
คําอธิบายรายวิชา 
คณะศิลปศาสตร์

                                                        
รายวิชาเอก หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
892-111        3(2-2-5) 
สัทศาสตร์และสัทวิทยาภาษาอังกฤษ   
(English Phonetics and Phonology) 
 สัทศาสตร์และสัทวิทยา  สรีรสัทศาสตร์ การออก
เสียง การเปรียบเทียบหน่วยเสียงและลักษณะขององค์ประกอบ
ของหน่วยเสียงท่ีเป็นพยางค์หรือใหญ่กว่าพยางค์ การถอดเสียง 
การวิเคราะห์หน่วยเสียง ระบบเสียงในภาษาอังกฤษ รูปแบบของ
หน่วยเสียงและการจัดเรียงหน่วยเสียง กระบวนการในการออก
เสียงขั้นพื้นฐาน การฝึกออกเสียง 
 Phonetics and phonology; articulatory 
phonetics; speech sound production; segmental vs 
suprasegmental features; phonetic transcription; 
phonemic analysis; sound system of English; 
phonemic and phonotactic patterns; basic 
phonological processes; pronunciation practice 
 
892-112          3(3-0-6) 
ไวยากรณ์ในการเขียน 
(English Grammar in Writing) 

วลี เคร่ืองหมายวรรคตอน คําเช่ือม โครงสร้าง
ประโยคในภาษาอังกฤษ หลักไวยากรณ์ระดับกลาง ในบริบทเชิง
วิชาการ การเขียนเพ่ือแสดงความคิดเห็นส่วนตัวในหัวข้อต่างๆ  
 Phrases; punctuation; conjunctions; English 
sentence structures; intermediate grammar in 
academic contexts; writing personal ideas and 
opinions on various topics. 
 
892-121    3(3-0-6) 
การฟังเชิงกลยุทธ              
(Strategic Listening)   

 การฟังภาษาอังกฤษในการปฏิสัมพันธ์ในบริบททาง
วัฒนธรรมท่ีหลากหลาย การฟังอย่างมีประสิทธิภาพ การ
ตระหนักถึงประเด็นสําคัญในเรื่องราวท่ีคุ้นเคย การจับใจความ
สําคัญและรายละเอียด การอนุมาน  

  Listening in interactions in a wide variety 
of cultural contexts; effective listening; recognizing 
important points of familiar matters; listening for main 
ideas and details; making inferences  
 

 
892-125                                            3(3-0-6) 
ไวยากรณ์ในภาษาพูด 
(Grammar in Talk)  

การเปรียบเทียบไวยากรณ์ในภาษาพูดและภาษา
เขียน การพูดแบบมีและไม่มีบทพูด ภาษาในฐานะการ
กระทํา ไวยากรณ์ในการปฏิสัมพันธ์ กลยุทธ์การสนทนาท่ี
สําคัญ  การถอดเทปและการวิเคราะห์บทสนทนาใน
ชีวิตประจําวันในบริบททางวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกัน 

Comparison of spoken and written 
grammar; scripted and unscripted talks; language 
as action; grammar in interactions; key 
conversation strategies; transcribing and analyzing 
everyday conversation in different cultural 
contexts  

 
892-131                                            3(3-0-6) 
การอ่านเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Reading) 
 กลวิธีการอ่านเพ่ือเข้าใจความหมายคําศัพท์ วลี
และประโยค การอ่านงานเขียนประเภทต่างๆ รวมถึงบท
อ่านท่ีสะท้อนความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพ่ือความ
เข้าใจ การจับใจความสําคัญและรายละเอียด การอนุมาน
 Reading strategies for understanding 
words, phrases and sentences; reading 
comprehension of various text types including 
texts which reflect cultural diversity; identifying 
main ideas and details; making inferences 
 
892-213                                           3(3-0-6) 
ระบบหน่วยคําและวากยสัมพันธ์ 
(Morphology and Syntax)   

โครงสร้างคําและการสร้างคําภาษาอังกฤษ  
หน่วยคําและความหมายของคํา  การวิเคราะห์หน่วยคําใน
ภาษา  วากยสัมพันธ์  การวิเคราะห์วากยสัมพันธ์

Word structures and word formation in 
English; morphemes and word meanings; 
morphological analysis; syntax; syntactic analysis 
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892-222                                              3(3-0-6) 
การจดบันทึกย่อและการนําเสนอปากเปล่า 
(Note-taking and Oral Presentation) 

 การจดบันทึกย่อ การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ การสรุปความ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล การ
อ้ า ง อิ ง  ก าร เต รียม และก าร นํ า เสนอป าก เป ล่ าอ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ  

 Taking notes; gathering information from 
various sources; summarizing; analyzing and 
synthesizing information; referencing; preparing and 
giving effective oral presentations  
 
892-223                                              3(3-0-6) 
การอภิปรายภาษาอังกฤษ 
(Discussion in English)  

  การฟังเชิงรุก การโต้ตอบและแลกเปล่ียนความคิด 
การตั้งคําถาม การแสดงและสนับสนุนความคิดเห็น การแสดง
ความเห็นพ้องหรือต่างในมุมมองของตนเอง การใช้อวัจนภาษาท่ี
เหมาะสมในบริบททางวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกัน 

  Active listening; responding to ideas and 
sharing ideas; asking questions; voicing and supporting 
an opinion; agreeing or disagreeing with a point; using 
appropriate non-verbal language in various cultures 
 
892-226                                             3(3-0-6) 
การส่ือสารระหว่างวัฒนธรรม 
(Intercultural Communication)    

ธรรมชาติและความแตกต่างของการส่ือสารระหว่าง
บุคคลต่างภาษาและต่างวัฒนธรรม การใช้ภาษาในสังคม วัจ
นภาษาและอวัจนภาษาในวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกัน 

Nature and differences in interpersonal 
communication among people of different languages 
and cultures; language use in social contexts; verbal 
and non-verbal language in different cultures  

 
892-232                                             3(3-0-6) 
การอ่านเชิงวิชาการ  
(Academic Reading)      

รูปแบบและโครงสร้างของงานเขียนเชิงวิชาการ การ
วิเคราะห์โครงสร้างและภาษาในงานเขียนเชิงวิชาการ  กลวิธีการ
อ่านงานเขียนทางวิชาการ การสรุปความ การแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับงานเขียน 

Forms and structures of academic texts; 
analysis of the language and structures of academic 
texts; reading strategies for academic texts; 
summarizing; expressing opinions about the texts 

892-233                                            3(3-0-6) 
การอ่านเชิงวิจารณญาณ  
(Critical Reading)  

หลักการอ่านเชิงวิจารณญาณ  การอ่ าน เชิ ง
วิเคราะห์และวิจารณ์บทอ่านประเภทร้อยแก้ว ร้อยกรอง
เหตุการณ์ปัจจุบันรวมถึงบทอ่านท่ีสะท้อนความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม 

Principles of critical reading; analytical 
and critical reading of prose and verse and current 
issues including reading materials which reflect 
cultural diversity 
 
892-234                                           3(3-0-6) 
การเขียนอนุเฉท   
(Paragraph Writing)  
รายวิชาบังคับก่อน: 892-112 การใช้ไวยากรณ์ในการเขียน 

โครงสร้างและองค์ประกอบทั่วไปของอนุเฉท การ
เช่ือมโยงความ การเกาะเกี่ยวความและเอกภาพ การเขียน
อนุเฉทในรูปแบบต่างๆ ไวยากรณ์ในการเขียนอนุเฉทใน
หัวข้อต่างๆ  
Pre-requisite: 892-112 English Grammar in Writing  

Organization and common features of 
paragraphs; cohesion, coherence and unity; 
different types of paragraphs; grammar in 
paragraph writing on a wide range of topics 
 
892-261                                            3(3-0-6) 
การแปลเพ่ือการใช้งาน  
(Practical Translation) 

หลักการ กระบวนการและกลยุทธ์ในการแปล 
โครงสร้างทางภาษาและการแปล บทบาทของการแปลใน
การถ่ายโอนความหมายและวัฒนธรรม ปัญหาในการแปล
และการแก้ไข  เค ร่ืองมือ ท่ี ใช้ในการแปล  การแปลใน
ชีวิตประจําวัน และการปรับปรุงงานแปลในชีวิตประจําวัน 

Principles, processes and strategies in 
translation; language structures and translation; 
roles of translation in meaning and culture 
transfer; translation problems and solutions; 
translation tools; translation in everyday life and 
improving translated texts in everyday life 
 
892-262                                            3(3-0-6) 
การแปลงานเขียนเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน 
(Translation of Texts for Specific Purposes)  
รายวิชาบังคับก่อน: 892-261 การแปลเพื่อการใช้งาน  



 3

 ลักษณะของงานเขียนในสาขาวิชาต่างๆ การแปลงาน
เขียนประเภทต่างๆ  ได้ แ ก่  วรรณกรรม  กฎหมาย  ธุร กิจ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และข่าว การวิเคราะห์และแก้ไข
ข้อผิดพลาดในงานแปล 
Pre-requisite: 892-261 Practical Translation 
 Characteristics of texts from different fields; 
translating various types of writing: literary, legal, 
business, science and technology, and news; analyzing 
and correcting translation mistakes 
 
892-263                                             3(3-0-6) 
การแปลข่าว    
(News Translation)   
 ลักษณะเฉพาะของข่าว ประเภทของข่าว การเลือก
คําและโครงสร้างเพื่อส่ือจุดประสงค์ท่ีข่าวต้องการ การแปลข่าว
ประเภทต่างๆ การระบุและแก้ไขข้อผิดพลาดในข่าวแปล 

 Features of news; types of news; selection 
of words and structures to convey the intended 
purposes of the news; translating news of different 
types; identifying and correcting mistakes in translated 
news 
 
892-271                                            3(3-0-6) 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารธุรกิจ 1   
(English for Business Communication I) 
 ทักษะภาษาพื้นฐานทางอาชีพและจําเป็นในการ
ส่ือสารทางธุรกิจ โครงสร้างภาษาท่ีใช้ในการติดต่อธุรกิจในบริบท
ต่างๆ  

 Language skills fundamental to 
occupations and essential in business communication; 
language structures used in business communication 
in different contexts 

 
892-277                                         3(3-0-6) 
ภาษาอังกฤษในธุรกิจโรงแรม  
(English for Hotel Business)    
 โครงสร้างภาษาและทักษะท่ีจําเป็นสําหรับการ
ส่ือสารในธุรกิจการโรงแรม การศึกษาดูงานท่ีโรงแรม 
 Language structures and skills essential to 
communication in hotel business; hotel field trips 
 
892-314                                             3(3-0-6) 
ภาษาศาสตร์สังคม  
(Sociolinguistics) 

 หลักการและประเด็นสําคัญในภาษาศาสตร์
สั งค ม  ภ าษ าแ ล ะภ าษ าถิ่ น  วั จ น ก ร รม  วั จ น ลี ล า  
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและสังคม วิธภาษา การแปร
ของภาษา 
 Principles and important issues in 
sociolinguistics; language and dialect; speech acts; 
styles; relationship between language and society; 
language varieties; language variation 
 
892-324                                           3(3-0-6) 
การฟังและการพูดเชิงวิชาการ 
(Academic Listening and Speaking) 
 การฟังและการพูดในบริบทเชิงวิชาการ การ
อภิปราย การตั้งและการตอบคําถาม การให้และการรับฟัง
ข้อเสนอแนะและข้อมูลย้อนกลับ การแยกแยะข้อเท็จจริง
และความคิดเห็น 
 Listening and speaking in academic 
contexts; discussions; asking and answering 
questions; giving and receiving suggestions and 
feedback; distinguishing facts and opinions 
 
892-335                                           3(3-0-6) 
การเขียนเรียงความ  
(Essay Writing)  
รายวิชาบังคับก่อน:  892-234 การเขียนอนุเฉท  

 โครงสร้างและองค์ประกอบท่ัวไปของการ
เขียนเรียงความในหัวข้อท่ีหลากหลาย ไวยากรณ์ในการ
เขียนเรียงความ การถอดความ การเขียนสรุปความ การ
อ้างอิงและเอกสารอ้างอิง 
Pre-requisite: 892-234 Paragraph Writing  

 Organization and common features of 
essays on a wide variety of topics; grammar in 
essay writing; paraphrasing; summarizing; citation 
and references 
 
892-336                                            3(3-0-6) 
การเขียนเชิงวิชาการและเชิงวิชาชีพ  
(Academic and Professional Writing) 
รายวิชาบังคับก่อน: 892-335 การเขียนเรียงความ  
 การเขียนรายงานเชิงวิชาการ และ/หรือเชิง
วิชาชีพ การจดบันทึกจากการศึกษาค้นคว้า การเชื่อมโยง
การศึกษาค้นคว้าเพื่อการเขียนโครงร่างและรายงานใน
รูปแบบเชิงวิชาการหรือเชิงวิชาชีพเฉพาะท่ีเหมาะสม การ
อ้างอิงแหล่งข้อมูล 
Pre-requisite: 892-335 Essay Writing  
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 Writing papers for academic and/or 
professional purposes; taking notes from research 
readings; incorporating research into a proposal and 
report in an academically or professionally acceptable 
manner; citing the work of others  
 
