หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณะ/สาขาวิชา
: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
: Bachelor of Arts Program in Thai

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อยํอ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อยํอ

:
:
:
:

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)
ศศ.บ. (ภาษาไทย)
Bachelor of Arts (Thai)
B.A. (Thai)

3. วิชาเอก
ไมํมี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
131 หนํวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและหรือนักศึกษาตํางประเทศที่สามารถใช๎ภาษาไทยได๎เป็นอยํางดี

2

มคอ.2

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให๎ปริญญาสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
พ.ศ. 2551
6.2 เริ่มใช๎ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 เป็นต๎นไป
6.3 คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พิจารณาหลักสูตรนี้
ในการประชุม ครั้งที่ 1/ 2555 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
6. 4 คณะกรรมการวิชาการ พิจารณาหลักสูตรนี้ ในการประชุม ครั้งที่ 3 /2555
วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2555
6. 5 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร พิจารณาหลักสูตรนี้ ในการประชุม
ครั้งที่ 20 /2555 วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
6. 6 สภาวิชาการเห็นชอบในการนาเสนอหลักสูตรนี้ตํอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้งที่ 10 / 2555 วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2555
6. 7 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรนี้ ในการประชุม ครั้งที่ 12 /2555
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2555
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
มีความพร๎อมเผยแพรํ วําเป็น หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตาม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย ในปีการศึกษา 2558
8. อาชีพที่ประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 พนักงานในหนํวยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข๎องกับงานเอกสาร เลขานุการ การสื่อสาร
ในองค์กร
8.2 พนักงานองค์การธุรกิจในประเทศ
8.3 นักแปลภาษาไทย
8.4 พนักงานองค์กรธุรกิจการทํองเที่ยว
8.5 นักวิชาการการศึกษาในหนํวยงานภาครัฐและภาคเอกชน
8.6 นักเขียนอิสระ/ ผู๎ประกาศขําว/ ผู๎สื่อขําว/ นักประชาสัมพันธ์ในภาครัฐและเอกชน
8.7 เจ๎าหน๎าที/่ ผู๎จัดการสานักพิมพ์
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8.8 ครูอาจารย์ในสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
8.9 อื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง
9. ชื่อ นามสกุล ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับที่

ชื่อ – สกุล

1

นายบุณย์เสนอ ตรีวิเศษ

2

นางสาวอุภาวัณณ์ นามหิรัญ

3

นายสันติภาพ ชารัมย์

4

นายธีรภัทร์ มะกา

คุณวุฒิ / สาขา
สถาบัน : ปีที่สาเร็จการศึกษา
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ภาษาไทย
วิทยาลัยครูนครราชสีมา : พ.ศ. 2535
การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) ภาษาไทย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร : พ.ศ. 2542
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) บริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
: พ.ศ. 2546
อาจารย์
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาษาไทย
มหาวิทยาลัยทักษิณ : พ.ศ.2546
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (อ.ม.) ภาษาไทย
มหาวิทยาลัยศิลปากร : พ.ศ. 2553
อาจารย์
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาษาไทย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : พ.ศ. 2545
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) ภาษาไทย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
: พ.ศ. 2555
อาจารย์
พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)
การสอนภาษาไทย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
: พ.ศ. 2544
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) ภาษาไทย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : พ.ศ. 2553
ตาแหน่ง
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นายสินทรัพย์ ยืนยาว
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คุณวุฒิ / สาขา
สถาบัน : ปีที่สาเร็จการศึกษา
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาษาไทย
มหาวิทยามหาสารคาม : พ.ศ. 2552
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) ภาษาไทย
มหาวิทยามหาสารคาม : พ.ศ. 2555

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
131 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
กลุํมวิชาภาษา
9 หนํวยกิต
กลุํมวิชามนุษยศาสตร์
6 หนํวยกิต
กลุํมวิชาสังคมศาสตร์
6 หนํวยกิต
กลุํมวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6 หนํวยกิต
และเลือกอีก
3 หนํวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
95 หน่วยกิต
วิชาแกน
9 หน่วยกิต
วิชาเฉพาะด้าน
78 หน่วยกิต
วิชาบังคับ
39 หนํวยกิต
วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
39 หนํวยกิต
วิชาพื้นฐานและวิชาชีพ
8 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
1) ความหมายของเลขรหัสวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เลขรหัสวิชาที่ใช๎ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด๎วยเลข 7 หลัก
มีความหมายดังนี้
เลขรหัสสามตัวแรก
หมายถึง หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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เลขรหัสตัวที่สี่ หมายถึง ชั้นปีที่เปิดสอน
เลขรหัสตัวที่ห๎า หมายถึง ลักษณะกลุํมวิชา โดยกาหนดดังนี้
เลข 1
หมายถึง กลุํมวิชาภาษาไทย
เลข 2
หมายถึง กลุํมวิชาภาษาอังกฤษ
เลข 3
หมายถึง กลุํมวิชาภาษาตํางประเทศอื่นๆ
เลข 4
หมายถึง กลุํมวิชามนุษยศาสตร์
เลข 5
หมายถึง กลุํมวิชาสังคมศาสตร์
เลข 6
หมายถึง กลุํมวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
เลข 7
หมายถึง กลุํมวิชาคอมพิวเตอร์
เลข 8
หมายถึง กลุํมวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
เลขรหัสตัวที่หกและเจ็ด หมายถึง ลาดับกํอนหลังรายวิชาในกลุํม
รายวิชาของรหัสตัวที่ห๎า
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
เลขรหัสวิชาที่ใช๎ในหมวดวิชาเฉพาะกลุํมวิชาเฉพาะด๎าน ประกอบด๎วยเลข
7 หลักมีความหมายดังนี้
เลขรหัสสามตัวแรก
หมายถึง สาขาวิชา (154)
เลขรหัสตัวที่สี่
หมายถึง ชั้นปีที่เปิดสอน
เลขรหัสตัวที่ห๎า
หมายถึง ลักษณะเนื้อหาของกลุํมวิชา
ดังตํอไปนี้
เลข 1
หมายถึง กลุํมวิชาภาษาไทยและภาษาศาสตร์
เลข 2
หมายถึง กลุํมวิชาการใช๎ภาษา
เลข 3
หมายถึง กลุํมวิชาวรรณคดีไทย
เลข 4
หมายถึง กลุํมวิชาภาษาและวรรณกรรมที่
สัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรม
เลข 5
หมายถึง กลุํมวิชาภาษาอาเซียน
เลข
8 หมายถึง การฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือ
สหกิจศึกษา
เลข 9
หมายถึง โครงการพิเศษ สัมมนาและการวิจัย
เลขรหัสตัวที่หก และ เจ็ด หมายถึง ลาดับกํอนหลังรายวิชาในกลุํมวิชา
ของรหัสตัวที่ห๎า
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2) รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ไม่น้อยกว่า

30 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษา
9 หน่วยกิต
0001101
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค๎น
3 (3-0-6)
Thai for Communication and Information Retrieval
0001201
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
English for Communication
0001202
ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1
3 (3-0-6)
English for Academic Purposes I
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6 หน่วยกิต
0001401
สุนทรียศาสตร์และจริยธรรมในการดารงชีวิต
3 (3-0-6)
Aesthetics and Ethics in Everyday Life
0001402
จิตวิทยาการดาเนินชีวิตกับการพัฒนาตน
3 (3-0-6)
Psychology of Living and Self - development
กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
0002501
0002502

