดูงานตามพิพิธภัณฑตาง ๆ  ท้ังใน
และนอกทองถ่ิน  ฝกจัดนิทรรศการ  ฝกใชภาษาตางประเทศ  ท่ีเกี่ยวกับพิพิธภัณฑและ
ฝกนําชมพิพิธภัณฑ 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 
 

1644802 การฝกประสบการณวิชาชีพประวัติศาสตรศิลปะและโบราณคดี 2                      3(250) 
 Field  Experience  in  Art  History  and  Archaeology 2 

จัดใหนักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพดานศิลปะและโบราณคดีใน
องคการหรือหนวยงาน  เพื่อใหไดรับความรู ทักษะ  เจตคติและประสบการณในอาชีพ  
และนําผลจาการฝกงานมาวิเคราะห  สรุป  เสนอในรูปของการสัมมนาหรือภาคนิพนธ 

 
1644901 สัมมนาประวัติศาสตร                                                                                           2(2-0) 
 The Historical Seminar  

ศึกษาวิเคราะหประเด็นท่ีสําคัญทางประวัติศาสตรท่ัวโลก การศึกษาทัศนะ
ของสํานึกความคิดตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับประเด็นนั้น ๆ โดยโยงเน้ือหาท่ีตรงกับวิชาสังคม
ในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลายมาอภิปรายในรายละเอียด 

 
1644902 สัมมนาพิพิธภัณฑ                                                                                                 3(2-2) 
 Seminar  in  Museum  Works 

ฝกใหนักศึกษาสามารถนําความรูเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ ท้ังท่ีไดจากช้ันเรียน  
นอกช้ันเรียน  การอานจากนิตยสาร  บทความ  เอกสารวิชาการเกี่ยวกับพิพิธภัณฑมา
วิเคราะห  วิจารณ  แสดงความคิดเห็น  และนําเสนอ  เชนเดียวกับวิทยานิพนธ  เพื่อให
นักศึกษาเกิดจรรยาบรรณเกี่ยวกับงานพิพิธภัณฑ  และตระหนักถึงหนาท่ีความ
รับผิดชอบในการทําหนาท่ีในอนาคต 
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หมูวิชาภาษารัสเซีย   
(165) 

 

 

 
  หมูวิชาภาษารัสเซีย   ซ่ึงอยูในหมวดวิชามนุษยศาสตรไดจัดลักษณะเนื้อหาวิชา 
ออกเปน ดังนี้ 
  1.  ทักษะพื้นฐาน      (165-1--) 
  2.  ทักษะการฟง-พูด      (165-2--) 
  3.  ทักษะการอาน      (165-3--) 
  4.  ทักษะการเขียน      (165-4--) 
  5.  ศิลปวัฒนธรรม-วรรณกรรม     (165-5--) 
  6.  วากยสัมพันธและการแปลง     (165-6--) 
  7.  ภาษารัสเซียสําหรับวิชาชีพ     (165-7--) 
  8.  ฝกประสบการณวิชาชีพ     (165-8--) 
  9.  โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ 
       โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย   (165-9--) 
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หมูวิชาภาษารัสเซีย  (165) 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป) 
รหัสใหม รหัสเกา   

1651101 
1651102 
1651103 
1651104 
1651105 
1651106 

1650101 
1650102 

ภาษารัสเซียเบ้ืองตน 1 
ภาษารัสเซียเบ้ืองตน 2 
ภาษารัสเซีย 1 
ภาษารัสเซีย  2 
ภาษารัสเซีย 3 
ภาษารัสเซีย 4 

2(1-2) 
2(1-2) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวิชาภาษารัสเซีย (165) 

 
รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

 
1651101 ภาษารัสเซียเบื้องตน  1 

Russia for Beginners 
2(1-2) 

                 วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  1651101  ภาษารัสเซียเบ้ืองตน  1  
 สําหรับผูเรียนท่ีไมมีพื้นฐานความรูภาษารัสเซียมากอน 

ควรฝกทักษะท้ัง 4     อยางบูรณาการ   ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ
พื้นฐาน  เนนฝกบทสนทนาท่ีใชในชีวิตประจําวัน ไดแก การทักทาย การแนะนําตน  
การบอกเวลา การซ้ือของ เปนตน การอานฝกอานขอความส้ัน ๆ          สามารถสรุป
และตอบคําถามได การเขียนประโยคงาย ๆ  ได 
 