892-364                                            3(3-0-6) 
การแปลเอกสารทางกฎหมาย  
(Translation of Legal Documents) 
 โครงสร้างของเอกสารทางกฎหมาย คําเฉพาะท่ีใช้
ในงานเขียนทางกฎหมาย การแปลเอกสารด้านกฎหมาย การ
ระบุและแก้ไขข้อผิดพลาดในงานแปลเอกสารทางกฎหมาย 

Structures of legal documents; technical 
terms in legal document; translating legal documents; 
identifying and correcting mistakes in translated legal 
documents 
 
892-365                                             3(3-0-6) 
การแปลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
Translation in Science and Technology  

ลักษณะของงานเขียนทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ได้แก่ การแปลงานเขียนทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี คําส่ัง กระบวนการ ข้อความต่อเน่ืองและคําบรรยาย
งานเขียนท่ีไม่เป็นข้อความ รายงานและ บทความ การตรวจแก้
งานแปลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

Characteristics of texts in science and 
technology; translating texts in science and 
technology: instruction, process, linear texts and non-
linear text captions, reports, and articles; editing 
translated science and technology texts 
 
892-368                                             3(3-0-6) 
การแปลด้านธุรกิจ   
(Translation in Business)  
 ลักษณะเฉพาะของเอกสารด้านธุรกิจ การแปล
เอกสารท่ีใช้ในสํานักงาน ได้แก่ หนังสือแจ้ง หนังสือเวียน 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ใบสมัคร วาระการประชุม รายงานการ
ประชุม ใบส่ังซ้ือ และใบเสนอราคา การแปลเอกสารการค้า 
ได้แก่ โฆษณา คําแนะนําในการใช้และการรับประกัน การตรวจ
แก้งานแปลเอกสารธุรกิจ 

 Features of business documents; 
translating office documents: notices, circulars, e-
mails, application forms, agendas, minutes, purchase 
orders, and invoices; translating trading documents: 
advertisements, instructions, and warranties; editing 
translated business documents 

892-369                                            3(3-0-6) 
การแปลวรรณกรรมและเร่ืองแต่ง   
(Literary and Fiction Translation)  

 ลักษณะเฉพาะของวรรณกรรมได้แก่ ร้อย
กรอง เร่ืองส้ัน  นวนิยาย เรื่องแต่งร่วมสมัย การแปล
วรรณกรรมและเรื่องแต่งร่วมสมัย การปรับปรุงงานแปล
วรรณกรรมและเรื่องแต่งร่วมสมัย 

 Features of literary texts: poetry, short 
stories, novels; contemporary fictions; translating 
literary texts and contemporary fictions; improving 
translated literary texts and contemporary fictions 
 
892-372                                            3(3-0-6) 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารธุรกิจ 2   
(English for Business Communication II)   
รายวิชาบังคับก่อน: 892-271 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร
ธุรกิจ 1 
 ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารธุรกิจใน
ระดับสูง การส่ือสารในโลกธุรกิจยุคใหม่ท้ังแบบเผชิญหน้า
และผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  
Pre-requisite: 892-271 English for Business 
Communication I   
 Language skills for business 
communication at an advanced level; new world 
business communication via face-to-face and 
electronic media 
 
892-373                                            3(3-0-6) 
การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารธุรกิจ  
(English Writing for Business Communication) 
 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารธุรกิจ 
การโต้ตอบทางธุรกิจ  
 English writing for business 
communication; business correspondence  
 
892-374                                            3(3-0-6) 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารมวลชน  
(English for Mass Media)  

ลักษณะและประเภทของส่ือสารมวลชน 
ความหมายของสารในส่ือภาษาอังกฤษ หลักการและวิธีการ
วิเคราะห์และประเมินคุณค่าของสารอย่างมีวิจารณญาณ 
การเลือกรับสาร การตระหนักถึงความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

Characteristics and types of mass 
media; meaning of messages in the English media; 
principles and techniques of analyzing and 
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evaluating message values critically; message 
selection; diversity of culutural awareness, politics, 
economics and society 

 
892-378                                             3(3-0-6) 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเท่ียว 1                  
(English for Tourism I)                   

 โครงสร้างภาษา ทักษะ  การส่ือสารระห ว่าง
วัฒนธรรมท่ีจําเป็นสําหรับการส่ือสารในอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียว การจัดทําแผนการท่องเท่ียว การจัดโปรแกรมการ
ท่องเท่ียว 

 Language structures, skills, and 
intercultural communication essential to 
communication in the tourism industry; developing 
itineraries; arrangement of tours 
 
892-379                                            3(3-0-6) 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเท่ียว 2   
(English for Tourism II) 
รายวิชาบังคับก่อน: 892-378 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเท่ียว 1 
 ภ าษ า เพื่ อ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ท่ี เกี่ ย ว ข้ อ งกั บ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในสถานการณ์จําลอง ความเป็นมา
ของวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของสถานท่ีท่องเท่ียว การนํา
เท่ียวในสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร์และแหล่งท่องเท่ียวตาม
ธรรมชาติ ทัศนศึกษานอกสถานท่ี 
Pre-requisite: 892-378  English for Tourism I 

 Language at work in the tourism industry 
in simulated situations; cultural and historical 
background of tourist attractions; leading tours to 
important historical sites and natural tourist 
destinations; study tours  
 
892-381                                              3(2-2-5) 
วิธีวิทยาการวิจัยเบ้ืองต้น  
(Introduction to Research Methodology)   

ความหมายและประเภทของการวิจัย การกําหนด
หัวข้อวิจัย การตั้งคําถามวิจัย การสร้างเคร่ืองมือ การสุ่มตัวอย่าง 
การควบคุมตัวแปร ความรู้เบื้องต้นในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ 
ตีความ และนําเสนอข้อมูล การเขียนเค้าโครงการวิจัย การ
นําเสนอเค้าโครงการวิจัยในรูปแบบของงานเขียนและการ
นําเสนอปากเปล่า จรรยาบรรณในการทําวิจัย 

Definition and types of research; identifying a 
research topic, defining research questions; 
instrumentation; sampling methods; control of 
variables; introduction to data collection, analysis, 
interpretation and presentation; writing a research 

proposal; presenting a research proposal in written 
and oral forms; research ethics 
 
892-384                                              3(3-0-6) 
ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจการบิน  
(English for Airline Business) 
 คําศัพท์ เฉพาะทาง รูปแบบการใช้ภาษา 
ทักษะการส่ือสารโดยใช้ภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
การบิน 
 Terminology; language patterns; 
English communication skills related to airline 
business 
 
892-385                                              3(2-2-5) 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการปฏิบัติงานบริการภาคพ้ืนดิน* 
(English for Airline Ground Service Operations) 

การปฏิบัติงานในท่าอากาศยานและสายการบิน
เบ้ืองต้น การใช้คอมพิวเตอร์ในการจองและระบบควบคุม
ผู้โดยสารขาออก กระบวนการเช็คอินผู้โดยสารและสัมภาระ 
(ท่ีท่าอากาศยานและท่ีอื่น) เง่ือนไขในการขนส่งผู้โดยสาร
และสัมภาระ กระบวนการข้ึนเครื่องและข้อมูลสุดท้าย
เก่ียวกับเท่ียวบินก่อนออกเดินทาง ความตระหนักถึง
กฎระเบียบเกี่ยวกับสินค้าอันตรายสําหรับผู้ให้บริการแก่
ผู้ โดยสาร  การ จัดการการป ฏิ สัมพั น ธ์ กับ ผู้ โดยสาร 
กระบวนการความปลอดภัยในการบินสําหรับการขนส่ง
ผู้โดยสารและสัมภาระ การส่งเสริมการอํานวยความสะดวก
ให้ กั บ ผู้ โด ยส าร  น วัต ก รรม ให ม่ ล่ า สุ ด แ ละ โอ ก าส
ความก้าวหน้าทางการงาน 

Introduction to airport and airline 
operations; Computer Reservations (CRS) and 
Departure Control Systems (DCS) functions; 
passenger & baggage check-in procedures (airport 
& off-site); conditions of passenger & baggage 
carriage, boarding procedures and flight close-out 
messaging; dangerous goods regulations 
awareness for passenger service agents; managing 
passenger interactions; aviation security 
procedures for passenger and baggage transport; 
enhanced passenger facilitation, latest innovations 
and career opportunities 
         * จัดการเรียนการสอนโดยร่วมมือกับคณะการ
บริการและการท่องเท่ียว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตภูเก็ต ซ่ึงนักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนท่ีคณะ
ข้างต้น ท้ังน้ีหลักสูตรฯ เป็นผู้ดําเนินการเทียบโอนหน่วยกิต
ให้ 
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892-386                                              3(2-2-5) 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดการบริการบนเคร่ืองบิน*  
(English for In-flight Service Management)  

อุตสาหกรรมการบินและอากาศยานเบ้ืองต้น ความ
ร่วมมือและการส่ือสารระหว่างลูกเรือ การบริการผู้โดยสารและ
การจัดการการปฏิสัมพันธ์กับผู้โดยสาร ความปลอดภัยและ
กระบวนการปฏิบัติในกรณีฉุกเฉิน 

Introduction to the airline industry and 
aircraft; crew member coordination and 
communication; customer service and managing 
passenger interactions; safety and emergency 
procedures 

* จัดการเรียนการสอนโดยร่วมมือกับคณะการบริการ
และการท่องเท่ียว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 
ซ่ึงนักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนท่ีคณะข้างต้น ท้ังน้ีหลักสูตรฯ 
เป็นผู้ดําเนินการเทียบโอนหน่วยกิตให้ 
 
892-468                                             3(3-0-6) 
การแปลในอุตสาหกรรมการบันเทิง  
(Translation in the Entertainment Industry) 
 ลักษณะเฉพาะของงานเขียนในอุตสาหกรรมการ
บันเทิงได้แก่ บท บทบรรยาย การแนะนําภาพยนตร์ เน้ือเพลง 
บทวิจารณ์ รายการโทรทัศน์ท่ีแนะนําการกินและเท่ียวหรือเคล็ด
ลับเกี่ยวกับบ้าน ประกาศ การแปลและตรวจแก้งานแปลใน
อุตสาหกรรมการบันเทิง 

 Features of writings in the entertainment 
industry: scripts, commentaries, trailers, lyrics, 
critiques, television programs for food, travel guide, 
and home tips, announcements; translating and 
editing different types of writing in the entertainment 
industry 
 
892-475                                              3(3-0-6) 
ภาษาอังกฤษในส่ือส่ิงพิมพ์   
(English in Printed Media)  

รูปแบบต่างๆ  ใน ส่ือ ส่ิ งพิ ม พ์ภาษาอั งกฤษ  การ
วิเคราะห์ภาษาและวัฒนธรรมในส่ือร่วมสมัย การส่ือสารโดย
ภาษาอังกฤษผ่านการเขียนประเภทต่างๆ ได้ 

Various genres of printed media in English; 
analysis of language and culture in contemporary 
media; using English for communication through 
different written genres 
 
892-476                                             3(3-0-6) 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการกระจายเสียง   
(English for Broadcasting Media) 

หลักการและวิธีการวิเคราะห์และการประเมิน
สารเพื่อวิทยุกระจายเสียง รายการโทรทัศน์และส่ือสังคม
ออนไลน์ การส่ือสารโดยภาษาอังกฤษผ่านเสียงและภาพ  

Principles and techniques of analyzing 
and evaluating messages for radio broadcasting, 
television programs and social media; using 
English for communication through audio visual 
aids 
 
892-482                                             3(0-9-0) 
โครงงานอิสระ    
(Independent Project)  
รายวิชาบังคับก่อน: 892-381 วิธีวิทยาการวิจัยเบ้ืองต้น  

การดําเนินการวิจัย การรายงานผลการวิจัยใน
รูปแบบของงานเขียนและการนําเสนอปากเปล่า  
Pre-requisite: 892-381 Introduction to Research 
Methodology  
Conducting research; presenting research findings 
in written and oral forms 
 