6 หน่วยกิต
3 (3-0-6)

ท๎องถิ่นศึกษา
Local Studies
การเมืองการปกครองไทยและกฎหมายเบื้องต๎นสาหรับชีวิต
Thai Politics and Introduction to Laws for Life
3 (3-0-6)

กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์กบั คณิตศาสตร์
6 หน่วยกิต
0002601
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
ในชีวิตประจาวัน
3 (3-0-6)
Fundamental Sciences and Mathematic for
Everyday Life
0002701
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
Computer and Information Technology for Life
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หมายเหตุ จานวนหนํวยกิตที่เหลืออีก 3 หนํวยกิต เลือกเรียนจากรายวิชาตํอไปนี้
0002203
ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2
3 (3-0-6)
English for Academic Purposes II
0002301
ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
Khmer for Communication
0002302
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
Chinese for Communication
0002303
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
Japanese for Communication
0002403
จริยธรรมกับการดาเนินชีวิต
3 (3-0-6)
Ethics in Everyday Life
0002404
สุนทรียศาสตร์กับชีวิต
3 (3-0-6)
Aesthetics and Life
0002405
ดนตรีสาหรับชีวิต
3 (3-0-6)
Music for Life
0002406
การรู๎สารสนเทศ
3 (3-0-6)
Information Literacy
0002503
ภูมิปัญญาไทยกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
3 (3-0-6)
และวัฒนธรรม
Thai Wisdom with Social and Cultural Changes
0002504
ประเทศไทยในสังคมโลก
3 (3-0-6)
Thailand in the Global Societies
0002505
การเมืองการปกครองไทยในกระแสโลกาภิวัตน์
3 (3-0-6)
Thai Politics and the Globalization
0002506
กฎหมายเบื้องต๎นสาหรับชีวิต
3 (3-0-6)
Introduction to Laws for Life
0002507
การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อมประเทศไทย
3 (3-0-6)
Thai Resources and Environment Management
0002508
เศรษฐกิจในชีวิตประจาวัน
3 (3-0-6)
Economics in Everyday Life
0002509
หลักการประกอบธุรกิจเบื้องต๎น
3 (3-0-6)
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0002602
0002801
0002802
0002803
0002804
0002805
0002806
0002807
0002808

Introduction to Business Principles
การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
Sciences for Quality of Life Development
วิทยาศาสตร์พื้นฐานกับชีวิตประจาวัน
Fundamental Sciences for Everyday Life
วิทยาศาสตร์ประยุกต์สาหรับการดารงชีวิต
Applied Sciences for Everyday Life
ชีวิตกับสิ่งแวดล๎อม
Life and the Environment
เกษตรในชีวิตประจาวัน
Agriculture in Everyday Life
การเกษตรทฤษฎีใหมํตามแนวพระราชดาริ
The Royal New Theory of Agriculture
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมพื้นฐาน
Fundamental Industrial Technology
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการดารงชีวิตในท๎องถิ่น
Appropriate Technology for Local Everyday Life

มคอ.2

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)

ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
95 หน่วยกิต
วิชาแกน
9 หน่วยกิต
1541201 ศิลปะการพูด
3 (2-2-5)
The Art of Speaking
2021401 ศิลปกรรมท๎องถิ่นอีสาน
3 (3-0-6)
Northeastern Local Art
2033901
ระเบียบวิธีวิจัยทางมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์เบื้องต๎น
3 (2-2-5)
Introduction to Research Methodology in Humanities
and Social Sciences

9

วิชาเฉพาะ

มคอ.2
78 หน่วยกิต
39 หน่วยกิต
3(3-0-6)

วิชาบังคับ
1541101 หลักภาษาไทยเพื่อการประยุกต์ใช๎
Thai Language Principle for Application
1541202
การพัฒนาทักษะการเขียน
Writing Skill Development
1541302
วรรณกรรมศึกษา
Literature Studies
1541501
ภาษาเขมร 1
Khmer I
1542103
ภาษาศาสตร์เพื่อภาษาไทย
Linguistics For Thai
1542303
วรรณกรรมเอกของไทย
Thai – Identity Literature
1542304
วรรณกรรมรํวมสมัย
Contemporary Literature
1543207
ภาษาเพื่อพัฒนาความคิด
Language for Thinking Development
1543211
การอํานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
Reading for Life Quality Development
1543402
ภาษาในสังคมไทย
Language in Thai Society
1543403 ภาษาวรรณกรรมและวัฒนธรรมอาเซียน
Literature Language and ASEAN Culture
1543901
การวิจัยภาษาและวรรณกรรมไทย
Research in Language and Thai Literature
1544902
สัมมนาภาษาไทยและวรรณกรรมไทย
Seminar in Thai Language and Thai Literature

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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วิชาเลือก ให้เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า
39 หน่วยกิต
1541102
ภาษาตํางประเทศในภาษาไทย
3(3-0-6)
Loan Words in Thai
1541203
การอํานวรรณกรรมสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Literature Reading
1541301
กวีนิพนธ์ไทย
3(3-0-6)
Thai Poetry
1541502
ภาษาลาว 1
3(3-0-6)
Lao I
1541503
ภาษาเวียดนาม 1
3(3-0-6)
Vietnamese I
1542104
ภาษาและอักษรโบราณ
3(3-0-6)
Language and Ancient Scripts
1542204
การเขียนจดหมายโต๎ตอบและรายงานการประชุม
3(3-0-6)
Correspondence and Minutes of Meeting
1542205 ภาษาเพื่อสื่อสารมวลชน
3(3-0-6)
Language for Mass Communication
1542206
การเขียนสารคดี
3(3-0-6)
Non-Fiction Writing
1542504
ภาษาเขมร 2
3(3-0-6)
Khmer II
1542505
ภาษาลาว 2
3(3-0-6)
Lao II
1542506
ภาษาเวียดนาม 2
3(3-0-6)
Vietnamese II
1542507
ภาษาเขมร 3
3(3-0-6)
Khmer III
1542508
ภาษาลาว 3
3(3-0-6)
Lao III
1542509
ภาษาเวียดนาม 3
3(3-0-6)
Vietnamese III
1543105
ภาษาถิ่นไทย
3(3-0-6)
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Thai Dialects
1543208
การพูดเพื่อพัฒนางานอาชีพ
Speaking for Professional Development
1543209
การเขียนบันเทิงคดี
Fiction Writing
1543210 การพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์
Speaking for Pubblic Relations
1543305
วรรณกรรมวิจารณ์เชิงประยุกต์
Applied Criticism Literature
1543306
วรรณกรรมพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว
Royal Literary Work of His Majesty the King
1543307
วรรณกรรมท๎องถิ่น
Thai Folk Literature
1543401
คติชนวิทยาประยุกต์
Applied Folklore
154212
การสอนภาษาไทยสาหรับชาวตํางประเทศ
Thai Teaching for Foreigners

หรือ

มคอ.2

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
8 หน่วยกิต
1543801
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย
2(90)
Preparation for Professional Experience in Thai
1544802 การฝึก ประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย
6(450)
Field Experience in Thai
1543803
การเตรียมสหกิจศึกษา
2(90)
Cooperative Education Preparation
1544804
สหกิจศึกษา
6(450)
Cooperative Education
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต

ให๎เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ กาหนด โดยไมํซ้ากับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแล๎ว และต๎องไมํเป็นรายวิชาที่กาหนดให๎เรียนโดยไมํนับหนํวยกิตรวมในเกณฑ์การสาเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชานี้
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3.1.4 แผนการศึกษา
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป

เฉพาะ

XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
1541101
1541301
1541302
1541201

รหัสและชื่อวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
หลักภาษาไทยเพื่อการประยุกต์ใช๎
กวีนิพนธ์ไทย
วรรณกรรมศึกษา
ศิลปะการพูด
รวมหน่วยกิต

หน่วยกิต
3 (X-X-X)
3 (X-X-X)
3 (X-X-X)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
21

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป

เฉพาะ

รหัสและชื่อวิชา
XXXXXXX ศึกษาทั่วไป
XXXXXXX ศึกษาทั่วไป
XXXXXXX ศึกษาทั่วไป
1541102 ภาษาตํางประเทศในภาษาไทย
1541202 การพัฒนาทักษะการเขียน
1541203 การอํานวรรณกรรมสารสนเทศ
1541501 ภาษาเขมร 1
รวมหน่วยกิต

หน่วยกิต
3 (X-X-X)
3 (X-X-X)
3 (X-X-X)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
21
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
เฉพาะ

เลือกเสรี

รหัสและชื่อวิชา
XXXXXXX ศึกษาทั่วไป
XXXXXXX ศึกษาทั่วไป
1542103 ภาษาศาสตร์เพื่อภาษาไทย
1542303 วรรณกรรมเอกของไทย
1542504 ภาษาเขมร 2
2021401 ศิลปกรรมท๎องถิ่นอีสาน
XXXXXXX เลือกเสรี
รวมหน่วยกิต

หน่วยกิต
3 (X-X-X)
3 (X-X-X)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (X-X-X)
21

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
เฉพาะ

เลือกเสรี

XXXXXXX
XXXXXXX
1542205
1542206
1542304
1542507
XXXXXXX

รหัสและชื่อวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ภาษาเพื่อสื่อสารมวลชน
การเขียนสารคดี
วรรณกรรมรํวมสมัย
ภาษาเขมร 3
วิชาเลือกเสรี
รวมหน่วยกิต

หน่วยกิต
3 (X-X-X)
3 (X-X-X)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (X-X-X)
21
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
เฉพาะ

1543105
1543207
1543208
1543209
1543305
2033901

รหัสและชื่อวิชา
ภาษาถิ่นไทย
ภาษาเพื่อพัฒนาความคิด
การพูดเพื่อพัฒนางานอาชีพ
การเขียนบันเทิงคดี
วรรณกรรมวิจารณ์เชิงประยุกต์
ระเบียบวิธีวิจัยทางมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์เบื้องต๎น
รวม

หน่วยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
18

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
เฉพาะ

1543211
1543402
1543401
1543403
1543901
1543801

รหัสและชื่อวิชา
การอํานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ภาษาในสังคมไทย
คติชนวิทยาประยุกต์
ภาษาวรรณกรรมและวัฒนธรรมอาเซียน
การวิจัยภาษาและวรรณกรรมไทย
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทยเพื่อ
การสื่อสาร หรือ 1543803 การเตรียมสหกิจศึกษา
รวม

หน่วยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
2 (90)
17

15
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
เฉพาะ

รหัสและชื่อวิชา
1544212 การสอนภาษาไทยสาหรับชาวตํางประเทศ
1544902 สัมมนาภาษาไทยและวรรณกรรมไทย
รวม

หน่วยกิต
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
6

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
เฉพาะ

รหัสและชื่อวิชา
1544802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย
หรือ 1544804 สหกิจศึกษา
รวม

หน่วยกิต
6 (450)
6
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
ก. วิชาหมวดศึกษาทั่วไป
วิชาบังคับ
0001101

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3 (3-0-6)
Thai for Communication and Information Retrieval
ความสาคัญของภาษาไทยที่เป็นเครื่องมือสื่อสารและการแสวงหาความรู๎ หลักการ
ใช๎ภาษาไทยในการสื่อสาร ทั้งในด๎านการฟัง พูด อําน เขียน เชํน การจับใจ ความสาคัญ
การตีความ การยํอความ การสรุปความ การวินิจสาร การวิเคราะห์
การวิจารณ์ ฯลฯ
การพัฒนาทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ตํางๆ และการจัดเก็บการสืบค๎น
ของทรัพยากรสารนิเทศในรูปแบบตําง ๆ

0001201

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
English for Communication
ศึกษาและพัฒนาทักษะด๎านการฟัง การพูด การอํานและการเขียนภาษาอังกฤษ
เพื่อการติดตํอและการสื่อสารในสถานการณ์ตํางๆ การทักทาย การกลําวลา การแนะนา
ตนเองและผู๎อื่น การให๎ข๎อมูลและคาแนะนา การสนทนา การแสดงความรู๎สึก การอําน และ
การเขียนเพื่อการสื่อความหมายและการติดตํอ การอําน ประกาศ โฆษณา ฉลากที่ใช๎ใน
ชีวิตประจาวัน การใช๎พจนานุกรม การกรอกแบบฟอร์มและการเขียนรูปแบบตํางๆ เพื่อ
การสื่อสารในชีวิตประจาวัน

0001202 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ
1
3 (3-0-6)
English for Academic Purposes I
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน ที่จาเป็นตํอการศึกษาในระดับปริญญาตรี
โดยเน๎นทักษะด๎านการฟัง การพูด การอําน และการเขียนเชิงวิชาการ
0001401

สุนทรียศาสตร์และจริยธรรมในการดารงชีวิต
3 (3-0-6)
Aesthetics and Ethics in Everyday Life
ศึกษาความหมายในศาสตร์ของงานด๎านทัศนศิลป์ โสตศิลป์ และนาฏศิลป์
เพื่อการ
พัฒนาศักยภาพของการรับรู๎ทางสุนทรียศาสตร์ สามารถเชื่อมโยงประสบการณ์นาไปใช๎ใน
ชีวิตประจาวัน รวมทั้งศึกษาความหมาย และความสาคัญของจริยธรรม ความสัมพันธ์
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ระหวํางจริยธรรมกับจริยศาสตร์ หลักจริยธรรมในพระพุทธศาสนา ปัญหาเกี่ยวกับจริยธรรม
การใช๎จริยธรรมในการแก๎ปัญหา เชื่อมโยงประสบการณ์นาไปใช๎ในชีวิตประจาวัน เพื่อให๎
สามารถดารงชีวิตได๎อยํางมีความสุข
0001402

จิตวิทยาการดาเนินชีวิตกับการพัฒนาตน
3 (3-0-6)
Psychology of Living and Self - development
ความเข๎าใจหลักการดาเนินชีวิตและการทางาน ความเข๎าใจตนเองและผู๎อื่น
การพัฒนาเชาว์อารมณ์ การปรับตัวและสุขภาพจิต การสื่อสารระหวํางบุคคล การพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมเพื่อการทางานและการดาเนินชีวิต