1651102 ภาษารัสเซียเบื้องตน 2 
Russia for Beginners 2 

2(1-2) 

 ฝกทักษะท้ัง 4  อยางบูรณาการตอเน่ืองจากภาษารัสเซียเบ้ืองตน 1  ศึกษา
ไวยากรณ และรูปประโยคท่ีซับซอนข้ึน ฝกทักษะภาษาในสถานการณตาง ๆ ท่ี
กวางขวางข้ึน และเนนการใชภาษาอยางถูกตองเหมาะสม 
 

1651103 ภาษารัสเซีย 1 
Russia 1 

3(3-0) 

 ฝกทักษะทางภาษา ดานการฟงและการพูด บทเรียนจะประกอบดวยภาษา 
สํานวนท่ีใชในการบริการและสนทนากับนักทองเท่ียว 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
 

1651104 ภาษารัสเซีย 2        
Russia 2               

3(3-0) 

 ฝกทักษะในดานการฟงและการพูด ในสถานการณจําลองในการ
ปฏิบัติงาน ท้ังในโรงแรมและสถานท่ีทองเท่ียว          
 

1651105 ภาษารัสเซีย 3               
Russia  3 

3(3-0) 

 ฝกทักษะในดานการอานและการเขียน การอานบทความ 
ประเภทตาง ๆ อานหนังสือพิมพ  บทความทางวิชาการ และการเขียน 
จดหมายธุรกิจ และรายงานประเภทตาง   
 

1651106 ภาษารัสเซีย  4        
Russia  4            

3(3-0) 

 ฝกทักษะช้ันสูง ดานการฟง พูด อาน เขียน สามารถสรุปใจความ
สําคัญได การเสนอรายงาน การอภิปรายกลุม เปนตน 
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หมูวิชาภาษาเกาหลี   
(166) 

 
 

 
  หมูวิชาภาษาเกาหลี   ซ่ึงอยูในหมวดวิชามนุษยศาสตรไดจัดลักษณะเนื้อหาวิชา 
ออกเปนดังนี้ 
  1.  ทักษะพื้นฐาน      (166-1--) 
  2.  ทักษะการฟง-พูด      (166-2--) 
  3.  ทักษะการอาน      (166-3--) 
  4.  ทักษะการเขียน      (166-4--) 
  5.  ศิลปวัฒนธรรม-วรรณกรรม     (166-5--) 
  6.  วากยสัมพันธและการแปลง     (166-6--) 
  7.  ภาษาเกาหลีสําหรับวิชาชีพ     (166-7--) 
  8.  ฝกประสบการณวิชาชีพ     (166-8--) 
  9.  โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ 
       โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย   (166-9--) 
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หมูวิชาภาษาเกาหลี  (166) 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป) 
รหัสใหม รหัสเกา   

1661101 
1661102 
1661103 
1661104 
1661105 
1661106 

1660101 
1660102 

 

ภาษาเกาหลีเบ้ืองตน 1 
ภาษาเกาหลีเบ้ืองตน 2 
ภาษาเกาหลี 1 
ภาษาเกาหลี  2 
ภาษาเกาหลี 3 
ภาษาเกาหลี 4 

2(1-2) 
2(1-2) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวิชาภาษาเกาหลี (166) 

 
     รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
  
1661101 ภาษาเกาหลีเบ้ืองตน 1       2(1-2) 
  Korean for Beginners 1 
   สําหรับผูเรียนท่ีไมมีพื้นฐานความรูภาษาเกาหลีมากอน 

ฝกทักษะท้ัง   4    อยางบูรณาการ    ศึกษารูปประโยคและไวยากรณพื้นฐาน
เนนฝกบทสนทนาท่ีใชในชีวิตประจําวัน  ไดแก     การทักทาย  การแนะนําตน   การ
บอกเวลา   การซ้ือของ   เปนตน  การอานฝกอานขอความส้ัน ๆ     สามารถสรุปและ
ตอบคําถามได   การเขียนประโยคงาย  ๆ  ได 