892-483                                           9(0-54-0) 
สหกิจศึกษา    
(Cooperative Education) 
เงื่อนไขผู้เรียน:  นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 หรือเทียบเท่า 
 การปฏิบัติงานและศึกษาระบบการทํางานจริง
ในสถานประกอบการ การปฏิบัติงานเสมือนพนักงานของ
สถานประกอบการรวมแล้วไม่ต่ํากว่า  16 สัปดาห์ หรือ 1 
ภาคการศึกษา เพ่ือเสริมสร้างให้เกิดการพัฒนาทักษะด้าน
อ า ชี พ จ าก ก าร บู รณ าก ารค วาม รู้ ใน ห้ อ ง เรี ย น กั บ
ประสบการณ์การทํางาน การประเมินผลการทํางานโดย
อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วมกับสถานประกอบการ การนําเสนอ
และจัดทํารายงานสรุปผลการทํางานฉบับสมบูรณ์ให้กับ
สถานประกอบการเม่ือส้ินสุดการปฏิบัติงาน 
Condition:  4th year students or equivalent 
 Actual practice and learning how to 
work in organizations; working as a staff member 
for at least 1 6  weeks or one semester for 
developing occupational skills by integrating 
knowledge from classes and working experiences; 
student performance assessment by advisors and 
related officers of organizations; presenting and 
writing a complete report for organizations upon 
the competence of work  
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892-486                                            2(2-0-4) 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในที่ทํางาน  
(English for Communication in Workplace) 
 ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือใช้
ในการส่ือสารระหว่างกันในบริบทการทํางานและสังคม 

 Listening, speaking, reading, and writing skills 
for communication in work requirements and social 
demands 
 
893-101                                      3(3-0-6) 
ภาษาจีนเบ้ืองต้น  
(Basic Chinese)  
 ระบบเสียง ระบบคํา การเขียนตัวอักษรจีน รูป
ประโยคภาษาจีนระดับพื้นฐาน ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน 
และการเขียนภาษาจีน 
 Sound system; word system; writing of 
Chinese characters; basic Chinese sentence structures; 
Chinese listening, speaking, reading and writing skills 
 
893-102                                       3(3-0-6) 
ภาษาจีนในชีวิตประจําวัน  
(Chinese in Daily Life) 
 ภาษาจีนท่ีใช้ส่ือสารในชีวิตประจําวัน คําศัพท์ การ
ออกเสียง การอ่านเรียงความขนาดส้ัน การเขียนประโยคท่ีใช้ใน
ชีวิตประจําวัน การโต้ตอบในสถานการณ์ง่าย ๆ  
 Chinese in everyday communication; 
vocabulary; pronunciation; reading short essays; 
writing of sentences used in everyday life; responding 
to basic situations   
 
893-201                                    3(3-0-6) 
การสนทนาภาษาจีน 1  
(Chinese Conversation I) 

คํ า ศั พ ท์  ว ลี  ป ระ โยค  แ ละบทสนทน า ท่ี ใช้ ใน
ชีวิตประจําวัน เน้นการสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ท่ีกําหนดให้ 

Vocabulary, phrases, sentences, and everyday 
conversations with emphasis on responding to 
situations given 

 
893-202                           3(3-0-6) 
การสนทนาภาษาจีน 2  
(Chinese Conversation II) 

คํ า ศั พ ท์  ว ลี  ป ระ โยค  แ ละบทสนทน า ท่ี ใช้ ใน
ชีวิตประจําวัน เน้นการสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ทักษะพ้ืนฐานในการเข้าสังคม 

Vocabulary, phrases, sentences, and 
everyday conversations with emphasis on 
responding to various situations; basic social skills 
 
893-210                                          3(3-0-6) 
ภาษาญี่ปุ่น 1 
(Japanese I) 
  ฝึ กการสนทนา ทั กทายแบบ ง่ายๆ  ท่ี ใช้ ใน
ชีวิตประจําวันของชาวญี่ปุ่น ฝึกการฟังการอ่าน โดยเน้นการ
ออกเสียงให้ถูกต้อง เรียนรูปประโยคและไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน 
ศึกษาการใช้ตัวอักษรท้ัง 3ชุดของญี่ปุ่น คือ ตัวอักษรฮิรากา
นะ (Hiragana) คาตะคานะ (Katakana) และตัวอักษรคันจิ 
(Kanji) อย่างน้อย 80 ตัว และคําศัพท์อย่างตํ่า 200-500 คํา 
  Practincing speaking; daily life greetings; 
practicing listening and reading, focusing on 
correct pronunciation; sentence structure and 
basic grammar; three Japanese characters, at 
least eighty of which are Hiragana, Katakana and 
Kanji; two hundred to five hundred words.  
 
893-211                                           3(3-0-6)
ภาษาญี่ปุ่น 2  
(Japanese II) 
รายวิชาบังคับก่อน : 893-210 ภาษาญี่ ปุ่น 1 หรืออยู่ใน
ความเห็นชอบของภาควิชา 
  เสริมสร้างความชํานาญในการฟัง พูด อ่าน เขีย
ประโยคท่ีมีรูปไวยากรณ์ท่ีซับซ้อนขึ้น ศึกษาเรื่องคําช่วย 
หน้าท่ีและวิธีใช้ ศึกษาคําศัพท์เพิ่มขึ้นอีก 300-400 คํา 
และตัวคันจิเพิ่ มขึ้นอีกประมาณ  200 ตัว นอกจากน้ี
แนะนําให้นักศึกษารู้จักวิธีใช้พจนานุกรมญี่ปุ่น  
Prerequisite: 893-210 Japanese I or department’s 
permission 
  Consolidating listening, speaking, reading 
and writing complex sentences; helping words, 
function and usage; three hundred to four 
hundred words; two hundred Kanji characters; 
dictionary usage.  
 
893-212                                           3(3-0-6) 
คําศัพท์และการเขียนคันจิ 1 
(Japanese Vocabulary and Kanji Writing I)     
รายวิชาบังคับก่อน: 893-211 ภาษาญ่ีปุ่น 2 หรืออยู่ใน
ความเห็นชอบของภาควิชา 
  คําศัพท์และตัวอักษรคันจิประมาณ 600 คํา ท่ีใช้
ท่ัวไป เน้นวิธีการใช้พจนานุกรมญี่ปุ่น 
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Prerequisite: 893-211 Japanese II or department’s 
permission 
  Approximately 600 vocabulary and Kanji 
characters for general use focusing on the usage of 
Japanese dictionary 
 
893-232                                      3(3-0-6) 
การพูดภาษาอังกฤษในบริบทการทํางาน  
(Speaking English in Working Context) 
 คําศัพ ท์และสํานวนภาษาสําหรับการส่ือสารใน
สถานการณ์ท่ัวไปและก่ึงธุรกิจ การติดต่อทางสังคม การขอและ
ให้ข้อมูล การให้คําแนะนํา การวางแผน การแสดงความคิดเห็น 
 Vocabulary and expressions for 
communication in general and semi-business 
situations; socializing; asking for and giving information; 
giving suggestions; planning; giving opinions 
 
893-251                                           3(3-0-6)  
ภาษามลายูเพ่ือการส่ือสาร 1 
(Communicative Malay I) 
  ระบบเสียง ชนิดของคํา ตัวเลข ลักษณะนาม และ
โครงสร้างประโยคภาษามลายูระดับพื้นฐาน การฝึกทักษะ การ
ฟัง พูด อ่านและเขียน  
  Vocal system, parts of speech, numbers, 
classifiers and sentence structures of basic Malay; 
practice in listening, speaking, reading and writing.  

 
893-252                                           3(3-0-6) 
ภาษามลายูเพ่ือการส่ือสาร 2 
(Communicative Malay II) 
รายวิชาบังคับก่อน: 893-251 ภาษามลายูเพื่อการส่ือสาร 1 
   ภาษามลายู ท่ี ใช้ ใน ชี วิตประจําวันระดับ ท่ี สู งขึ้ น        
เน้นระบบเสียงและการออกเสียงภาษามลายูกลางให้ถูกต้อง
ชัดเจน การฝึกการสนทนา การแต่งประโยคต่างๆ และการอ่าน
บทความส้ันๆ  
Prerequisite: 893-251 Communicative Malay I 
  A higher level of Malay for everyday life with 
emphasis on vocal system and correct pronunciation 
in Standard Malay; practice in conversation; sentence 
construction; reading short texts.  
 
893-301                                     3(3-0-6) 
ภาษาจีนในท่ีทํางาน    
(Chinese in the Workplace) 

ภาษาจีนเพื่อการติดต่องาน เช่น การโทรศัพท์ 
การนัดหมาย การขอและให้ข้อมูล การจดบันทึกข้อความ 
และการขอโทษ  

Chinese for communication in the 
workplace: telephoning, making appointments, 
giving and asking for information, writing memos 
and apologizing  

 
893-302                         3(3-0-6) 
ภาษาจีนในภาพยนตร์และบทเพลง 
(Chinese in Movies and Songs) 

การวิเคราะห์การใช้คํา ประโยคและสํานวน ใน
ภาพยนตร์และบทเพลงภาษาจีน 

Analysis of words, sentences, and idioms 
in Chinese movies and songs 
 
893-313                                      3(3-0-6) 
ไวยากรณ์ภาษาญ่ีปุ่น 1  
(Japanese Grammar I) 
รายวิชาบังคับก่อน : 893-211 ภาษาญี่ปุ่น 2  

คําและโครงสร้างประโยคภาษาญี่ ปุ่น การผัน
คํากริยา หน้าท่ีและวิธีการใช้คําช่วย 
Prerequisite: 893-211 Japanese II  
 Japanese words and sentence 
structures; conjugation of verbs; function and 
usage of auxiliary words 
 
893-333                                  3(3-0-6) 
การอ่านและการฟังภาษาอังกฤษเพ่ือการใช้งาน  
(Practical Reading and Listening in English)
 การอ่านและการฟังเพ่ือเก็บข้อมูลจากคําแนะนํา 
ป้าย ประกาศ โฆษณา หนังสือพิมพ์ เรื่องส้ัน วัสดุอ่านและ
ฟังจากส่ือออนไลน์และอื่นๆ การอ่านประโยคท่ียาวและ
ซับซ้อนในระดับอนุเฉทรูปแบบต่างๆ  การฟังบทสนทนา 
การอ่านและการฟังอย่างมีวิจารณญาณ การสรุปความ 
 Reading and listening for information from 
instructions, signs, notices, advertisements, 
newspapers, short stories, online reading and 
listening materials, and others; reading long and 
complex sentences in different types of 
paragraphs; listening to conversations; critical 
reading and listening; summarizing 
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893-334                                     3(3-0-6) 
การเขียนภาษาอังกฤษในบริบทการทํางาน   
(Writing English in Working Context) 

โครงสร้างประโยคและความหมาย การใช้ภาษาอังกฤษ
ในการเขียนรูปแบบต่างๆ ในสถานการณ์ท่ัวไปและกึ่งธุรกิจให้
ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์และเหมาะสมกับสถานการณ์ การ
เขียนระดับประโยคและระดับย่อหน้า  

Sentence structures and meanings; 
grammatical and appropriate use of English in various 
types of writing in general and semi-business 
situations; sentence and paragraph- level writing 
 
893-351                                         3(3-0-6) 
หลักภาษามลายู 1   
(Malay Grammar I) 
รายวิชาบังคับก่อน : 893-252 ภาษามลายูเพื่อการส่ือสาร 2  
 การสร้างคําและการเปล่ียนชนิดคํา ชนิดของคํานาม 
คํากริยา คําคุณศัพท์ และคําท่ีบอกหน้าท่ี ชนิดของวลีและ
ประโยค โครงสร้างของประโยคต่าง ๆ  
Prerequisite: 893-252 Communicative Malay II  
 Word formation and derivation; types of 
noun, verb, adjective and words signifying functions; 
types of phrases and sentences; sentence structures 
 

 893-371                                               3(3-0-6) 
    ภาษาเกาหลีเพ่ือการส่ือสาร 1 
 (Communicative Korean I) 
       อักษรเกาหลี โครงสร้างประโยคและไวยากรณ์

พื้นฐาน ฝึกทักษะท้ัง 4 ด้าน คือ การฟัง พูด อ่าน และเขียน
ภาษาเกาหลีเพ่ือใช้ส่ือสารในชีวิตประจําวัน ในวงศัพท์อย่าง
น้อย 400 คํา 
  Korean characters, basic sentence structures 
and grammar; practicing four language skills in daily 
life: speaking, listening, reading and writing; for 
communication in daily life within a minimum of 400 
lexical items.  
 