0002501

ท้องถิ่นศึกษา
3 (3-0-6)
Local Studies
วิถีชีวิตความเป็นอยูํและระบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดช รวมทั้งโครงการในพระราชดาริ ในการจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อมประเทศไทย เพื่อพัฒนาสังคมไทยอยํางยั่งยืน โดยเน๎นบริบทด๎าน
สภาพภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ของท๎องถิ่น รวมทั้งสังคม การเมือง การปกครอง และ
ด๎านเศรษฐกิจของท๎องถิ่น

0002502 การเมืองการปกครองไทยและกฎหมายเบื้องต้นสาหรับชีวิต
3 (3-0-6)
Thai Politics and Introduction to Law for Life
ศึกษาความรู๎พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง หน๎าที่ของรัฐ ความสัมพันธ์
ระหวํางรัฐกับประชาชน สิทธิ เสรีภาพ บทบาทหน๎าที่ของประชาชน
ตามรัฐธรรมนูญ
กระบวนการทางการเมืองตามระบบประชาธิปไตย รวมทั้งศึกษาความรู๎เกี่ยวกับกฎหมาย
หลักการเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ หน๎าที่ของปวงชนชาวไทยที่บัญญัติไว๎ในรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการดาเนินชีวิตในยุคปัจจุบัน
0002601

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานในชีวิตประจาวัน
3 (3-0-6)
Sciences and Fundamental Mathematic for Everyday Life
หลักการนาความรู๎ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มาใช๎ ดารงชีวิต
อันได๎แกํ
โภชนาการ สารเคมีในชีวิตประจาวัน การออกกาลังกาย และการดูแลสุขภาพตนเอง การแปล
ความหมายและการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ ความนําจะเป็การศึ
น กษาความสัมพันธ์ของตัวแปร
ตํางๆ รวมทั้งการประยุกต์ใช๎สถิติ เพื่อการคาดการณ์และการแก๎ปัญหา
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คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
Computer and Information Technology for Life
ศึกษาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอิทธิพล
และมี
ผลกระทบตํอชีวิตและสังคม การใช๎งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได๎แกํ
เครื่องและ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การประมวลผลข๎อมูล การสื่อสารข๎อมูล การแสวงหาความรู๎ บนระบบ
เครือขํายคอมพิวเตอร์และจากฐานข๎อมูลตํางๆ สาหรับการศึกษาค๎นคว๎า การทารายงาน
การนาเสนอผลงาน และการดารงชีวิตประจาวันอยํางมีประสิทธิภาพ โดยคานึงถึงจริยธรรม
และความปลอดภัย ตลอดจนการเคารพสิทธิทางปัญญา

วิชาเลือก
0002203

ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2
3 (3-0-6)
English for Academic Purposes II
รายวิชาที่ต๎องเรียนมากํอน
: 0001202 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1
พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษขั้นสูงที่จาเป็นตํอการศึกษาในระดับปริญญาตรี
โดยเน๎นทักษะด๎านการฟัง การพูด การอําน และการเขียนเชิงวิชาการ เป็นรายวิชา
ตํอเนื่องจากรายวิชาภาษาอังกฤษทางวิชาการ
1

0002301

ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
Khmer for Communication
ศึกษาอักษร การประสมอักษร การสร๎างคา ประโยคพื้นฐานเขียนและอําน
ภาษาเขมรพื้นฐาน สนทนาภาษาเขมรพื้นฐาน เชํน การทักทาย การแนะนาตัว
การพูดขอโทษ ขอบคุณ ฝึกทักษะการฟัง และการสนทนาในชีวิตประจาวัน การใช๎ถ๎อยคาให๎
เหมาะสมกับกาลเทศะ บุคคลสภาพแวดล๎อมและวัฒนธรรม ใช๎คาศัพท์และโครงสร๎างใน
ระดับพื้นฐาน

0002302

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
Chinese for Communication
ศึกษาโครงสร๎างของภาษาจีน ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับการออกเสียงคา
และสานวนตํางๆ ฝึกทักษะการฟั ง และพูดเน๎นสานวนที่ใช๎ในการสนทนาในชีวิตประจาวัน
เชํน การทักทาย การแนะนาคน การบอกเวลา การซื้อของ เป็นต๎น ตลอดจนศึกษา
วัฒนธรรมและประเพณีของจีน
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0002303 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
Japanese for Communication
ศึกษารูปประโยคพื้นฐาน เพื่อนามาใช๎แตํงประโยคแบบงํายๆ ฝึกการออก
เสียง การอํานและการเขียนอักษรโรมันจิ รวมทั้งฝึกทักษะการฟังและความเข๎าใจ
โดยการถาม-ตอบ เน๎นสานวนที่ใช๎ในสถานการณ์ที่พบบํอยในชีวิตประจาวัน ฝึกการทักทาย
การกลําวแนะนาตัว การสนทนาทางโทรศัพท์ การถาม -บอกทาง เป็นต๎น ตลอดจนศึกษา
วัฒนธรรมและประเพณีของญี่ปุ่น
0002403

จริยธรรมกับการดาเนินชีวิต
3 (3-0-6)
Ethics in Everyday Life
ศึกษาความหมายและความสาคัญของจริยธรรม ความสัมพันธ์ระหวําง
จริยธรรมกับจริยศาสตร์ จริยศึกษา และวัฒนธรรม หลักจริยธรรมสากล หลักจริยธรรมใน
พระพุทธศาสนา ปัญหาเกี่ยวกับจริยธรรม การใช๎จริยธรรมแก๎ปัญหา การประเมินจริยธรรม
จริยธรรมกับอาชีพชีวิตที่มีความสุขและสังคมที่มีสันติภาพ

0002404 สุนทรียศาสตร์กับชีวิต
3 (3-0-6)
Aesthetics and Life
ศึกษาความหมายในศาสตร์ของงานทางการเห็น การได๎ยิน และการเคลื่อนไหว
สูํการพัฒนาศักยภาพของการรับรู๎ เข๎าใจทัศนศิลป์ ดนตรี และการแสดงสามารถเชื่อมโยง
ประสบการณ์นาไปใช๎ในชีวิตประจาวัน
0002405

ดนตรีสาหรับชีวิต
3 (3-0-6)
Music for Life
ศึกษาเกี่ยวกับประเภทของดนตรีตํางๆ ที่มีในสมัยปัจจุบันรูปแบบดนตรีที่เกี่ยวข๎อง
ในชีวิตประจาวัน ศึกษาเกี่ยวกับหลักการของการชมและฟังดนตรี หลักการรับรู๎และเข๎าใจ
ดนตรี การชมการแสดงดนตรีสดในรูปแบบตํางๆ

0002406

การรู้สารสนเทศ
3 (3-0-6)
Information Literacy
การศึกษาค๎นคว๎าในระดับอุดมศึกษา การรู๎สารสนเทศ การจัดเก็บและการใช๎
ทรัพยากรสารสนเทศประเภทตําง ๆ การใช๎เครื่องมือชํวยค๎นคว๎าทั้งในระบบมือและ
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ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในห๎องสมุดและศูนย์สารสนเทศ การเขียนเอกสารอ๎างอิงและ
บรรณานุกรมประกอบการศึกษาค๎นคว๎าและการวิจัย
ภูมิปัญญาไทยกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
Thai Wisdom with Social and Cultural Changes
ศึกษาแนวคิด ความหมาย ความสาคัญของภูมิปัญญาไทย กระบวนการเรียนรู๎
การถํายทอด การผสมผสานภูมิปัญญาไทย การประยุกต์ใช๎ภูมิปัญญาไทยกับกระแส
การเปลี่ยนแปลงทางด๎านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล๎อม
ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาไทยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน และสังคมศึกษา
กรณีตัวอยํางภูมิปัญญาไทยสาขาตํางๆ