 
1661102 ภาษาเกาหลีเบ้ืองตน 2       2(1-2) 
  Korean for Beginners 2 
   วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  1661101  ภาษาเกาหลีเบ้ืองตน 1 

 ฝกทักษะท้ัง 4 อยางบูรณาการตอเน่ืองจากภาษาเกาหลีเบ้ืองตน 1     ศึกษา
ไวยากรณ  และรูปประโยคท่ีซับซอนข้ึน  ฝกทักษะภาษาในสถานการณตาง ๆ ท่ี
กวางขวางข้ึน  และเนนการใชภาษาอยางถูกตองเหมาะสม 

 
1661103 ภาษาเกาหลี 1        3(3-0) 
  Korean 1 

          ศึกษาเนนในดานการฟงและพูดภาษาเกาหลีเบ้ืองตน  ในกรณีท่ีจําเปนตองใช
ภาษานี้ในการทํางาน  บทเรียนจะประกอบดวยรูปแบบการสนทนาในชีวิตประจําวัน
แบบงาย 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
1661104 ภาษาเกาหลี 2        3(3-0) 
  Korean 2 

ศึกษาตอเน่ืองจากวิชาภาษาเกาหลี 1  โดยเนนในดานการฟงและการพูด  
นักศึกษาจะไดรับการฝกฝนใหใชภาษาเกาหลีในขอบขายท่ีกวางข้ึน      ฝกสนทนา
ภาษาเกาหลีในวิชาชีพอยางงาย ๆ  และท่ีใชอยูเสมอ 

 
1661105 ภาษาเกาหลี 3        3(3-0) 
  Korean 3 

ฝกทักษะในดานการฟงและการพูด  บทเรียนจะประกอบดวยภาษาสํานวนท่ี
ใชในการบริการและสนทนากับนักทองเท่ียว 

 
1661106 ภาษาเกาหลี 4        3(3-0) 
  Korean 4 

ฝกทักษะในดานการฟงและการพูด ในสถานการณจําลองในการปฏิบัติงาน  
ท้ังในโรงแรมและสถานท่ีทองเท่ียว 
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หมูวิชาภาษาลาว   
 (167) 

 
 

  หมูวิชาภาษาลาว       ซ่ึงอยูในหมวดวิชามนุษยศาสตรไดจัดลักษณะเนื้อหาวิชา 
ออกเปน  ดังนี้ 
  1.  ทักษะพื้นฐาน      (167-1--) 
  2.  ทักษะการฟง-พูด      (167-2--) 
  3.  ทักษะการอาน      (167-3--) 
  4.  ทักษะการเขียน      (167-4--) 
  5.  ศิลปวัฒนธรรม-วรรณกรรม     (167-5--) 
  6.  วากยสัมพันธและการแปลง     (167-6--) 
  7.  ภาษาลาวสําหรับวิชาชีพ     (167-7--) 
  8.  ฝกประสบการณวิชาชีพ     (167-8--) 
  9.  โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ 
       โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย   (167-9--) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 424 

หมูวิชาภาษาลาว  (167) 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป) 
รหัสใหม รหัสเกา   

1671101 
1671102 

 

1670101 
1670102 

ภาษาลาวเบ้ืองตน 1 
ภาษาลาวเบ้ืองตน 2 
 

2(1-2) 
2(1-2) 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวิชาภาษาลาว (167) 

 
     รหัส       ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
  
1671101 ภาษาลาวเบื้องตน 1                    2(1-2) 
  Laos  for Beginners 1 
   สําหรับผูเรียนท่ีไมมีพื้นฐานความรูภาษาลาวมากอน 

 ฝกทักษะท้ัง 4 อยางบูรณาการ    ศึกษารูปประโยคและไวยากรณพื้นฐาน  
เนนฝกบทสนทนาท่ีใชในชีวิตประจําวัน     ไดแก     การทักทาย   การแนะนําตน    
การบอกเวลา  การซ้ือของ  เปนตน    การอานฝกอานขอความส้ัน ๆ        สามารถ
สรุปและตอบคําถามได   การเขียนประโยคงาย ๆ ได 