893-372                                             3(3-0-6)  
ภาษาเกาหลีเพ่ือการส่ือสาร 2 
(Communicative Korean II) 
รายวิชาบังคับก่อน: 893-371 ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสาร 1 
หรืออยู่ในความเห็นชอบของภาควิชาฯ                    
  ระบบการออกเสียง การกลมกลืนเสียงเบ้ีองต้น 
โครงสร้างประโยค และไวยากรณ์ท่ีซับซ้อนข้ึน ฝึก ฟัง พูด อ่าน 
และเขียนภาษาเกาหลีในชีวิตประจําวันในวงศัพท์อย่างน้อย 

500  คํ า  เรี ย น รู้ วัฒ น ธรรม เก าห ลี ท่ี สอ ดแท รก ใน
สถานการณ์ประจําวัน  
Prerequisite: 893-371 Communicative Korean I or 
department’s permission 
  Korean phonetics, basic sound assimilation, 
more complex sentence structures and grammar; 
practicing listening, speaking, reading and writing 
Korean in daily life within a minimum of 500 lexical 
items; learning Korean culture through everyday 
situations.  
  
893-373                                          3(2-2-5) 
สนทนาภาษาเกาหลี 
(Korean Conversation) 
รายวิชาบังคับก่อน: 893-372 ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสาร 2 
หรืออยู่ในความเห็นชอบของภาควิชาฯ 
  กฎเกณฑ์การใช้คํา การผันคํากริยา และการสร้าง
ประโยค โดยใช้รูปแบบการลงท้ายประโยคท่ีซับซ้อนขึ้น ฝึก
สนทนาภาษาเกาหลีโดยจําลองสถานการณ์ในชีวิตประจําวัน 
เรียนรู้ วัฒนธรรมเกาหลีเพื่ อการส่ือสารท่ีถูกต้องและ
เหมาะสมกับสถานการณ์ 
Prerequisite: 893-372 Communicative Korean II or 
department’s permission 
  Korean diction, verb conjugation and 
sentence constructin with complicated endings; 
practicing Korean conversation in simulated 
everyday situations; learning Korean culture for 
accurate and appropriate communication.  
 
894-111                                       3(3-0-6) 
การใช้ภาษาจีนขั้นกลาง 1  
(Intermediate Chinese Usage I) 

การฟัง พูด อ่าน เขียน และแปลภาษาจีน 
โครงสร้างประโยคท่ีซับซ้อน คําศัพท์ภาษาจีนอย่างน้อย 
600 คํา  

Listening, speaking, reading, writing and 
Chinese translation; complex sentence structures; 
a minimum of 600 Chinese words 
 
894-112                                    3(3-0-6) 
การใช้ภาษาจีนขั้นกลาง 2  
(Intermediate Chinese Usage II) 
รายวิชาบังคับก่อน: 894-111 การใช้ภาษาจีนขั้นกลาง 1 
 การฟัง พูด อ่าน เขียนและแปลในระดับย่อหน้า 
คําศัพท์ภาษาจีนเพิ่มเติมอย่างน้อย 800 คํา 
Prerequisite: 894-111 Intermediate Chinese Usage I 
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 Listening, speaking, reading, writing and 
translating at paragraph level; additional 800 Chinese 
words  
 
894-123                                        3(3-0-6) 
หลักการอ่านภาษาจีน  
(Principles of Chinese Reading) 
 หลักการอ่าน กลวิธีการอ่าน การอ่านบทอ่านท่ี
หลากหลาย  
 Principles of reading; reading strategies; 
reading various types of texts 
 
894-131                                       3(3-0-6) 
การฟัง-พูดภาษาจีน  
(Chinese Listening and Speaking)  
 การฟังและพูด  การสรุปใจความสําคัญ  การใช้
คําศัพท์และสํานวนในการแลกเปล่ียนความคิดเห็น  
 Listening and speaking; summarizing main 
ideas; exchanging opinions; use of vocabulary and 
expressions in various situations  
  
894-132                                       3(3-0-6) 
การฟังและอภิปรายหัวข้อปัจจุบัน  
(Listening and Discussing Current Topics) 
 การฟังและการอภิปรายหัวข้อปัจจุบันจากข่าวและ
สารคดี  
 Listening and discussing current topics from 
news and documentaries  
 
894-211                                       3(3-0-6) 
การใช้ภาษาจีนขั้นสูง 1           
(Advanced Chinese Usage I) 
รายวิชาบังคับก่อน: 894-112 การใช้ภาษาจีนขั้นกลาง 2 
 การฟัง พูด อ่าน เขียน และแปลจากบทความบันเทิง
คดี และ/หรือสารคดีท่ีได้รับการคัดสรร  
Prerequisite: 894-112 Intermediate Chinese Usage II 
 Listening, speaking, reading, writing and 
translating entertainment articles and/or selected 
documentaries 
 
894-212                                       3(3-0-6) 
การใช้ภาษาจีนขั้นสูง 2  
(Advanced Chinese Usage II) 
รายวิชาบังคับก่อน: 894-211 การใช้ภาษาจีนขั้นสูง 1           
 การฟัง พูด อ่าน เขียน และแปลบทความบันเทิงคดี 
และ/หรือสารคดี การประยุกต์ความรู้ในสถานการณ์ต่าง ๆ   

Prerequisite: 894-211 Advanced Chinese Usage I 
 Listening, speaking, reading, writing, and 
translating entertainment articles and/or 
documentaries; application of knowledge in 
different situations  
 
894-213                                       3(3-0-6) 
การประยุกต์ใช้ภาษาจีน  
(Applications of Chinese) 
 ภาษาและการประยุกต์ใช้ภาษาผ่านประสบการณ์
จริง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 Language and application of language 
through real experience in People’s Republic of 
China 
 
894-221                                       3(3-0-6) 
การอ่านส่ือส่ิงพิมพ์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์  
(Reading Printed and Electronic Media) 
 การอ่านเพื่อความเข้าใจ การอ่านและวิเคราะห์
บทความจากส่ือส่ิงพิมพ์ และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
 Reading comprehension; reading and 
analyzing articles from printed media and 
electronic media  
 
894-222                                     3(3-0-6) 
การเขียนเรียงความภาษาจีน  
(Chinese Essay Writing) 
 การเขียนเล่าเร่ือง การเขียนบรรยาย การเขียน
เชิงเปรียบเทียบ และการเขียนแสดงความคิดเห็น 
 Narrative, descriptive, comparative and 
argumentative writing 
 
894-223                                        (3-0-6) 
การเขียนภาษาจีนเชิงวิชาการ  
(Academic Chinese Writing)  
 รูปแบบและโครงสร้างของการเขียนเชิงวิชาการ 
การวิเคราะห์และการเขียนสรุปความ 
 Forms and structures of academic texts; 
analyzing and summarizing 
 
894-231                                     3(3-0-6) 
การนําเสนอปากเปล่าเป็นภาษาจีน       
(Oral Presentation in Chinese) 
 รูปแบบ  วิ ธีการ  เทคนิค  ภาษาท่ี ใช้ ในการ
นําเสนอในสถานการณ์ต่าง ๆ  
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 Styles, methods, techniques, and language 
used in presentations in various situations 
 
894-241                                       3(3-0-6) 
ไวยากรณ์ภาษาจีน  
(Chinese Grammar) 
 การวิเคราะห์ไวยากรณ์ภาษาจีนต้ังแต่ระดับหน่วยคํา 
ชนิดคํา วลี ประโยค และโครงสร้างประโยค 
 Analysis of Chinese grammar from word 
units, word types, phrases, sentences and sentence 
structures 
 
894-242                                      3(3-0-6) 
สํานวนและสุภาษิตจีน  
(Chinese Idioms and Proverbs) 
 ท่ีมา ความหมาย คติ แนวคิดและการใช้สํานวนและ
สุภาษิตจีนในชีวิตประจําวัน 
 Background, meanings, principles, concepts 
and use of Chinese idioms and proverbs in everyday 
life 
 
894-251                                        3(3-0-6) 
วัฒนธรรมจีน   
(Chinese Culture) 
 ความรู้ เบ้ืองต้นเก่ียวกับวัฒนธรรม ประเพณีและ
มารยาทจีน ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทย-จีน  
 Introduction to Chinese cultures, traditions 
and manners; differences between Thai and Chinese 
cultures  
                    
894-252                                      3(3-0-6) 
จีนปัจจุบัน  
(China Today) 
 ประ วั ติศาสต ร์  สั งคม  การปกครอง  เศ รษฐกิจ 
ประชากรและการศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีน การ
อภิปรายในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง 
 History, society, administration, economics, 
demography and education of the People’s Republic 
of China; discussions on relevant topics 
 
894-253                                       3(3-0-6) 
ศิลปะจีน   
(Chinese Art) 
 ศิลปะจีน ภูมิหลัง การเห็นคุณค่าความงามของศิลปะ
จีนแขนงต่าง ๆ  

 Chinese art; background; appreciation of 
various kinds of Chinese art  
 
894-254                                     3(3-0-6) 
การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมไทย-จีน  
(Thai-Chinese Cross-cultural Communication) 
 ทฤษฎีของการส่ือสารระหว่างวัฒนธรรม พลวัต
ของการ ติดต่ อ ส่ือสารและวัฒ นธรรม ใน สังคม  การ
แลกเปล่ียนทางวัฒนธรรมท่ีมีผลต่อการรับรู้ มโนทัศน์ 
ทัศนคติ  ค่านิยมของบุคคลและสังคมท่ีมีพื้ นฐานทาง
วัฒนธรรม ท่ีแตกต่างกัน  การปรับตั วทางวัฒนธรรม 
กระบวนการสื่อสารเพ่ือสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจ
อันดีระหว่างบุคคลและสังคมไทย-จีน 
 Theory of cross-cultural communication; 
dynamic of communication and cross-cultures 
affecting perceptions, concepts, attitudes and 
values of people with different cultures; cultural 
adjustment; communication process for 
developing relationship and understanding among 
Thai and Chinese people    
 
894-255                                      3(3-0-6) 
ประสบการณ์ภาษาและวัฒนธรรมจีน   
(Experiences in Chinese Language and Culture) 
 ภ า ษ า  สั ง ค ม แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม จี น ผ่ า น
ประสบการณ์จริง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 Chinese language; society and cultures 
through real experience in People’s Republic of 
China 
 
894-256                                              3(3-0-6) 
วิวัฒนาการอักษรจีน       
(Evolution of Chinese Characters) 
 การประดิษฐ์ตัวอักษรจีน โครงสร้างอักษรจีน 
อักษรจีนแบบตัวเต็มและตัวย่อ วิวัฒนาการของอักษรจีน
ด้านการเขียนและความหมาย  
 Invention of Chinese characters; 
structures of Chinese characters; traditional 
Chinese characters and simplified Chinese 
characters; evolution of Chinese characters in 
terms of writing and meanings 
 
894-341                                      3(3-0-6) 
การแปลภาษาจีน 1  
(Chinese Translation I) 
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 ทฤษฎี กระบวนการแปล การใช้โครงสร้างประโยค 
การฝึกแปลท้ังภาษาไทยและภาษาจีน  
 Theories; translation process; use of 
sentence structures; translation practices in both Thai 
and Chinese 
 
894-342                                        3(3-0-6) 
การแปลภาษาจีน 2  
(Chinese Translation II) 
รายวิชาบังคับก่อน: 894-341 การแปลภาษาจีน 1 
 การแปลบทความภาษาไทยและภาษาจีนประเภท
ต่าง ๆ 
Prerequisite: 894-341 Chinese Translation I  
 Translating various types of Thai and Chinese 
texts 
 
894-361                                       3(3-0-6) 
การสอนภาษาจีน  
(Chinese Teaching) 
 ทฤษฎีการสอน การเขียนแผนการสอน บทบาทและ
จรรยาบรรณของครู การจัดการช้ันเรียน 
 Theories of teaching; writing lesson plans; 
teachers’ roles and ethics; classroom management  
 
894-362                                       3(3-0-6) 
จิตวิทยาการสอน  
(Psychology in Teaching) 
 จิตวิทยาการเรียนการสอน ความแตกต่างระหว่าง
บุคคล การเรียนรู้และการสอน ปัจจัยท่ีมีผลต่อสัมฤทธ์ิผล
ทางการเรียนของผู้เรียน การปรับพฤติกรรมในช้ันเรียน การฝึก
คิด วิจารณ์และคิดสร้างสรรค์  
 Psychology in teaching and learning; 
differences among individuals; learning and teaching; 
factors affecting learners’ proficiency; adjusting 
learners’ behaviors; practice of thinking, criticizing and 
creative thinking 
 
894-363                                       3(3-0-6) 
การสอนไวยากรณ์จีน  
(Teaching Chinese Grammar) 
 วิธีการและเทคนิคการสอนไวยากรณ์ภาษาจีน การ
เลือกและพัฒนาส่ือการสอน 
 Methods and techniques for teaching Chinese 
grammar; selecting and developing teaching materials 
 
 

894-364                                     3(3-0-6) 
การออกแบบและพัฒนาส่ือ  
(Materials Design and Development) 
 หลักการออกแบบและผลิตส่ือการเรียนการสอน
ให้เหมาะกับผู้เรียน 
 Principles of designing and producing 
educational materials appropriate for learners 
 