0002504

ประเทศไทยในสังคมโลก
3 (3-0-6)
Thailand in the Global Societies
สังคมไทยในฐานะสมาชิกของประชาคมโลกและกลุํมผลประโยชน์
ผลกระทบของ
กระแสโลกาภิวัตน์ในด๎านตํางๆ ที่เกิดขึ้นกับสังคมไทย แนวทางการปรับปรุงประเทศเพื่อ
ธารงรักษาเอกลักษณ์และความเป็นไทย รวมถึงความเป็นชาติที่มีบทบาทสาคัญในโลก

0002505

การเมืองการปกครองไทยในกระแสโลกาภิวัตน์
3 (3-0-6)
Thai Politics and the Globalization
ศึกษาความรู๎พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง หน๎าที่ของรัฐ
ความสัมพันธ์
ระหวํางรัฐกับประชาชน ศึกษาสิทธิ เสรีภาพ บทบาทหน๎าที่ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ
ศึกษากระบวนการทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย การมีสํวนรํวมของประชาชนตํอ
ระบบการเมืองไทยที่สอดคล๎องกับกระแสโลกาภิวัตน์

0002506

กฎหมายเบื้องต้นสาหรับชีวิต
3 (3-0-6)
Introduction to Laws for Life
ศึกษาความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย หลักเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ และหน๎าที่ของ
ปวงชนชาวไทยที่บัญญัติไว๎ในรัฐธรรมนูญ กฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการดาเนินชีวิต ในยุค
ปัจจุบันที่ประชาชนควรทราบ กฎหมายแพํงและพาณิชย์ วําด๎วยบุคคล นิติกรรม สัญญาหนี้
ครอบครัว มรดก และเอกเทศสัญญาตํางๆ กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพํง
อาญา เฉพาะในสํวนความรู๎เบื้องต๎น

0002507 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมประเทศไทย
Thai Resources and Environment Management

3 (3-0-6)
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ความหมายสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติ ประเภทและความสาคัญของ
สิ่งแวดล๎อมและทรัพยากร สภาพปัญหาและแนวทางแก๎ไขและป้องกันปัญหาด๎าน
สิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติ กฎหมายสิ่งแวดล๎อมและหลักการจัดการ ทรัพยากร
และสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน
0002508 เศรษฐกิจในชีวิตประจาวัน
3 (3-0-6)
Economics in Everyday Life
ความหมายของเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจ ความหมายของระบบเศรษฐกิจ
และ
ลัทธิเศรษฐกิจในสังคมไทย สังคมเอเชียและสังคมโลก ดัชนีชี้วัดพื้นฐานทาง เศรษฐกิจที่ควร
รู๎และมีการนาไปใช๎บํอยๆ ความหมายของการผลิต การจาหนํายจํายแจก การแบํงปัน และ
การบริโภค ความหมายเบื้องต๎นของอุปสงค์และอุปทาน สถาบันที่สาคัญทางเศรษฐกิจใน
ประเทศไทย
0002509 หลักการประกอบธุรกิจเบื้องต้น
3 (3-0-6)
Introduction to Business Principles
ศึกษาลักษณะของธุรกิจ ความสาคัญของธุรกิจที่มีตํอเศรษฐกิจและสังคม
สิ่งแวดล๎อมที่เกี่ยวข๎องกับการดาเนินธุรกิจ ประเภทของธุรกิจในประเทศไทย การประกอบ
กิจกรรมตํางๆ ของธุรกิจ เชํน การผลิต การตลาด การจัดองค์การ
การจัดการธุรกิจ
กฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับธุรกิจและภาษีอากร จรรยาบรรณทางธุรกิจของผู๎ประกอบการ
สภาพปัญหาของการดาเนินธุรกิจ หลักการเขียนแผนธุรกิจ เพื่อนาไปใช๎ในการประกอบ
ธุรกิจของตนเองและครอบครัว
0002602 การคิดและการตัดสินใจ
3 (3-0-6)
Thinking and Decision Making
หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ การคิดสร๎างสรรค์ การคิดวิเคราะห์
ข๎อมูลขําวสาร ตรรกศาสตร์และการให๎เหตุผล กระบวนการตัดสินใจ กาหนดการเชิงเส๎น
การนาความรู๎มาประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจาวันและการตัดสินใจ
0002801

วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3 (3-0-6)
Sciences for Quality of Life Development
ศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีจากอดีตสูํปัจจุบัน การนาความรู๎ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มาพัฒนา
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คุณภาพชีวิต ตระหนักถึงผลกระทบของความก๎าวหน๎าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มี
ตํอมนุษย์ทั้งโลกปัจจุบัน และอนาคต
0002802

วิทยาศาสตร์พื้นฐานกับชีวิตประจาวัน
3 (3-0-6)
Fundamental Sciences for Everyday Life
กระบวนการแสวงหาความรู๎ทางวิทยาศาสตร์ การแก๎ไขปัญหาโดยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ การทางานของระบบตํางๆ ในรํางกาย ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งแวดล๎อม สารเคมีที่ใช๎ในชีวิตประจาวัน ประโยชน์และโทษของการใช๎สารเคมี
สารเคมีที่ตกค๎างในสิ่งแวดล๎อม
สารเคมีปราบศัตรูพืช หลักการทางาน วิธีใช๎
และการแก๎ปัญหาเบื้องต๎นของอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ๎าน การใช๎ประโยชน์และการอนุรักษ์
พลังงานในรูปแบบตํางๆ

0002803 วิทยาศาสตร์ประยุกต์สาหรับการดารงชีวิต
3 (3-0-6)
Applied Sciences for Everyday Life
ศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาหรับการนาไปใช๎ดารงชีวิต
ได๎แกํ ความสาคัญของอาหารและโภชนาการที่มีตํอสุขภาพ สารอาหาร อาหารหลัก การกิน
อาหารให๎พอดีกับความต๎องการของรํางกาย เมแทบอลิซึม แหลํงพลังงานและการใช๎
การคุ๎มครองผู๎บริโภค หลักการใช๎ยา สารพิษ และพืช
สมุนไพรในชีวิตประจาวัน
และการดูแลสุขภาพตนเอง สุขอนามัยสํวนบุคคลและปัจจุบันพยาบาล การออกกาลังกาย
การวางแผนการออกกาลังกาย วิธีออกกาลังกายอยํางถูกต๎อง การทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย การวัดผลและประเมินผลกํอน
และหลังการออกกาลังกายเพื่อเสริมสร๎าง
สมรรถภาพทางกาย
0002804