 
1671102 ภาษาลาวเบื้องตน 2        2(1-2) 
  Laos for Beginners 2 
   วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  1671101  ภาษาลาวเบ้ืองตน 1 

 ฝกทักษะท้ัง 4 อยางบูรณาการตอเน่ืองจากภาษาลาวเบ้ืองตน 1      ศึกษา
ไวยากรณและรูปประโยคท่ีซับซอนข้ึน     ฝกทักษะภาษาในสถานการณตาง ๆ ท่ี
กวางขวางข้ึน   และเนนการใชภาษาอยางถูกตองเหมาะสม 
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หมูวิชาภาษาเขมร  
 (168) 

 
 

 
 

  หมูวิชาภาษาเขมร   ซ่ึงอยูในหมวดวิชามนุษยศาสตรไดจัดลักษณะเน้ือหาวิชา 
ออกเปน  ดังนี้ 
  1.  ทักษะพื้นฐาน      (168-1--) 
  2.  ทักษะการฟง-พูด      (168-2--) 
  3.  ทักษะการอาน      (168-3--) 
  4.  ทักษะการเขียน      (168-4--) 
  5.  ศิลปวัฒนธรรม-วรรณกรรม     (168-5--) 
  6.  วากยสัมพันธและการแปลง     (168-6--) 
  7.  ภาษาเขมรสําหรับวิชาชีพ     (168-7--) 
  8.  ฝกประสบการณวิชาชีพ     (168-8--) 
  9.  โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ 
       โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย   (168-9--) 
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หมูวิชาภาษาเขมร  (168) 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป) 
รหัสใหม รหัสเกา   

1681101 
1681102 

 

1680101 
1680102 

ภาษาเขมรเบ้ืองตน 1 
ภาษาเขมรเบ้ืองตน 2 
 

2(1-2) 
2(1-2) 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวิชาภาษาเขมร (168) 

 
     รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                น(ท-ป) 
  
1681101 ภาษาเขมรเบื้องตน 1       2(1-2) 
  Cambodian for Beginners 1 
   สําหรับผูเรียนท่ีไมมีพื้นฐานความรูภาษาเขมรมากอน 

 ฝกทักษะท้ัง 4 อยางบูรณาการ      ศึกษารูปประโยคและไวยากรณพื้นฐาน
เนนฝกบทสนทนาท่ีใชในชีวิตประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนําตน  การ
บอกเวลา  การซ้ือของ  เปนตน  การอานฝกอานขอความส้ัน ๆ     สามารถสรุปและ
ตอบคําถามได   การเขียนประโยคงาย   ๆ   ได 

 
1681102 ภาษาเขมรเบื้องตน 2       2(1-2) 
  Cambodian for Beginners 2 
   วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  1681101  ภาษาเขมรเบ้ืองตน 1 

 ฝกทักษะท้ัง 4 อยางบูรณาการตอเน่ืองจากภาษาเขมรเบ้ืองตน 1       ศึกษา
ไวยากรณและรูปประโยคท่ีซับซอนข้ึน  ฝกทักษะภาษาในสถานการณตาง ๆ ท่ี
กวางขวางข้ึน  และเนนการใชภาษาอยางถูกตองเหมาะสม 
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หมูวิชาภาษาพมา   
(169) 

 
 
 

 

  หมูวิชาภาษาพมา       ซ่ึงอยูในหมวดวิชามนุษยศาสตรไดจัดลักษณะเนื้อหาวิชา 
ออกเปนดังนี้ 
  1.  ทักษะพื้นฐาน      (169-1--) 
  2.  ทักษะการฟง-พูด      (169-2--) 
  3.  ทักษะการอาน      (169-3--) 
  4.  ทักษะการเขียน      (169-4--) 
  5.  ศิลปวัฒนธรรม-วรรณกรรม     (169-5--) 
  6.  วากยสัมพันธและการแปลง     (169-6--) 
  7.  ภาษาพมาสําหรับวิชาชีพ     (169-7--) 
  8.  ฝกประสบการณวิชาชีพ     (169-8--) 
  9.  โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ 
       โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย   (169-9--) 
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หมูวิชาภาษาพมา  (169) 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป) 
รหัสใหม รหัสเกา   

1691101 
1691102 

 