894-365                                    3(3-0-6) 
การประเมินความสามารถทางภาษา  
(Language Assessment) 
 แนวคิดเบ้ืองต้นเกี่ยวกับการวัดผลทางภาษาท่ี
สัมพันธ์กับการเรียนการสอน วิธีประเมินความสามารถทาง
ภาษาในปัจจุบัน แบบทดสอบชนิดต่างๆ ลักษณะของ
ข้อสอบท่ีดี การสร้างข้อสอบและวิเคราะห์ผลของการ
ทดสอบ การให้คะแนนและระดับข้ัน 
 Fundamental concepts of language 
testing and its relationship to language learning 
and teaching; current methods of language 
assessment; different types of tests; characteristics 
of a good test; constructing tests and analyzing 
test results, scoring and grading 
 
894-371                                      3(3-0-6) 
ภาษาจีนสําหรับมัคคุเทศก์        
(Chinese for Tour Guides) 
 คําศัพท์ สํานวนภาษาท่ีใช้ในงานมัคคุเทศก์ 
การแนะนําสถานท่ีท่องเท่ียว และความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับงาน
มัคคุเทศก์  
 Vocabulary and expressions used in 
tour guiding; introducing tourist attractions and 
knowledge relating to tour guiding 
 
894-372                                     3(3-0-6) 
ภาษาจีนสําหรับธุรกิจโรงแรม  
(Chinese for Hotel Business) 
 คําศัพท์และสํานวนภาษาท่ีใช้ในการดําเนิน
ธุรกิจโรงแรม ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม และธุรกิจ
อื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  
 Vocabulary and expressions used in 
hotel business; basic knowledge about hotel 
business and other related business 
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894-373                                     3(3-0-6) 
ทรัพยากรการท่องเที่ยวและภูมิปัญญาท้องถ่ินไทยในภาษาจีน    
(Thailand’s Tourism Resources and Local Wisdom 
in Chinese) 
 ความหมาย  ความ สําคัญ  และประเภทของ
ทรัพยากรการท่องเท่ียว วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ไทยในภาษาจีน   
 Meanings, importance, and types of tourism 
resources; Thai culture and local wisdom in Chinese 
 
894-374                                        3(3-0-6) 
การแปลสําหรับงานธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ            
(Chinese Translation for Traval and Service 
Busines) 
 การแปลเอกสารต่าง ๆ สํานวนและภาษาในวงการ
ธุรกิจท่องเท่ียวและบริการ  
 Translation of various types of documents; 
expressions and language in travel and service 
industry 
 
894-375                                        3(3-0-6) 
ภาษาจีนสําหรับธุรกิจการบิน   
(Chinese for Airline Business) 
 คําศัพท์เฉพาะทาง รูปแบบการใช้ภาษา ทักษะการ
ส่ือสารโดยใช้ภาษาจีนท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจ    การบิน 
 Terminology; language patterns; Chinese 
communication skills related to airline business 
 
894-382                                       3(1-4-4) 
ระเบียบวิธีวิจัย   
(Research Methodology) 
 ความหมายและประเภทของการวิจัย การเลือกปัญหา
วิจัย การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง การเขียนโครง
ร่างวิจัย การออกแบบการวิจัย การเลือกตัวอย่าง สถิติและการ
วิเคราะห์ข้อมูล การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์
ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย จริยธรรมการวิจัย 
 Meanings and types of research; selecting 
research problems; reviewing related documents and 
research reports; writing a research proposal; designing 
a research project; selecting sample groups; statistics 
and data analysis; using computer application 
programs for data analysis; writing a research report;  
research ethics 
 
 
 

894-411                                     3(3-0-6) 
ภาษาจีนระดับสูงเพ่ือการส่ือสาร  
(Advanced Chinese for Communication) 
 การประยุกต์ใช้ทักษะการฟัง อ่าน และเขียน
ภาษาจีนระดับสูงเพื่อการส่ือสารในสังคมและบริบทการ
ทํางาน 
 Application of advanced listening, 
reading, and writing skills for communication in 
social demands and working contexts. 
 
894-481                                     3(1-4-4) 
การศึกษาอิสระ  
(Independent Study) 
 การดําเนินการวิจัย การนําเสนอผลงานวิจัยใน
รูปแบบของการเขียนและการนําเสนอปากเปล่า 
 Conducting research; presenting 
research findings in written and oral forms 
 
894-482                                     9(0-54-0) 
สหกิจศึกษา  
(Cooperative Education) 
รายวิชาบังคับก่อน : 880-411 เตรียมสหกิจศึกษา 
เง่ือนไขผู้เรียน : นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 หรือเทียบเท่า 
 การปฏิบัติงานและศึกษาระบบการทํางานจริง
ในสถานประกอบการ  การปฏิบัติงานเสมือนพนักงานของ
สถานประกอบการรวมแล้วไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์  หรือ  1 
ภาคการศึกษา เพ่ือเสริมสร้างให้เกิดการพัฒนาทักษะด้าน
อ า ชี พ จ าก ก าร บู รณ าก ารค วาม รู้ ใน ห้ อ ง เรี ย น กั บ
ประสบการณ์การทํางาน การประเมินผลการทํางานโดย
อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วมกับสถานประกอบการ  การนําเสนอ
และจัดทํารายงานสรุปผลการทํางานฉบับสมบูรณ์ให้กับ
สถานประกอบการเม่ือส้ินสุดการปฏิบัติงาน 
Prerequisite: 8 8 0 -4 1 1  Cooperative Education 
Preparation  
Condition: 4th year students or equivalent 
 Actual practice and learning how to 
work in organization; working as a staff member 
for at least 1 6  weeks or one semester for 
developing occupational skills by integrating 
knowledge from classes and working experiences; 
student performance assessment by advisors and 
related officers of organization; presenting and 
writing a complete report for organizations 
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894-483                                     9(0-54-0) 
ปฏิบัติการภาษาจีน  
(Practicum in Chinese) 
รายวิชาบังคับก่อน : 880-411 เตรียมสหกิจศึกษา 
เง่ือนไขผู้เรียน : นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 หรือเทียบเท่า 
 การปฏิบัติการวิชาชีพไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์  หรือ  1 
ภาคการศึกษา  ในสถานประกอบการท้องถิ่นตามความสนใจท่ี
เกี่ยวข้องกับภาษาจีน และสอดคล้องกับกลุ่มวิชาชีพท่ีเรียน โดย
ได้รับความเห็นชอบจากหลักสูตร และอยู่ภายใต้การควบคุมและ
การประเมินผลร่วมระหว่างหลักสูตรและสถาบันหรือหน่วยงานท่ี
รับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงาน การบูรณาการความรู้เข้ากับการ
ปฏิบัติงานจริง การนําเสนอและจัดทํารายงานสรุปผลการทํางาน
ฉบับสมบูรณ์ให้กับทางหลักสูตรเมื่อส้ินสุดการปฏิบัติงาน 
Prerequisite: 880-411 Cooperative Education 
Preparation 
Condition: 4th year students or equivalent  
 Working practice for at least 16 weeks or one 
semester in a local organization related to the 
Chinese language and students’ selected professional 
courses with an approval by the program and under 
the supervision and assessment by the program and 
the institution or organization a student is working for; 
integrating knowledge from classes to actual work; 
presenting and writing a complete report for the 
program upon completion of work 
 
896-101  3(3-0-6) 
การส่ือสารเพ่ือการพัฒนา  
(Communication for Development) 
  แนวคิด หลักการ ทฤษฎีเกี่ยวกับการส่ือสาร จิตวิทยา
การส่ือสาร แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา ความสัมพันธ์ระหว่างการ
ส่ือสารกับการพัฒนา การใช้การส่ือสารเพ่ือการพัฒนาการศึกษา 
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมืองและสาธารณสุข 
 Concepts, principles and theories of 
communication; communication psychology; concepts 
of development; relationship between 
communication and development; application of 
communication to develop education, economy, 
society, culture, politics and public health 
 
896-102  3(2-2-5) 
ทักษะการคิดและการดําเนินชีวิต  
(Thinking and Life Skills) 
 การคิดอย่างมีเหตุผล การคิดในเชิงวิพากษ์วิจารณ์ การ
ตรวจสอบความคิดของตนเอง การแยกแยะความดี ความช่ัว 

เกณฑ์ในการตัดสินความดีความช่ัว ทักษะในการดําเนินชีวิต
และจุดมุ่งหมายของการมีชีวิตในมุมมองของตะวันออกและ
ตะวันตก 
 Logical thinking; critical thinking; examining 
one’s own thoughts; distinguishing vice from 
virtue, criteria in judging unethical and virtuous 
deeds; eastern and western perspectives  on life 
skills and purposes of living 
 
896-103  3(3-0-6) 
วัฒนธรรมส่วนกลางและวัฒนธรรมท้องถ่ิน  
(National and Local Cultures) 
 ความหมาย ความสําคัญ  และกําเนิดวัฒนธรรม 
ลักษณะของวัฒนธรรมส่วนกลางและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมส่วนกลางและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นในด้านภาษา วรรณกรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
พิธีกรรม ความเช่ือ ท่ีมีต่อวิถีชีวิตของคนในสังคมไทย 
 Definition, importance and origin of 
cultures; features of national and local cultures; 
relationship between national and local cultures 
in language, literature, customs, traditions, rituals 
and beliefs related to the Thai way of life 
 
896-104  3(3-0-6) 
ภาษากับสังคม  
(Language and Society) 
 ภาษาในฐานะเค ร่ืองมือการส่ือสารในสังคม 
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสังคม การแปรภาษาตาม
สถานการณ์และตามจุดมุ่งหมายของการส่ือสาร การ
เปล่ียนแปลงของภาษาตามบริบทของสังคม   ปฏิสัมพันธ์
ของภาษากับวิถีชีวิต ความเช่ือ ค่านิยม ท้ังวัฒนธรรม
เดียวกันและต่างวัฒนธรรม  
 Language as a tool for communication in 
society; relationship between language and 
society; language variation according to context 
and communication goals; change of language 
based on social contexts; interaction of language 
related to way of life, beliefs, and values within 
the same and different cultures 
 
896-201 3(3-0-6) 
การใช้ภาษาไทยเพ่ือประสิทธิผล  
 (Use of the Thai Language for Effectiveness) 
 รายวิชาบังคับก่อน: 895-125 การใช้ภาษาไทย 
 บทบาทภาษาไทย เง่ือนไข และองค์ประกอบ การ
สร้างความหมาย ช่องทางกับผลย้อนกลับของการส่ือสาร 
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วิธีการใช้ภาษาเพ่ือรณรงค์และโน้มน้าวใจ จรรยาบรรณของการ
ส่ือสาร 
 Prerequisite: 895-125 Thai Usage 
 Roles of Thai language; conditions and 
components, establishment of meaning, channels and 
feedbacks in communication; application of language 
in writing various types of campaigns and persuasion; 
code of communication ethics 
 
896-211  3(3-0-6) 
หลักภาษาไทย    
(Thai Grammar) 
 ลักษณะและโครงสร้างภาษาไทย ด้านเสียง คํา วลี 
ประโยคและปริจเฉท 
 Characteristics and structures of the Thai 
language: sounds, words, phrases, sentences and 
paragraphs 
 
896-212  3(3-0-6) 
การอ่านภาษาไทย  
(Reading in Thai) 
 การอ่านในระดับอักขรวิธีและข้อความ การอ่านบทความ
ประเภทต่าง ๆ ตํารา และรายงานทางวิชาการ 
 Reading at the lexical and discourse levels; 
reading different types of articles, texts and academic 
reports 
 
896-213  3(3-0-6) 
การเขียนภาษาไทย  
(Writing in Thai)   
 การเขียนทางวิชาการ การอ้างอิง การเขียนแสดงความ
คิดเห็นและวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตุผลในรูปบทความ 
 Academic writing; referencing; writing opinions 
and argumentative articles 
 
896-214  3(3-0-6) 
วรรณกรรมไทยปัจจุบัน  
(Contemporary Thai Literature) 
 ความเปล่ียนแปลงและความคล่ีคลายของวรรณกรรมไทย
ปัจจุบัน ประเภทเรื่องส้ัน นวนิยาย กวีนิพนธ์ บทละคร 
 Changes and development in contemporary 
Thai literature; short stories, novels, poetry, and plays 
 
896-215 3(3-0-6) 
วรรณกรรมไทยกับสังคม  
(Thai Literature and Society) 

 ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมไทยกับสังคมใน
ด้านความเช่ือ แนวคิด ค่านิยม และวัฒนธรรม 
  Relationship between literature and society 
in terms of beliefs, concepts, values and culture 
 