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
Life and the Environment
กาเนิดชีวิต ความสัมพันธ์ระหวํางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล๎อม สภาวะของโลกในเรื่อง
ปัญหาสิ่งแวดล๎อม ระบบนิเวศ ความสัมพันธ์เชิงระบบระหวํางชีวิตกับสิ่งแวดล๎อม การรักษา
ความสมดุลของระบบนิเวศ ความสมดุลธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ปัญหามลพิษ
ผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมและคุณภาพชีวิต การประเมินผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม ปัญหา
สิ่งแวดล๎อมในท๎องถิ่น ประเทศและโลก การใช๎ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยําง
ยั่งยืน
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เกษตรในชีวิตประจาวัน
3 (2-2-5)
Agriculture in Everyday Life
ความหมายและการพัฒนาการเกษตร ความสัมพันธ์ดินกับการเจริญเติบโตของพืช
ธาตุอาหาร การปลูกพืช การขยายพันธุ์พืช เคมีภัณฑ์ และการกาจัดศัตรูพืช การเลี้ยงสัตว์
เศรษฐกิจชนิดตํางๆ เชํน ไกํ สุกร โค กระบือ การเลี้ยงปลา การถนอม และแปรรูปผลิตผล
การเกษตร

0002806

การเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดาริ
3 (3-0-6)
The Royal New Theory of Agriculture
ความหมาย ความสาคัญ และวิธีการทาเกษตรทฤษฎีใหมํตามแนวพระราชดาริ
หลักการทาไรํนาสวนผสม เทคนิคการทาและการใช๎ปุ๋ยจากธรรมชาติ การใช๎วัสดุ
ธรรมชาติให๎เกิดประโยชน์ การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน
(Integrated Pest Management)

0002807

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมพื้นฐาน
3 (2-2-5)
Fundamental Industrial Technology
ศึกษาความหมายและความสาคัญของเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาหรับชําง
ศึกษาทฤษฎีหรือหลักการในงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแขนงตํางๆ และปฏิบัติ
ทางด๎านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพื้นฐานสาหรับชําง เพื่อเป็นพื้นฐานในการประยุกต์
เทคโนโลยีทางชํางมาใช๎ในงานประจาวัน

0002808

เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการดารงชีวิตในท้องถิ่น
3 (3-0-6)
Appropriate Technology for Local Everyday Life
ศึกษาเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่เกี่ยวกับพลังงานและพลังงานทดแทนคุณภาพชีวิต
ความสัมพันธ์ระหวํางเทคโนโลยีกับวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ เทคนิค
และคุณภาพชีวิต การนาเทคโนโลยีไปใช๎เพื่อการพัฒนาชนบท การพัฒนาเทคโนโลยีที่
เหมาะสม เทคโนโลยีที่เหมาะสม กับการดารงชีวิตในท๎องถิ่น ศึกษาและเก็บรวบรวมข๎อมูล
เทคโนโลยีท๎องถิ่นพร๎อม กับปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาให๎เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกน
1541201

ศิลปะการพูด
3 (2-2-5)
The Art of Speaking
ศึกษาความสาคัญของการพูด หลักการพูด การสร๎างบุคลิกในการพูด
การเตรียมการพูด การฝึกพูดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในแบบตํางๆ เชํน การพูดจูงใจ
พิธีกร สุนทรพจน์ อภิปราย ปราศรัย โอวาท สดุดี อวยพร ไว๎อาลัย เปิด-ปิดงาน ต๎อนรับ
ขอบคุณ มอบสิ่งของและแนะนาวิทยากร รวมทั้งการประเมินการพูด

2021401 ศิลปกรรมท้องถิ่นอีสาน
3 (3-0-6)
Northeastern Local Art
ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบทางศิลปกรรมด๎านดนตรี นาฏศิลป์ และทัศนศิลป์เพื่อ
บูรณาการสูํการประยุกต์ใช๎ให๎สอดคล๎องกับบริบทของท๎องถิ่นอีสานและสังคมปัจจุบัน
2033901 ระเบียบวิธีวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เบื้องต้น
3 (2-2-5)
Introduction to Research Methodology in Humanities
and Social Sciences
ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย แนวคิดและหลักการของการวิจัยทางมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ การระบุปัญหางานวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การกาหนดกรอบ
แนวคิดในการวิจัย การดาเนินการวิจัย การใช๎สถิติ แหลํงข๎อมูล การรวบรวมข๎อมูล
การวิเคราะห์ข๎อมูล การเขียนรายงานการวิจัย การอํานผลการวิจัย การนาวิธีการและ
ผลการวิจัยไปใช๎ในการปฏิบัติงาน การเขียนโครงการวิจัย ฝึกปฏิบัติการดาเนินงานวิจัย
ภาคสนามทุกขั้นตอน
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วิชาเฉพาะด้าน
วิชาบังคับ
1541101

1541202

หลักภาษาไทยเพื่อการประยุกต์ใช้
3(3-0-6)
Thai Language Principle for Application
ทฤษฎีไวยากรณ์ดั้งเดิม หลักการประยุกต์ใช๎ระบบเสียง คา ประโยค วลี วัฒนธรรม
การใช๎ภาษา
การพัฒนาทักษะการเขียน
3(3-0-6)
Writing Skill Development
การเขียนยํอหน๎า การใช๎โวหารและภาพพจน์ การเขียนเรียงความ ความรู๎พื้นฐาน
เรื่องการเขียน

1541302

วรรณกรรมศึกษา
3(3-0-6)
Literature Studies
ความรู๎เกี่ยวกับวรรณกรรมไทย วรรณกรรมไทยสมัยตํางๆ และพัฒนาการของ
วรรณกรรมไทย

1541501

ภาษาเขมร 1
3(3-0-6)
Khmer I
ศึกษาหลักภาษาเขมรเบื้องต๎น ได๎แกํ หนํวยเสียงพยัญชนะ หนํวยเสียงสระ
หลักการประสมคาและอํานออกเสียง การสร๎างคา วลี และประโยค ตลอดจนโครงสร๎างคา
วลี และประโยค และการสนทนาภาษาเขมรเบื้องต๎น

1542103

ภาษาศาสตร์เพื่อภาษาไทย
3(3-0-6)
Linguistics for Thai
ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับภาษาศาสตร์ ความหมายของวิชาภาษาศาสตร์สาขาตํางๆ
ของวิชาภาษาศาสตร์ ระบบเสียง ระบบคา ระบบประโยคในภาษาไทย การวิเคราะห์
ภาษาไทยตามทฤษฎีภาษาศาสตร์
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1542303

วรรณกรรมเอกของไทย
3(3-0-6)
Thai – Identity Literature
ศึกษาวรรณคดีสาคัญที่ได๎รับการยกยํองจากวรรณคดีสโมสรในแงํการแตํง คุณคําที่
มีอิทธิพลตํอกวีรุํนหลัง ให๎ศึกษาวรรณกรรมเอกอยํางน๎อย 1 เรื่องโดยละเอียดในหัวข๎อความ
เป็นมา ที่มาของเรื่อง เนื้อเรื่อง แกํนเรื่อง ตัวละคร ฉาก การใช๎คา ภาษา รสแหํงวรรณคดี
ความรู๎ในแงํตํางๆ

1542304

วรรณกรรมร่วมสมัย
3(3-0-6)
Contemporary Literature
ลักษณะวรรณกรรมรํวมสมัย วิวัฒนาการของวรรณกรรมรํวมสมัย เนื้อหารูปแบบ
แนวคิด อิทธิพลของสังคมที่มีตํอวรรณกรรมรํวมสมัย