1690101 
1690102 

ภาษาพมาเบ้ืองตน 1 
ภาษาพมาเบ้ืองตน 2 
 

2(1-2) 
2(1-2) 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวิชาภาษาพมา (169) 

 
     รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
  
1691101 ภาษาพมาเบื้องตน 1       2(1-2) 
  Myanmar for Beginners 1 
   สําหรับผูเรียนท่ีไมมีพื้นฐานความรูภาษาพมามากอน 

 ฝกทักษะท้ัง 4 อยางบูรณาการ      ศึกษารูปประโยคและไวยากรณพื้นฐาน
เนนฝกบทสนทนาท่ีใชในชีวิตประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนําตน  การ
บอกเวลา  การซ้ือของ  เปนตน  การอานฝกอานขอความส้ัน ๆ     สามารถสรุปและ
ตอบคําถามได   การเขียนประโยคงาย ๆ ได 

 
1691102 ภาษาพมาเบื้องตน 2       2(1-2) 
  Myanmar for Beginners 2 
   วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  1691101  ภาษาพมาเบ้ืองตน 1 

 ฝกทักษะท้ัง  4  อยางบูรณาการตอเน่ืองจากภาษาพมาเบ้ืองตน 1      ศึกษา
ไวยากรณ  และรูปประโยคท่ีซับซอนข้ึน  ฝกทักษะภาษาในสถานการณตาง ๆ ท่ี
กวางขวางข้ึน  และเนนการใชภาษาอยางถูกตองเหมาะสม 
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หมูวิชาภาษาเวียดนาม   
(171) 

 
 
 
 

 

  หมูวิชาภาษาเวียดนาม  ซ่ึงอยูในหมวดวิชามนุษยศาสตรไดจัดลักษณะเน้ือหาวิชา
ออกเปน  ดังนี้ 
  1.  ทักษะพื้นฐาน      (171-1--) 
  2.  ทักษะการฟง-พูด      (171-2--) 
  3.  ทักษะการอาน      (171-3--) 
  4.  ทักษะการเขียน      (171-4--) 
  5.  ศิลปวัฒนธรรม-วรรณกรรม     (171-5--) 
  6.  วากยสัมพันธและการแปลง     (171-6--) 
  7.  ภาษาเวียดนามสําหรับวิชาชีพ     (171-7--) 
  8.  ฝกประสบการณวิชาชีพ     (171-8--) 
  9.  โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ 
       โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย   (171-9--) 
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หมูวิชาภาษาเวียดนาม  (171) 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป) 
รหัสใหม รหัสเกา   

1711101 
1711102 
1711103 
1711104 
1711105 
1711106 

1710101 
1710102 

ภาษาเวียดนามเบ้ืองตน 1 
ภาษาเวียดนามเบ้ืองตน 2 
ภาษาเวียดนาม 1 
ภาษาเวียดนาม 2 
ภาษาเวียดนาม 3 
ภาษาเวียดนาม 4 

2(1-2) 
2(1-2) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวิชาภาษาเวียดนาม   (171) 

 
รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา 

 
น(ท-ป) 

1711101      ภาษาเวียดนามเบื้องตน  1 
Vietnamese for Beginners 1 

2(1-2) 

 สําหรับผูเรียนท่ีไมมีพื้นฐานความรูภาษาเวียดนามมากอน 
ควรฝกทักษะท้ัง 4   อยางบูรณาการ   ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ 

การแนะนําตน  การบอกเวลา  การซ้ือของ  เปนตน  การอาน  ฝกอานขอความ
ส้ัน ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได การเขียนประโยคงาย ๆ ได 
 

  1711102 ภาษาเวียดนามเบื้องตน 2 
Vietnamese for Beginners 2 

2(1-2) 

                 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 1711101 ภาษาเวียดนามเบ้ืองตน 1 
                 โดยการฝกทักษะท้ัง 4     อยางบูรณาการ   ตอเนื่องจากภาษาเวียดนาม
เบ้ืองตน 1  ศึกษาไวยากรณและรูปประโยคท่ีซับซอนข้ึน  ฝกทักษะภาษาใน
สถานการณตาง  ๆ ท่ีกวางขวางข้ึน และเนนการใชภาษาอยางถูกตองเหมาะสม 