896-216   3(3-0-6) 
วัฒนธรรมกับภาษาในสังคมไทย   
 (Culture and Language in Thai society) 
 ความรู้เบ้ืองต้นทางวัฒนธรรมและภาษา ปฏิสัมพันธ์
ระห ว่างภาษากับ วัฒนธรรม  ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมในเมืองและชนบทท่ีเช่ือมโยงกับผู้ใช้ภาษา อัต
ลักษณ์ ชนช้ัน และเพศสภาพ 
 Introduction to culture and language; 
interactions between language and culture; urban 
and rural cultural diversity  related to users, 
identity, social status and gender 
 
896-311  3(3-0-6) 
วรรณกรรมวิจารณ์   
(Literary Criticism) 
 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับการวิเคราะห์และวิจารณ์
วรรณกรรม แนวคิดและทฤษฎีในการวิจารณ์ การเขียนบท
วิจารณ์ 
 Fundamental knowledge of literature 
analysis and criticism; concepts and theories in 
criticism; writing a critique 
 
896-312  3(3-0-6) 
คติชนวิทยา   
(Folklore) 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคติชนวิทยา ความสัมพันธ์
ระหว่างคติชนวิทยากับวัฒนธรรมและประเพณี  ความ
เหมือนและต่างของคติชนวิทยาในแต่ละภูมิภาคของไทย  
 Fundamental knowledge of Thai folklore; 
relationship among folklore, culture and tradition; 
similarities and differences between regional Thai 
folklore 
 
896-313  3(3-0-6) 
การฟังและการพูดภาษาไทย  
(Listening and Speaking in Thai)   
 หลักการฟังและการพูด การฟังจับใจความสําคัญ
และรายละเอียดท่ีสําคัญในการอภิปราย สัมมนาและ
ปาฐกถา การพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ 
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 Principles of listening and speaking; listening for 
gist and essential details from a discussion and 
seminar speeches; speaking in different contexts 
 
896-314  3(3-0-6) 
ภาษาไทยวิเคราะห์  
 (Analysis of Thai Language) 
 ลักษณะสําคัญของภาษาไทย ปรากฏการณ์ การใช้
ภาษาไทยในสังคมและการคิดวิเคราะห์ภาษาไทยในบริบท           
ต่าง ๆ 
 Essential features of Thai; phenomenon of using 
Thai in society; analysis of Thai language in various 
contexts 
 
896-315  3(2-2-5) 
การวิจัยเบ้ืองต้นทางภาษาและวัฒนธรรม  
(Introduction to Research on Language and 
Culture) 
 หลักการเบื้องต้นในการวิจัย การวิจัยเชิงคุณภาพและ
ปริมาณ การวิจัยทางภาษาและวัฒนธรรม 
 Fundamental principles of research; qualitative 
and quantitative research; conducting research on 
languages and cultures 
 
896-331   3(3-0-6) 
ทฤษฎีการส่ือสารและการส่ือสารมวลชน  
Communication Theories and Mass 
Communication 
 แนวคิดและทฤษฎีของการส่ือสาร การสร้างสัญลักษณ์ 
การถ่ายทอดความคิด การแปลความหมายและปฏิสัมพันธ์ใน
การส่ือสาร การส่ือสารระหว่างบุคคลและการส่ือสารมวลชน 
พัฒนาการ จรรยาบรรณและความรับผิดชอบของส่ือมวลชน 
ผลกระทบของการส่ือสารมวลชนต่อบุคคลและสังคม 
 Concepts and theories of communication; 
creation of symbols; transferring ideas; interpretation 
and interaction in communication; individual and 
mass communication; development; code of ethics 
and responsibility of mass media; impact of mass 
media on individuals and society 
 
896-332  3(3-0-6) 
การเขียนเพ่ือการส่ือสารมวลชน  
(Writing for Mass Communication) 
 ลักษณะ องค์ประกอบ และรูปแบบการเขียนเพ่ือการ
ส่ือสารมวลชน การเขียนข่าว และการเขียนบทความทาง
ส่ือมวลชน การเขียนบทประกอบการนําเสนอ การตรวจแก้ไข

ต้นฉบับ  การเผยแพร่งานเขียนใน ส่ือ ส่ิงพิมพ์และส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ 
 Characteristics, components and writing 
styles for mass communication; writing news and 
articles for mass communication, writing scripts for 
presentations; editing; publishing written work via 
printed and electronic media 
 
896-333  3(3-0-6) 
การสื่อสารเชิงสร้างสรรค์  
(Creative Communication) 
 การส่ือสารอย่างสร้างสรรค์ การโน้มน้าวใจ การให้
เหตุผลในการโต้แย้ง การสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร          
กลวิธีการใช้ภาษาเพื่อเปล่ียนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม
ของบุคคล กลุ่มบุคคลและมวลชน 
 Creative communication; persuading; 
reasoning in argumentation; creating organizational 
images; strategies in using language 
 
896-334  3(3-0-6) 
การเขียนสารคดี  
(Documentary Writing) 
 ความหมาย รูปแบบและประเภทของงานเขียนสาร
คดี หลักการเขียนสารคดี การเขียนสารคดีประเภทต่าง ๆ 
 Meaning, styles and types of documentary 
writing; principles of documentary writing; writing 
various types of documentaries 
 
896-335  3(3-0-6) 
การใช้ภาษาไทยในงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์  
(Use of Thai for Advertising and Public 
Relations) 
 ความหมาย ความสําคัญ และบทบาทของภาษาใน
งานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ รูปแบบและกลวิธีการใช้
ภาษาไทยในงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ การประเมินค่า
ภาษาโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 
 Meaning, importance and roles of languages 
in advertising and public relations; styles and 
strategies in employing Thai in advertising and 
public relations, evaluating language in advertising 
and public relations 
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896-336   3(3-0-6) 
บรรณาธิการกิจ  
(Editorial Work) 
 ความหมายและความสําคัญของบรรณาธิการ หน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบ การพิจารณาต้นฉบับในส่ือส่ิงพิมพ์และส่ือ
ประเภทต่าง ๆ  
 Meanings and importance of an editor; 
functions and responsibilities; manuscript screening in 
different types of press and other media 
 
896-337  3(3-0-6) 
วรรณกรรมกับการแสดง  
(Literature and Performance) 
 ความสัมพันธ์ของวรรณกรรมกับการแสดง การดัดแปลง
และการแปรรูปวรรณกรรมเป็น      บทละครวิทยุ บทละคร
โทรทัศน์ และบทละครเวที   
 Relationships between literature and 
performance; adapting and transforming literature into 
radio scripts, television scripts and plays 
 
896-338  3(3-0-6) 
ผู้ประกาศและพิธีกร  
(Announcers and Masters of Ceremonies) 
 การเป็น ผู้ประกาศ  พิ ธีกร โฆษก  ผู้ดํ าเนินรายการ          
ผู้สัมภาษณ์ในงานต่าง ๆ ท้ังงานระดับชาติและนานาชาติ 
 Being an announcer, a master of ceremonies,                      
a speaker, a host, an interviewer in various events at 
national and international levels 
 
896-339  3(3-0-6) 
การเขียนบันเทิงคดี  
(Fiction Writing) 
 ความหมาย รูปแบบและประเภทของงานเขียนบันเทิงคดี 
หลักการเขียนบันเทิงคดี การเขียนบันเทิงคดีประเภทต่าง ๆ 
 Meanings, styles and types of fiction writing; 
principles of fiction writing; writing different types of 
fiction 
 
896-341  3(3-0-6) 
ความรู้ทางภาษาศาสตร์กับการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ  
(Introduction to Linguistics and Teaching Thai as a 
Foreign Language) 
 ทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ การเรียนรู้ภาษาท่ีหน่ึงและภาษา
ท่ีสอง ปัจจัยด้านภาษาและสังคมของผู้เรียนในการเรียนรู้
ภาษาไทย 

 Theories of linguistics; first and second 
language acquisition; linguistic and social factors of 
learners in learning Thai   
 
896-342  3(3-0-6) 
เทคนิคการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ  
 (Techniques in Teaching Thai as a Foreign 
Language) 
  แ น ว คิ ด  วิ ธี ก า ร ส อ น ภ า ษ า ไท ย ใน ฐ า น ะ
ภาษาต่างประเทศด้วยรูปแบบต่าง ๆ  
 Concepts; various types of pedagogical 
methods in teaching Thai as a foreign language 
 
896-343 3(3-0-6) 
การวัดและประเมินผลการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ  
(Assessment and Evaluation of Teaching Thai 
as a Foreign Language) 
 หลักการวัดและประเมินผลการสอน จุดมุ่งหมายของ
การจัดการเรียนการสอน การเขียนแผนการสอน ประเภท
ของการวัดและประเมินการสอน เครื่องมือและวิธีการวัด
และประเมินผลการสอนในฐานะภาษาต่างประเทศ 
 Principles of assessment and evaluation of 
teaching; objectives of teaching Thai; writing 
teaching plans, types of assessment and 
evaluation; tools and methodology of assessment 
and evaluation for teaching Thai as a foreign 
language 
 
896-344  3(3-0-6) 
หลักการสอนสนทนาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ  
(Principles of Teaching Conversation in Thai as 
a Foreign Language) 
 หลักและวิธีการสอนสนทนาและการสอนการออก
เสียงภาษาไทย แนวทางการใช้ภาษาพูดให้เหมาะสมกับ
บริบททางสังคมและวัฒนธรรมไทยสําหรับชาวต่างชาติเน้น
การพูดในชีวิตประจําวัน 
 Principles and pedagogy in teaching Thai 
conversations and pronunciation; guidelines for 
foreigners on speaking appropriately in Thai social 
and cultural contexts emphasizing daily 
conversational topics 
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896-345  3(3-0-6) 
ส่ือและนวัตกรรมการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ  
(Media and Innovations in Teaching Thai as a 
Foreign Language) 
 การเลือกใช้ส่ือการสอนและเทคโนโลยีท่ีสอดคล้องกับ
เน้ือหา การใช้บทเพลงและภาพยนตร์เป็นแหล่งข้อมูลในการ
เรียนการสอน 
 Selection of teaching materials and technology 
in line with contents; use of songs and movies as 
teaching resources 
 
896-346  3(3-0-6) 
การสอนศิลปวัฒนธรรมไทยผ่านภาษา   
(Teaching Thai Art and Culture through LanguageX 
 ความหมาย ประเภท และลักษณะของศิลปวัฒนธรรม
ไทย ศิลปวัฒนธรรมไทยส่วนกลางและท้องถิ่น ลักษณะของ
ภาษาท่ีแสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรมไทย หลักคิดและแนว
ทางการสอนศิลปวัฒนธรรมไทยให้แก่ชาวต่างชาติ โดยใช้ภาษา
เป็นเคร่ืองมือ 
 Meanings, types and features of Thai art and 
culture; national and local Thai art and culture; 
features of language expressing Thai art and culture; 
concepts and approaches to teaching Thai art and 
culture to foreigners through language 
 
896-347   3(3-0-6) 
การสอนอ่านเขียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ  
(Teaching Reading and Writing Thai as a Foreign 
Language) 
 หลักเกณฑ์อักษรไทย และระบบสัทศาสตร์ภาษาไทยใน
การใช้สอนภาษา การสอนการสะกดคํา โครงสร้างประโยค 
ทักษะการสอน อ่าน และเขียนในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 Principles of Thai alphabet and Thai phonology 
system in teaching; teaching spelling; sentence 
structures; teaching reading and writing skills in various 
situations 
 
896-348  3(3-0-6) 
ภาษาศาสตร์ภาษาไทย  
(Thai Linguistics) 
 ทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ ไวยากรณ์ ระบบเสียง ระบบคํา 
วากยสัมพันธ์และระบบความหมายท่ีสัมพันธ์กับการศึกษา
ภาษาไทย 
 Theories of linguistics; grammar, phonetic 
system; morphology; syntax and semantics related to 
learning the Thai language 

896-349  3(3-0-6) 
วิวัฒนาการภาษาไทย  
Development of Thai Language 
 ลักษณะและพัฒนาการภาษาไทยแต่ละสมัย การเข้า
มาของภาษาอื่น ๆ ในภาษาไทย 
 Characteristics and development of Thai 
language through various periods; introduction of 
foreign languages into the Thai language 
 
896-351   3(3-0-6) 
มโนทัศน์วัฒนธรรมและการจัดการ  
(Cultural Concepts and Management) 
 ความหมาย แนวคิดทางวัฒนธรรมและการบูรณา
การงานทางวัฒนธรรมกับการจัดการ 
 Meanings, cultural concepts and integration 
of cultural work with management 
 
896-352   3(3-0-6) 
การสร้างส่ือเพ่ือเผยแพร่วัฒนธรรม  
(Media Creation for Publicizing Culture)  
 การผลิตข้อมูลทางวัฒนธรรม การเผยแพร่ผ่านส่ือ
เฉพาะกิจและส่ือสารมวลชน   
 Creating cultural information; publicizing via 
special channels and mass media 
 