1543207

ภาษาเพื่อพัฒนาความคิด
Language for Thinking Development
ความรู๎ ความสาคัญเกี่ยวกับการคิด ความสัมพันธ์ระหวํางภาษากับการคิด
การวิเคราะห์สารสร๎างสรรค์ประเภทตํางๆ

1543211

การอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
Reading for Life Quality Development
ความสาคัญของการอําน ฝึกการอํานในใจ จับใจความสาคัญ วิเคราะห์วิจารณ์ และ
นาเสนอผลงานได๎

3(3-0-6)

1543402 ภาษาในสังคมไทย
3(3-0-6)
Language in Thai Society
ความสัมพันธ์ระหวํางภาษากับสังคม พฤติกรรมทางภาษาที่มีผลมาจากสภาพของ
สังคมที่แตกตํางกัน รวมทั้งศึกษาทาเนียบของภาษาตํางๆ ในสังคมไทย
1543403

ภาษาวรรณกรรมและวัฒนธรรมอาเซียน
3(3-0-6)
Literature Language and ASEAN culture
วิเคราะห์ภาษาและวรรณกรรมอาเซียนในด๎านอิทธิพลที่ได๎รับจากพื้นฐานทาง
วัฒนธรรม ทั้งในด๎านกลวิธีการแตํง การใช๎ภาษาและแนวคิด
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1543901

การวิจัยภาษาและวรรณกรรมไทย
3(2-2-5)
Research in Language and Thai Literature
วิธีและรูปแบบการวิจัยทางภาษา และวรรณกรรม ไทยทั้งสํวนกลางและท๎องถิ่น
การเลือกหัวข๎อ และการเขียนเค๎าโครงการวิจัย การกาหนดวัตถุประสงค์ และกรอบความคิด
วิธีการเก็บรวบรวมข๎อมูลแบบตํางๆ การจาแนก วิเคราะห์ และการตีความข๎อมูล การเขียน
รายงานการวิจัย

1544902

สัมมนาภาษาไทยและวรรณกรรมไทย
3(2-2-5)
Seminar in Thai Language and Thai Literature
หลักและวิธีการสัมมนา เลือกปัญหาหรือประเด็นที่สาคัญทางภาษาและ / หรือ
วรรณกรรมไทยมาศึกษาวิเคราะห์ และนาเสนอโดยการสัมมนา

1541102

วิชาเลือก
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
3(3-0-6)
Loan Words in Thai
ประวัติของแตํละภาษา ลักษณะภาษาตํางประเทศที่เข๎ามาประเทศไทย การยืมคา
การสร๎างคา การเปลี่ยนคายืมในด๎านเสียงและความหมาย การกลายเสียง การย๎ายเสียงและ
ความหมาย การรวบรวมคาภาษาตํางประเทศที่มีใช๎ในประเทศไทย
หลักสังเกตคา
ตํางประเทศในภาษาไทย

1541203

การอ่านวรรณกรรมสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Literature Reading
ความรู๎พื้นฐานเกี่ยวกับวรรณกรรมและสารสนเทศ การอํานเชิงวิเคราะห์สาร
ลักษณะตํางๆ จากเว็บไซต์ นิตยสาร วารสาร จุลสาร และสิ่งพิมพ์วาระพิเศษ

1541301

กวีนิพนธ์ไทย
3(3-0-6)
Thai Poetry
ที่มา รูปแบบและเนื้อหาของกวีนิพนธ์ไทย
ทั้งแบบฉบับ กวีนิพนธ์ ท๎องถิ่น
และสมัยใหมํ ภาษาวรรณศิลป์ ประเมินคุณคําของกวีนิพนธ์ ฝึกแตํงคาประพันธ์

1541502

ภาษาลาว 1
Lao I

3(3-0-6)
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ศึกษาหลักภาษาลาวเบื้องต๎น ได๎แกํ หนํวยเสียงสระ หนํวยเสียงพยัญชนะ
หลักการประสมคาและอํานออกเสียง การสร๎างคา วลี และประโยค ตลอดจนโครงสร๎างคา
วลี และประโยค และการสนทนาภาษาลาวเบื้องต๎น
1541503

ภาษาเวียดนาม 1
3(3-0-6)
Vietnamese I
ศึกษาหลักภาษาเวียดนามเบื้องต๎น ได๎แกํ หนํวยเสียงสระ หนํวยเสียงพยัญชนะ
หลักการประสมคาและอํานออกเสียง การสร๎างคา วลี และประโยค ตลอดจนโครงสร๎างคา
วลี และประโยค และการสนทนาภาษาเวียดนามเบื้องต๎น

1542104

ภาษาและอักษรโบราณ
3(3-0-6)
Language and Ancient Scripts
ที่มาของตัวอักษรไทย ประวัติตัวอักษร ลักษณะอักษรโบราณ วิวัฒนาการของตัว
อักษรไทย ศึกษาลักษณะอักษรไทยในท๎องถิ่นและเปรียบเทียบกับอักษรไทยในปัจจุบัน

1542204

การเขียนจดหมายโต้ตอบและรายงานการประชุม
3(3-0-6)
Correspondence and Minutes of Meeting
ระเบียบงานสารบรรณ การใช๎ภาษาเขียนเพื่อการสื่อสารอยํางเป็นทางการ
การเขียนหนังสือราชการ จดหมายโต๎ตอบทางธุรกิจ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การประชุม
และการเขียนในงานประชุม

1542205

ภาษาเพื่อสื่อสารมวลชน
Language for Mass Communication
ความหมาย ประเภท รูปแบบ และกลวิธีในการเขียนขําว สารคดี (
บทความ (article) และใช๎ภาษาเพื่อนาไปใช๎ในงานสื่อสารมวลชน

1542206

3(3-0-6)
feature)

การเขียนสารคดี
3(3-0-6)
Non-Fiction Writing
ความหมาย ประวัติ รูปแบบ และ กลวิธีการเขียนสารคดี ฝึกการเขียนสารคดี
บทความ ความเรียง การทํองเที่ยว สารคดีชีวประวัติ และอัตชีวประวัติ
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1542504

ภาษาเขมร 2
3(3-0-6)
Khmer II
ทักษะการใช๎ภาษาเขมร ในด๎านการฟัง พูด อําน เขียน การฟังบทสนทนาภาษา
เขมร การอํานนวนิยายและวรรณกรรมเขมร การเขียนประวัติ บทความภาษาเขมร

1542505

ภาษาลาว 2
3(3-0-6)
Lao II
ทักษะการใช๎ภาษาลาว ในด๎านการฟัง พูด อําน เขียน การฟังบทสนทนาภาษาลาว
การอํานนวนิยายและวรรณกรรมลาว การเขียนประวัติ บทความภาษาลาว

1542506

ภาษาเวียดนาม 2
3(3-0-6)
Vietnamese II
ทักษะการใช๎ภาษาเวียดนาม ในด๎านการฟัง พูด อําน เขียน การฟังบทสนทนา
ภาษาเวียดนาม การอํานนวนิยายและวรรณกรรมเวียดนาม การเขียนประวัติ บทความ
ภาษาเวียดนาม