 
1711103 ภาษาเวียดนาม  1 

Vietnamese 1 
3(3-0) 

 ฝกทักษะทางภาษาเวียดนาม      ดานการฟงและการพูด บทเรียนจะ
ประกอบดวยภาษา   สํานวนที่ใชในการบริการและสนทนากับนักทองเท่ียว 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา 
 

น(ท-ป) 

1711104       ภาษาเวียดนาม  2 
Vietnamese 2 

3(3-0) 

 ฝกทักษะในดานการฟงและการพูด ในสถานการณจําลองในการ
ปฏิบัติงาน ท้ังในโรงแรมและสถานท่ีทองเท่ียวศึกษา  
 

1711105       ภาษาเวียดนาม  3 
Vietnamese 3 

3(3-0) 

 ฝกทักษะในดานการอาน  และการเขียน  การอานบทความประเภท
ตาง ๆ  อานหนังสือพิมพ บทความทางวิชาการ และการเขียนจดหมายธุรกิจ และ
รายงานประเภทตาง ๆ 
 

1711106      ภาษาเวียดนาม  4 
Vietnamese 4 

3(3-0) 

 ฝกทักษะช้ันสูง  ดานการฟง พูด อาน เขียน สามารถสรุป ใจความสําคัญได  
การเสนอรายงาน การอภิปรายกลุม เปนตน 
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หมูวิชาภาษาสเปน 
  (172) 

 
 
 

 

  หมูวิชาภาษาสเปน  ซ่ึงอยูในหมวดวิชามนุษยศาสตรไดจัดลักษณะเน้ือหาวิชา 
ออกเปน  ดังนี้ 
  1.  ทักษะพื้นฐาน      (172-1--) 
  2.  ทักษะการฟง-พูด      (172-2--) 
  3.  ทักษะการอาน      (172-3--) 
  4.  ทักษะการเขียน      (172-4--) 
  5.  ศิลปวัฒนธรรม-วรรณกรรม     (172-5--) 
  6.  วากยสัมพันธและการแปลง     (172-6--) 
  7.  ภาษาสเปนสําหรับวิชาชีพ     (172-7--) 
  8.  ฝกประสบการณวิชาชีพ     (172-8--) 
  9.  โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ 
       โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย   (172-9--) 
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หมูวิชาภาษาสเปน  (172) 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป) 
รหัสใหม รหัสเกา   

1721101 
1721102 
1721103 
1721104 
1721105 
1721106 

1720101 
1720102 

ภาษาสเปนเบ้ืองตน 1 
ภาษาสเปนเบ้ืองตน 2 
ภาษาสเปน 1 
ภาษาสเปน 2 
ภาษาสเปน 3 
ภาษาสเปน 4 

2(1-2) 
2(1-2) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวิชาภาษาสเปน   (172) 

 
รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา 

 
น(ท-ป) 

1721101 ภาษาสเปนเบื้องตน  1 
Spanish for Beginners 1 

2(1-2) 

 สําหรับผูเรียนท่ีไมมีพื้นฐานความรูภาษาสเปนมากอน 
ควรฝกทักษะท้ัง 4    อยางบูรณาการ     ศึกษารูปประโยคและ

ไวยากรณพื้นฐาน    เนนฝกบทสนทนาท่ีใชในชีวิตประจําวัน       ไดแก  
การทักทาย  การแนะนําตน การบอกเวลา การซ้ือของ  เปนตน การอานควรฝก
อานขอความส้ัน ๆ      สามารถสรุปและตอบคําถามได การเขียนควรฝกการเขียน
ประโยคงาย ๆ  ได 
 

 1721102 ภาษาสเปนเบื้องตน 2 
Spanish  for Beginners 2 

2(1-2) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 1721101 ภาษาสเปนเบ้ืองตน 1 
                 โดยการฝกทักษะท้ัง 4    อยางบูรณาการ    ตอเนื่องจากภาษาสเปน
เบ้ืองตน 1     ศึกษาไวยากรณและรูปประโยคท่ีซับซอนข้ึน     ฝกทักษะภาษาใน
สถานการณตาง  ๆ ท่ีกวางขวางข้ึน และเนนการใชภาษาอยางถูกตองเหมาะสม 
 