896-353   3(3-0-6) 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ด้านภาษาและวรรณกรรม  
(Local Southern Wisdom in Language and 
Literature) 
 ความหมาย ลักษณะ คุณค่า และการดํารงอยู่ของ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ด้านภาษาและวรรณกรรม   
 Meanings, characteristics, values and 
maintenance of local southern wisdom in 
language and literature 
 
896-354   3(3-0-6) 
คติชนวิทยาศึกษา   
(Folklore Studies) 
 ความรู้ด้านคติชนวิทยา สํารวจสถานภาพงานวิจัย
ด้านคติชนวิทยาของไทยจากนักวิชาการท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ   
 Knowledge of folklore; surveying the trends 
of Thai folklore research conducted by Thai and 
international researchers 
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896-355   3(0-9-0) 
โครงงานภาษาและวัฒนธรรม  
 (Project on Language and Culture) 
 การบูรณาการความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยกับ
การจัดการทางวัฒนธรรม การจัดทําและนําเสนอโครงงาน 
 Integration of language and culture knowledge 
with cultural management; conducting a project and 
giving a presentation 
 
896-356   3(3-0-6) 
การจัดนิทรรศการทางวัฒนธรรม  
(Organization of Cultural Exhibition)  
 การวางแผนและออกแบบ การจัดองค์ประกอบ การจัด
นิทรรศการทางวัฒนธรรม   
  Planning and designing; arranging  exhibition 
components; organization of cultural exhibition 
 
896-357   3(3-0-6) 
สัญญะทางวัฒนธรรม   
(Cultural Signs) 
 ความหมาย แนวคิด  รูปแบบ  นัยการส่ือความทาง
วัฒนธรรม และการตีความสัญญะ 
 Meanings, concepts, styles; cultural implication 
and interpretation of signs 
 
896-358  3(3-0-6) 
มิติด้านภาษาในวรรณกรรมไทย   
(Language Dimension of Thai Literature) 
 ภาษาในฐานะวัสดุของวรรณกรรม สุนทรียภาพของ
วรรณกรรมไทย ลักษณะและการแต่ง      คําประพันธ์ไทย 
ระบบคิดของบุคคลและสังคม ท่ีแสดงออกผ่านภาษาใน
วรรณกรรม การวิเคราะห์ภาษาวรรณศิลป์ในวรรณกรรมไทย
สมัยต่าง ๆ  
 Language as literary materials; Thai literary 
appreciation; characteristics and Thai poetry writing; 
individual and social ideology reflected in Thai 
literature; analysis of literary language in Thai 
literature of different periods 
 
896-359  3(3-0-6) 
วาทกรรมวิพากษ์  
(Critical Discourse)  
 นิยาม แนวคิด รูปแบบและกระบวนการทางวาทกรรม 
และการผลิตความหมายเกี่ยวกับ     ความจริง ปฏิบัติการทาง
วาทกรรม การวิพากษ์วาทกรรม 

 Definitions, concepts, styles and discourse 
procedures; creation of meanings related to the 
truth; discourse performance; discourse criticism 
 
896-360 3(3-0-6) 
นิทานพื้นบ้าน  
(Folktales) 
 ความหมาย ประเภท การใช้แบบเรื่อง อนุภาค กฎ
เกี่ยวกับนิทานพ้ืนบ้าน บทบาทหน้าท่ีและ ความสัมพันธ์
ของนิทานพ้ืนบ้านต่อสังคม 
 Meanings, types, genres, motif; folktale 
directions, functions and connections of folktales 
with society 
 
896-411  3(2-2-5) 
สัมมนาภาษาไทยกับการเรียนรู้และพัฒนา    
(Seminar on Thai Language for Learning and 
Development) 
 รายวิชาบังคับก่อน: 896-315 การวิจัยเบ้ืองต้นทาง
ภาษาและวัฒนธรรม 
 ประเด็นปัญหาการใช้ภาษาไทยในวงการต่าง ๆ และ
แนวทางปรับแก้ การพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้ภาษา
อย่างมีจริยธรรม การนําเสนอผลการศึกษา  
 Prerequisite:  896-315 Introduction to 
Research on Language and Culture 
 Problems and solutions of using Thai in 
various fields; enhancing efficiency in ethical use 
of language; giving a presentation of the research 
results      
 
896-481  9(0-54-0) 
สหกิจศึกษา  
(Cooperative Education) 
 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน 
การปฏิบัติงานในตําแหน่งพนักงานของสถานประกอบการ
รวมแล้วไม่ต่ํากว่า 1 ภาคการศึกษา การประเมินผลการ
ทํางานโดยอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วมกับสถานประกอบการ การ
นําผลการปฏิบัติงานมาประมวลผลและการนําเสนอผลการ
ปฏิบัติงาน 
 Professional training in the state or private 
sectors; working as a staff member for at least one 
semester; student performance assessment by 
advisors and related officers of respective 
organizations; compiling and presenting the results 
of job training   
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896-482  9(0-27-0) 
การฝึกปฏิบัติการภาษาไทย                    
(Practice of the Thai Language) 
 การประยุกต์ความรู้ทางภาษาไทยในสถานประกอบการ 
โครงงาน การเขียนรายงานและ      การนําเสนอ การฝึก
ปฏิบัติงานโดยอยู่ภายใต้การควบคุม และการประเมินผลร่วม
ระหว่างหลักสูตรฯ กับหน่วยงานท่ีรับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติการ
ภาษาไทย 
 Applying knowledge of the Thai Language in 
workplaces; project; writing a report and giving  
presentation, practice under supervision and co-
assessment between the program organizations where 
students do their internships 
 
897-111 3(3-0-6) 
แนวคิดทฤษฎีสังคมวิทยา   
(Sociological Theories) 
 แนวคิดทฤษฎีสังคมวิทยา ปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจเจก
บุคคลกับสังคม ความเข้าใจสังคมและวัฒนธรรมไทยท่ามกลาง
กระแสการเปล่ียนแปลง 
 Sociological Theories; interactions between 
individual and society; an understanding of society 
and Thai culture among the social changes 
 
897-112 3(3-0-6) 
จิตวิทยาชุมชน  
(Community Psychology) 
 แนวคิด ทฤษฎีของพฤติกรรมระดับบุคคลและกลุ่ม 
ปั จ จัย ท่ี ส่ งผลต่ อป ฏิ สัม พัน ธ์ระห ว่างบุคคล  สั งคม  และ
ส่ิงแวดล้อม ความแตกต่างระหว่างบุคคล ความร่วมมือ การ
แข่งขัน ความขัดแย้งและปัญหาของชุมชน การจัดการความ
ขัดแย้ง ทักษะการจัดการปัญหา มนุษยสัมพันธ์ในชุมชน 
ความรู้สึกสํานึกชุมชน และการมีจิตสาธารณะ 
 Concepts, theories of individual and group 
beheviors; factors affecting interactions between 
people, society and surroundings; individual 
differences; cooperation, competition, conflicts and 
problems of community; conflict management; 
problem-solving skills; human relations in community; 
community awareness and public mind 
 
897-121 3(2-2-5) 
ชุมชนศึกษา  
(Community Studies) 
 แนวคิด วิธีการ กระบวนการศึกษาและวิเคราะห์ชุมชน 
การเรียนรู้และเสริมสร้างศักยภาพชุมชน การศึกษาภาคสนาม    

 Concepts, methods,  processes, and 
analysis of communities; learning and promoting 
the potential of communities; field studies 
 
897-122 3(3-0-6) 
ภูมิปัญญาชุมชน  
(Community Wisdom) 
 แนวคิดและปัจจัยการก่อเกิดภูมิปัญญาชุมชน พลวัต
ภูมิปัญญา ภูมิปัญญาชุมชนกับการสร้างทุนทางสังคม   
 Concepts and factors creating community 
wisdom; dynamics of wisdom; community wisdom 
and the empowerment of social capital 
 
897-123     3(3-0-6) 
สุขภาวะชุมชน  
(Community Well-being) 
 แนวคิดและทฤษฎีทางสุขภาวะ คุณภาพชีวิต การ
เสริมสร้างสุขภาวะ โลกาภิวัตน์กับการเปล่ียนแปลงสุขภาวะ
ชุมชน 
 Concepts and theories of well-being; 
quality of life; well-being promotion; globalization 
and changes in community well-being 
 
897-211     3(3-0-6) 
พหุวัฒนธรรมศึกษา  
(Multicultural Studies) 
 แนวคิดหลักทางด้านวัฒนธรรมศึกษาและพหุ
วัฒนธรรมศึกษา โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิ วัตน์ในพหุ
วัฒนธรรมศึกษา การพัฒนากับความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม 
 Principle concepts in cultural and 
multicultural studies; globalization and 
localization in multicultural studies; development 
and cultural diversity 
 
897-212     3(3-0-6) 
ดนตรีชาติพันธ์ุและการแสดง    
(Ethnomusicology and Performances) 
 ด น ต รี แ ล ะ ก า ร แ ส ด งข อ งก ลุ่ ม ช า ติ พั น ธ์ุ 
ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี การแสดงกับชุมชน     ภาพ
สะท้อนทางสังคมและวัฒนธรรมผ่านทางดนตรีและการ
แสดง   
 Music and performances of ethnic groups; 
relationships among music, performances and 
community; reflection of society and culture 
through music and performances     
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897-213     3(3-0-6) 
การปกครองท้องถิ่น   
(Local Government)  
 แนวคิดการปกครองท้องถิ่น บทบัญญัติแห่งรัฐกับการ
กระจายอํานาจ การมีส่วนร่วมของประชาชน การคลังท้องถิ่น 
ธรรมาภิบาลกับการปกครองท้องถิ่น 
 Concepts in local administration; state 
provisions and distribution of authority; civic 
participation; local finance; good governance and 
local administration 
 
897-214     3(2-2-5) 
การวางแผนและบริหารโครงการ  
(Project Planning and Management)  
 การวางแผน การปฏิบัติการ การตรวจสอบ และการ
ประเมินผลโครงการ การบริหารโครงการกับการบริหารจัดการท่ี
ดี  
 Planning, operating, checking and assessing 
projects; project management and good governance 
 
897-221     3(3-0-6) 
สังคมศาสตร์กับการพัฒนา  
(Social Sciences and Development)  
 แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยา สังคมวิทยา และ
มานุษยวิทยา การประยุกต์ใช้ความรู้ทางสังคมศาสตร์กับการ
พัฒนา  
 Concepts and theories of psychology, 
sociology and anthropology; applications of 
knowledge in social sciences to development 
 
897-222     3(3-0-6) 
การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในชุมชน  
(Environment and Resources Management in 
Community) 
 แนวคิดการจัดการ การเข้าถึง การใช้ประโยชน์ และ
การอนุรักษ์ทรัพยากรชุมชน เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดล้อม การ
พัฒนากับการเปล่ียนแปลงทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในชุมชน  
 Concepts in management, accessing, utilizing 
and conserving community resources; environmental 
economics; development and changes of community 
resources and environment 
 
897-223     3(2-2-5) 
สิทธิและสวัสดิการสังคม   
(Rights and Social Welfare) 

 แนวคิด สิท ธิ  นโยบายและส วัสดิ การสั งคม 
บทบัญญัติแห่งรัฐและสิทธิและสวัสดิการสังคม แนวโน้มการ
จัดบริการสังคม การศึกษาภาคสนาม 
 Concepts of rights, policy and social 
welfare, state provision and rights and social 
welfare; trends in social service provision; field 
studies   
 
 
897-224     3(2-2-5) 
การวิจัยเชิงปริมาณ   
(Quantitative Research)  
 แนวคิดการวิจัยเชิงปริมาณ การออกแบบการวิจัย  
การรวบรวมข้อมูล สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียน
โครงร่างการวิจัยและการนําเสนอ จริยธรรมการวิจัย 
 Concepts in quantitative research; 
research design; data collection; statistics and 
data analysis; writing a research proposal and 
giving a presentation; research ethics 
 
897-241     3(3-0-6) 
ธุรกิจท่องเที่ยว  
Tourism Business 
 นโยบายของรัฐด้านการท่องเท่ียว พระราชบัญญัติ
ท่ี เกี่ ย ว ข้ อ งกั บ ก าร ท่ อ งเท่ี ย ว  ระ เบี ยบป ฏิ บั ติ แ ล ะ
จรรยาบรรณ ในการป ระกอบธุ รกิ จ ท่ อ งเท่ี ย ว  การ
บริหารธุรกิจแบบเอสเอ็มอี การบริหารสํานักงานและ
สถานท่ีทํางาน หลักการและวิธีการจัดการท่องเท่ียวท้ัง
ภายในและต่างประเทศ อุตสาหกรรมหลักท่ีเกี่ยวเน่ืองกับ
การท่องเท่ียว 
 Government tourism policies; acts related 
to tourism; rules, regulations, and ethics in 
operating tourism business; SME business 
administration; office and workplace 
administration; principles and methods in 
arranging domestic and outbound tours; principle 
industries related to tourism 
 