1542507

ภาษาเขมร 3
3(3-0-6)
Khmer III
ทักษะการใช๎ภาษาเขมรในด๎านการฟัง พูด การอําน เขียน การแปล เรื่องสั้น และ
วรรณกรรมเขมรเป็นภาษาไทย การเขียนเรื่องสั้นภาษาเขมร

1542508

ภาษาลาว 3
3(3-0-6)
Lao III
ทักษะการใช๎ภาษา ลาว ในด๎านการฟัง พูด การอําน เขียน การแปล เรื่องสัน้
และวรรณกรรมลาวเป็นภาษาไทย การเขียนเรื่องสั้นภาษาลาว

1542509

ภาษาเวียดนาม 3
3(3-0-6)
Vietnamese III
ทักษะการใช๎ภาษาเ วียดนาม ในด๎านการฟัง พูด การอําน เขียน การแปล เรื่องสั้น
และวรรณกรรมเวียดนามเป็นภาษาไทย การเขียนเรื่องสั้นภาษาเวียดนาม

1543105

ภาษาถิ่นไทย

3(3-0-6)
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Thai Dialects
ศึกษาความหมาย การแบํงภาษาถิ่นในประเทศไทย ความแตกตํางของภาษาถิ่น
ด๎านเสียง คา ความหมาย ฝึกเก็บข๎อมูลทางภาษา

1543208

การพูดเพื่อพัฒนางานอาชีพ
3(3-0-6)
Speaking for Professional Development
แนวคิด บุคลิกภาพ และการใช๎ภาษาเพื่อพัฒนาการพูด การเป็นพิธีกร วิทยากร
การเจรจาตํอรอง การปลอบใจ การโน๎มน๎าวใจ การพูดนาเสนองาน การพูดในพิธี

15433209

การเขียนบันเทิงคดี
3(3-0-6)
Fiction Writing
ศึกษาลักษณะ รูปแบบของบันเทิงคดี การเขียนบันเทิงคดีประเภทเรื่องสั้น
นวนิยาย บทละคร และฝึกปฏิบัติการเขียน

1543210

การพูดเพื่อประชาสัมพันธ์
3(3-0-6)
Speaking for Public Relation
หลักการ ความหมาย วัตถุประสงค์ ประเภทและลักษณะของสื่อ ความสาคัญของ
การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ เทคนิคการพูดเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ ฝึกทักษะ
ภาษาทางด๎านการพูดในรูปแบบตํางๆ

1543305

วรรณกรรมวิจารณ์เชิงประยุกต์
3(3-0-6)
Applied Criticism Literature
ประวัติและทฤษฎีการวิจารณ์วรรณกรรม หลักเกณฑ์และแนวทางการศึกษา
วรรณกรรม บทวิจารณ์วรรณกรรมทั้งในอดีตและปัจจุบัน ฝึกเขียนบทวิจารณ์วรรณกรรมทั้ง
ประเภทร๎อยแก๎วและร๎อยกรอง

1543306

วรรณกรรมพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
3(3-0-6)
Royal Literary Work of His Majesty the King
ศึกษาพระ ราชประวัติ และผลงานพระ ราชนิพนธ์ประเภทตํางๆ ทั้งร๎อยแก๎วและ
ร๎อยกรองในด๎านการใช๎ภาษา แนวความคิด และคุณคําที่ได๎จากวรรณกรรม
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1543307

วรรณกรรมท้องถิ่น
3(3-0-6)
Thai Folk Literature
ศึกษาความหมาย ประเภท ลักษณะรํวมและลักษณะเฉพาะของวรรณกรรมท๎องถิ่น
ศึกษาวรรณกรรมท๎องที่สาคัญ ความสัมพันธ์ระหวํางวรรณกรรมท๎องถิ่นกับวรรณกรรมแบบ
ฉบับ ฝึกอํานและวิเคราะห์วรรณกรรมท๎องถิ่น
กาหนดให๎อํานวรรณกรรมท๎องถิ่น
เรื่องท๎าวผาแดงและนางไอํ

1543401

คติชนวิทยาประยุกต์
3(3-0-6)
Applied Folklore
ความหมาย ประวัติความเป็นมา ประเภท และคุณคําของคติชนวิทยา ศึกษา
ระเบียบวิธีการรวบรวมข๎อมูลทางคติชนแตํละประเภท เพื่อการประยุกต์ใช๎ในแงํมุมตํางๆ

1544212

การสอนภาษาไทยสาหรับชาวต่างประเทศ
3(3-0-6)
Thai Teaching for Foreigners
การสอนภาษาไทยให๎กับชาวตํางประเทศ การสื่อสารภาษาไทยด๎วยการฟัง การพูด
การอําน การเขียน วิธีสอนและอุปกรณ์การสอน

1543801

วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย
2(90)
Preparation for Professional Experience in Thai
จัดเตรียมความพร๎อมของนักศึกษากํอนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในด๎านการ
รับรู๎ การพัฒนาตัวนักศึกษาให๎มีความรู๎ ทักษะ ทัศนคติ วิสัยทัศน์ แรงจูงใจ และคุณลักษณะ
ที่เหมาะสมกับวิชาชีพ เน๎นให๎เห็นตัวอยํางการเตรียมฝึกงาน การได๎ไปสังเกต ทดลอง
เป็นบางครั้งในหนํวยงานตํางๆ

1544802 การฝึก ประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย
6(450)
Field Experience in Thai
จัดให๎นักศึกษาได๎ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในองค์กรและหนํวยงาน เพื่อให๎มีทักษะ
ทัศนคติ คุณภาพ ความรู๎ประสบการณ์ในงานอาชีพ ในสถานที่จริง นาผลงานที่ฝึกงานมา
สรุป วิเคราะห์ในเชิงสัมมนา นิทรรศการ หรือภาคนิพนธ์
1543803

เตรียมสหกิจศึกษา

2(90)
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Cooperative Education Preparation
หลักการ แนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษาและระเบียบข๎อปฏิบัติที่เกี่ยวข๎อง
เทคนิคในการเขียนจดหมายสมัครงาน การสอบสัมภาษณ์ บุคลิกภาพและการเลือกสถาน
ประกอบการ ตลอดจนความรู๎พื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการไปปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ การเสริมสร๎างทักษะและจริยธรรมในวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา ความรู๎เกี่ยวกับ
มาตรฐานสากล มาตรฐานความปลอดภัยในสถานประกอบการ การเขียนรายงานทาง
วิชาการและการนาเสนอรายงาน
1544804

สหกิจศึกษา
6(450)
Cooperative Education
การศึกษาที่เน๎นการฝึกปฏิบัติงานในวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชาในสถาน
ประกอบการ โดยมีแผนรํวมกันระหวํางคณะกับสถานประกอบการ นักศึกษาจะต๎องเข๎า
ไปปฏิบัติงานเต็มเวลาเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษาปกติเสมือนเป็นพนักงานของสถาน
ประกอบการนั้น โดยมีบุคลากรในสถานประกอบการเป็นที่ปรึกษา มอบหมายหน๎าที่ มี
การกาหนดลักษณะงานและแผนการปฏิบัติงานให๎กับนักศึกษา โดยนักศึกษาจะต๎อง
จัดทารายงานเสนอเพื่อได๎เสร็จสิ้นการปฏิบัติงานเพื่อประเมินผลการศึกษา