1721103 ภาษาสเปน  1 
Spanish 1 

3(3-0) 

 ศึกษาเนนในดานการฟง และการพูดภาษาสเปนเบ้ืองตนในกรณีท่ี 
จําเปนตองใชภาษานี้ในการทํางาน บทเรียนจะประกอบดวยรูปแบบการสนทนา
ในชีวิตประจําวัน 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา 
 

น(ท-ป) 

1721104 ภาษาสเปน  2        
Spanish 2          

3(3-0) 

 ศึกษาตอเน่ืองจากวิชาภาษาสเปน 1    โดยเนนในดานการฟงและพูด 
นักศึกษาจะไดรับการฝกฝนใหใชวิชาภาษาสเปนในขอบขายท่ีกวางข้ึน ฝก
สนทนาภาษาสเปน ในวิชาชีพอยางงาย ๆ และท่ีใชอยูเสมอ 
 

1721105 ภาษาสเปน   3      
Spanish 3 

3(3-0) 

 ฝกทักษะในดานการฟงและพูด บทเรียนจะประกอบดวยภาษาสํานวน
ท่ีใชในการบริการและสนทนากับนักทองเท่ียว 
 

1721106 ภาษาสเปน  4     
Spanish  4 

3(3-0) 

 ฝกทักษะในดานการฟงและพูด ในสถานการณจําลองในการ
ปฏิบัติงานท้ังในโรงแรมและสถานท่ีทองเท่ียว 
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หมูวิชาภาษาอาหรับ   
(173) 

 
 
 
 

  หมูวิชาภาษาอาหรับ   ซ่ึงอยูในหมวดวิชามนุษยศาสตรไดจัดลักษณะเน้ือหาวิชา 
ออกเปน  ดังนี้ 
  1.  ทักษะพื้นฐาน      (173-1--) 
  2.  ทักษะการฟง-พูด      (173-2--) 
  3.  ทักษะการอาน      (173-3--) 
  4.  ทักษะการเขียน      (173-4--) 
  5.  ศิลปวัฒนธรรม-วรรณกรรม     (173-5--) 
  6.  วากยสัมพันธและการแปลง     (173-6--) 
  7.  ภาษาอาหรับสําหรับวิชาชีพ     (173-7--) 
  8.  ฝกประสบการณวิชาชีพ     (173-8--) 
  9.  โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ 
       โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย   (173-9--) 
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หมูวิชาภาษาอาหรับ  (173) 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป) 
รหัสใหม รหัสเกา   

1731101 
1731102 
1731103 
1732201 
1732202 
1732401 
1732402 
1733201 
1733202 
1733601 
1733602 
1733701 
1733702 
1733703 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

ภาษาอาหรับท่ัวไป 
ภาษาอาหรับ 1 
ภาษาอาหรับ 2 
การอาน 1 
การอาน 2 
การเขียนและการแปล 1 
การเขียนและการแปล 2 
การฟง - การพูด 1 
การฟง - การพูด 2 
หลักภาษา 1 
หลักภาษา 2 
ภาษาอาหรับเพื่อการทองเท่ียว 1 
ภาษาอาหรับเพื่อการทองเท่ียว 2 
ภาษาอาหรับในส่ือมวลชน 
 

3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
2(2-0) 
2(2-0) 
2(2-0) 
2(2-0) 
2(1-2) 
2(1-2) 
3(3-0) 
3(3-0) 
2(2-0) 
2(2-0) 
2(2-0) 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวิชาภาษาอาหรับ (173) 

 
     รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                น(ท-ป) 
  
1731101 ภาษาอาหรับท่ัวไป         3(2-2) 
  General Arabic           
  สําหรับผูเรียนท่ีไมมีพื้นฐานความรูภาษาอาหรับมากอน 

 ศึกษาอักษรภาษาอาหรับ  ฝกการออกเสียง  การทักทาย  การแนะนํา  การ
พูดขอบคุณ  ขอโทษ  การเขียนท่ีถูกตอง  หลักการผสมคํา    การสรางคํา    ตลอดจน
ประโยคพ้ืนฐานและวิธีการเช่ือมประโยค 