897-242     3(3-0-6) 
ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เพ่ือการท่องเท่ียว  
(Geography and History for Tourism) 
 ความ สํ า คัญ และค วาม รู้ เ บ้ื อ งต้ น เก่ี ย ว กั บ
ภู มิ ศ าส ต ร์ แ ล ะป ระ วั ติ ศ าส ต ร์ เพื่ อ ก าร ท่ อ ง เท่ี ย ว 
ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์กับแหล่ง
ท่องเท่ียว แผนท่ีและการใช้แผนท่ีเพ่ือการท่องเท่ียว แหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีสําคัญในประเทศไทย 
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 Significance of and fundamental knowledge 
about geography and history for tourism; relationship 
between geography and history and tourist 
attractions; maps and using maps for tourism; 
important tourist attractions in Thailand 
 
897-311     3(2-2-5) 
การจัดการชุมชน   
(Community Management) 
 แนวคิดและทฤษฎีการจัดการ การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
การจัดการความรู้ การพัฒนาองค์การ ภาวะผู้นํา นโยบาย
สาธารณะ วิสาหกิจชุมชน สวัสดิการชุมชน การจัดการชุมชนกับ
การเปล่ียนแปลงทางสังคม การศึกษาภาคสนาม 
 Concepts and theories of management; 
strategic management; knowledge management; 
organization development; leadership; public policy; 
community enterprises; community welfare; 
community management and social changes; field 
studies 
 
897-312     3(2-2-5) 
ประเด็นปัจจุบันกับชุมชน   
(Current Issues and Community) 
 แนวคิดและการวิพากษ์ประเด็นปัจจุบันทางเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง และส่ิงแวดล้อม แนวโน้มการปรับตัวตามบริบท
และเง่ือนไขของชุมชน การศึกษาภาคสนาม 
 Concepts and critiques of current issues in 
economy, society, politics and environment; trends in 
adjustment based on community contexts and 
conditions; field studies 
 
897-313     3(2-2-5) 
การวิจัยเชิงคุณภาพ   
Qualitative Research   
 แนวคิดการวิจัยเชิงคุณภาพ การออกแบบการวิจัย  
การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่างการ
วิจัยและการนําเสนอ จริยธรรมการวิจัย 
 Concepts in qualitative research; research 
design; data collection; data analysis; writing a 
research proposal and giving a presentation; research 
ethics 
 
897-321     3(2-2-5) 
การพัฒนาชุมชน   
(Community Development) 

 แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา วาทกรรมการ
พัฒนา ชุมชนจินตการ สิทธิชุมชน การเคล่ือนไหวทางสังคม 
กระบวนการพัฒนาชุมชน  การเสริมสร้างพลังชุมชน 
สถานการณ์ปัจจุบัน การศึกษาภาคสนาม 
 Concepts and theories of development; 
development discourse; imagining communities; 
community rights; social movement; community 
development process,   community 
empowerment; current situations; field studies 
 
897-322     3(3-0-6) 
เครือข่ายและเวทีชุมชน     
(Networking and Community Forums) 
 แนวคิดการสร้างเครือข่าย การมีส่วนร่วม ทุน
ชุมชน การจัดการความขัดแย้ง ประชาธิปไตย  เวทีชุมชน 
 Concepts in network creation; 
participation; community capital; conflict 
resolution; democracy; community forums 
 
897-323     3(2-2-5) 
การสื่อสารชุมชน   
(Community Communication) 
 แนวคิดการส่ือสารชุมชน กระบวนการส่ือสาร
แบบมีส่วนร่วม ส่ือพื้นบ้านและส่ือใหม่กับการส่ือสารชุมชน 
ชุมชนกับการส่ือสารข้ามวัฒนธรรม พลวัตการส่ือสารชุมชน 
สารสนเทศเพ่ือการส่ือสารชุมชน การศึกษาภาคสนาม 
 Concepts in community communication; 
process of participatory communication; local and 
new media and community communication; 
community and cross-cultural communication; 
dynamics of community communication; 
information for community communication; field 
studies 
 
897-324     3(2-2-5) 
สัมมนากรณีศึกษาชุมชน    
(Seminar in Community Case Studies) 
 กรณี ศึกษาและการอภิปราย การบูรณาการ
ความรู้  การนําเสนออย่างเป็นระบบ   
 Case study and discussions; integration of 
knowledge; systematic presentation 
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897-343     3(3-0-6) 
การนําเที่ยว  
(Tour Leading) 
 ระบบการท่องเท่ียว การใช้แผนท่ีเพื่อการท่องเท่ียว 
การกําหนดเส้นทางการท่องเท่ียว ความหมาย จรรยาบรรณ 
บทบาทและหน้าท่ีของการเป็นมัคคุเทศก์ สารสนเทศเพ่ือการ
ท่องเท่ียว กลยุทธ์ในการพรรณนาแหล่งท่องเท่ียว การทํางาน
เป็นทีมและการให้บริการ การจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อการนํา
เท่ียว 
 Tourism system; using maps for tourism; 
specifying tour routes; meaning, ethics, roles and 
responsibilities of tour guides; information 
communication technology for tourism; strategies to 
describe tourist attractions; teamwork and servicing, 
organizing recreational activities in tour leading 
 
897-344     3(3-0-6) 
การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์  
(Eco-tourism) 
 แหล่งท่องเท่ียวและสถาน ท่ี พัก ผ่อนเชิงอนุ รัก ษ์
ส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรม ศิลปกรรม วิถีชีวิตในชนบท ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ผลกระทบท่ีเกิดจากการ
ท่องเท่ียว การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว การพัฒนามาตรฐาน การ
บริการและส่ิงอํานวยความสะดวกทางการท่องเท่ียว ความ
ร่วมมือระหว่างรัฐบาลและหน่วยงานเอกชนในการส่งเสริมและ
พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวโดยเน้นวิเคราะห์แหล่งท่องเท่ียวท้ังของ
ไทยและนานาชาติ 
 Tourist-Eco and recreation spots for the 
environment conservation; culture, arts, rural way of 
life, local wisdom and cultural identity; impacts of 
tourism;  development of tourist attractions; 
development of standards, services and facilities in 
tourism; cooperation between government and 
private agencies in promoting and developing tourist 
attractions with emphasis on analysis of Thai and 
international attractions 
 
897-345     3(2-2-5) 
สัมมนาการจัดการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์  
(Seminar in Tourism and Tour Guide Management) 
 การวิเคราะห์และอภิปรายประเด็นปัญหา อุปสรรค
รวมถึงการสร้างสรรค์ท่ีเกี่ยวข้องกับการดําเนินงานการท่องเท่ียว
และมัคคุเทศก์ แบบจําลองการจัดการท่องเท่ียวและมัคคุเทศก์ 
 Analysis and discussion about problems, 
obstacles and creation concerning tourism and tour 

guide management; models of tourism and tour 
guide management 
 
897-346     3(3-0-6) 
ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย  
(History of Art in Thailand) 
 ศิลปะในเชิงประวัติศาสตร์ แบบอย่างและอิทธิพล
ท่ีส่งผลต่อการพัฒนาศิลปะในประเทศไทย ท้ังส่วนกลาง
และส่วนท้องถ่ิน ตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน 
 Historical study of art, patterns, and 
influences affecting the development of art 
existing in Thailand both in the central and 
regional parts from the beginning to the present 
 
897-347     3(3-0-6) 
ประวัติศาสตร์และโบราณสถานในภาคใต้  
(History and Historical Sites in the South) 
 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของภาคใต้ตั้งแต่
สมัยการก่อตั้งชุมชนจนถึงยุคอาณาจักร ฐานะอํานาจและ
ความสัมพันธ์กับส่วนกลาง ประวัติความเป็นมาและอิทธิพล
ของศิลปกรรม สถาปัตยกรรม แหล่งโบราณสถานท่ีสําคัญใน
ภาคใต้ 
 History and development of the South 
since the community establishment until the 
imperial era; status power and relationship with 
the central region; history and influence of art, 
architecture and important historical sites in the 
South 
 
897-348     3(3-0-6) 
มรดกโลก  
(World Heritage) 
 สถานท่ี ซ่ึงได้ รับการยอมรับว่าเป็นมรดกโลก 
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างศิลปะและสุนทรียภาพ 
 Sites considered as the World Heritage; 
factors influencing the creation of art and 
aesthetic 
 
897-411             6(0-18-0) 
การวิจัยชุมชน  
(Community Research)  
 การวิจัยภาคสนาม ชุมชนศึกษา การเขียนรายงาน 
สรุป อภิปรายผล และการนําเสนอ 
 Field research; community studies; writing 
reports; conclusions; theoretical discussions and 
presentation 
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897-421                 9(0-54-0) 
สหกิจศึกษา   
(Cooperative Education) 
 การปฏิบัติงานและศึกษาระบบการทํางานจริงในสถาน
ประกอบการ  การปฏิ บั ติ งานเสมือนพนักงานของสถาน
ประกอบการรวมแล้วไม่ต่ํ าก ว่า 16 สัปดาห์  หรือ  1 ภาค
การศึกษา เพื่อเสริมสร้างให้เกิดการพัฒนาทักษะด้านอาชีพจาก
การบูรณาการความรู้ในห้องเรียนกับประสบการณ์ทํางาน การ
ประเมินผล การทํางานโดยอาจารย์ ท่ีปรึกษาร่วมกับสถาน
ประกอบการ การนําเสนอและจัดทํารายงานสรุปผลการทํางาน
ฉบับสมบูรณ์ให้กับสถานประกอบการเมื่อส้ินสุดการปฏิบัติงาน 
 Actual practice and learning how to work in 
organizations; working as a staff member for at least 
16 weeks or one semester for developing 
occupational skills by integrating knowledge from 
classes and working experiences; student performance 
assessment by advisors and related officers of 
organizations; presenting and writing a complete 
report for organizations upon the competence of 
work 
 
897-422 9(0-27-0) 
ปฏิบัติการชุมชน  
(Community Practice) 
 การประยุกต์และต่อยอดทุนชุมชนโดยความร่วมมือกับ
ชุมชน และ/หรือสถานประกอบการ การเขียนรายงานและ
นําเสนอ 
 Applying and development of community 
capital through the cooperation with the community, 
organization and entrepreneur;  writing a report and 
giving a presentation 

คณะศิลปศาสตร์ 
880-101                                    
1(0-0-3)  
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 
(Co-curricular Activities I) 
               การทํากิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู้ เน้น
ประโยชน์สังคมและประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจท่ีหน่ึง 
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตสํานึกสาธารณะ การทํางาน
เป็นทีมท้ังในสาขาวิชาและ/หรือระหว่างสาขาวิชาภายใต้
คําแนะนําของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
               Activities integrating body of 
knowledge emphasizing those activities for the 
benefits of society and mankind as first priority; 
cultivating morals, ethics and public mind; team 
working within and/or across disciplines under the 
supervision of advisors 
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รายวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ท่ีมีเน้ือหาซํ้าซ้อนกัน 

 เน่ืองจากมีบางรายวิชา ในกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ซ่ึงเป็นวิชา
ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หรือหมวดวิชาเลือกเสรี เป็นรายวิชาท่ีมีเน้ือหาซํ้าซ้อนกัน จึงให้เลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึงเพียง 1 วิชา               
ในแต่ละกลุ่ม ดังน้ี 
 1. 895-122 Using the Library and Report Writing 1(1-0-2) 
  หรือ 895-125 Thai Usage 3(3-0-6) 
  หรือ 895-132 Communication Skills 2(2-0-4) 
  หรือ 895-136 Thoughts and Communication 3(3-0-6) 
 2. 895-224 Modern Civilization 3(3-0-6) 
  หรือ 895-131 Man and Civilization 3(3-0-6) 
 3. 895-107 Demography 2(2-0-4) 
  หรือ  895-202 Demography 3(3-0-6) 
  
 กรณีหลักสูตรได้ระบุรายวิชา โดยกําหนดเป็นรหัสวิชา ช่ือวิชา ไว้ในโครงสร้างหลักสูตรชัดเจนแล้ว นักศึกษาต้อง
ลงทะเบียนตามท่ีกําหนดไว้เท่าน้ัน จะลงทะเบียนรายวิชาอ่ืนท่ีมีเน้ือหาซ้ําซ้อนกันแทนไม่ได้ 
 ท้ังน้ี รายวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ท่ีมีเน้ือหาซ้ําซ้อนกันดังกล่าวข้างต้น จะมีผลบังคับใช้กับนักศึกษาต้ังแต่รุ่น
ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป 
 