 
1731102 ภาษาอาหรับ 1           3(2-2) 
  Arabic 1 

ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน  ศึกษาคําศัพทและสํานวนท่ีใชใน
ชีวิตประจําวัน 

 
1731103 ภาษาอาหรับ 2        3(2-2) 
  Arabic 2 

ฝกทักษะการฟง  พูด อาน และเขียน  ศึกษาประโยคชนิดตาง ๆ ตอเน่ืองจาก
ภาษาอาหรับ 1 

 
1732201 การอาน 1        2(2-0) 
  Reading 1 

ฝกทักษะการอานออกเสียงท่ีถูกตอง  ฝกการอานเพื่อความเขาใจเร่ืองท่ัว ๆ 
ไป ในชีวิตประจําวัน 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                น(ท-ป) 
 
1732202 การอาน 2        2(2-0) 
  Reading 2 

ฝกทักษะการอาน       โดยเนนการอานจับใจความสําคัญและความเขาใจ
รายละเอียดของขอความ  บทความ และขาว 

 
1732401 การเขียนและการแปล 1       2(2-0) 
  Writing and Translation 1 
  ฝกการเขียนและการแปลขอความงาย ๆ เกี่ยวกับชีวิตประจําวัน  เพื่อใหสามารถใช 
  คําศัพท  และโครงสรางตาง ๆ ไดอยางถูกตอง 
 
1732402 การเขียนและการแปล 2       2(2-0) 
  Writing and Translation 2 
  ฝกการเขียนและแปลขอความ        เพื่อพัฒนาความสามารถในการใชคําศัพทและ 
    โครงสรางตาง ๆ  ในการผูกประโยคและการเรียบเรียงขอความ 
 
1733201 การฟง - การพูด 1       2(1-2) 
  Listening - Speaking 1 
  ฝกทักษะการฟงและการพูดในชีวิตประจําวัน       โดยเนนการออกเสียงใหถูกตอง 

ชัดเจน  การใชถอยคําใหเหมาะสมกับเหตุการณ  สภาพแวดลอม และวัฒนธรรมท่ี
สอดคลองกับสถานการณนั้น ๆ  โดยใชคําศัพทและโครงสรางในระดับพื้นฐาน      
ตลอดจนการฟงเพื่อความเขาใจจากส่ือประเภทตาง ๆ  

 
1733202 การฟง -  การพูด 2       2(1-2) 
  Listening - Speaking 2 

ฝกทักษะการฟงและการพูด  ในสถานการณท่ีซับซอนข้ึน  โดยเนนการใชถอยคํา
และประโยคที่ถูกตองและเหมาะสมตามสถานการณ 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                น(ท-ป) 
 
1733601 หลักภาษา 1        3(3-0) 
  Structure 1 

ศึกษาชนิดของคํา รากศัพทของคํา ประเภทของคํากริยา และโครงสรางของประโยค 
 
1733602 หลักภาษา 2        3(3-0) 
  Structure 2 
  ศึกษาการใชคําตามหนาท่ี  กาล  มาลา  วาจา และการกในประโยค 
 
1733701 ภาษาอาหรับเพื่อการทองเที่ยว 1      2(2-0) 
  Arabic for Tourism 1 

 ฝกการสนทนาเกี่ยวกับการทองเท่ียว     โดยเนนการอธิบายเกี่ยวกับสถานท่ี
ทองเท่ียวตาง ๆ  ในประเทศไทย 

 
1733702 ภาษาอาหรับเพื่อการทองเที่ยว 2      2(2-0) 
  Arabic for Tourism 2 

 ฝกการสนทนา    การใชถอยคําและประโยคท่ีเกี่ยวกับการทองเท่ียว        
โดยเนนการบรรยายเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของสถานท่ีสําคัญตาง ๆ   ตลอดจน
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมในสังคมไทย 

 
1733703 ภาษาอาหรับในส่ือมวลชน      2(2-0) 
  Arabic in Mass Media 

 ศึกษาการใชภาษาจากส่ือมวลชน  โดยเนนส่ิงพิมพ  และส่ือโทรคมนาคม  
เพื่อใหเกิดทักษะการใชภาษาในรูปแบบตาง ๆ  
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