
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
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1.  ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย :   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 
 ภาษาอังกฤษ :  Bachelor  of  Arts Program in Thai   
 
2.  ชื่อปริญญา 
 ช่ือเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต  (ภาษาไทย) 
    Bachelor  of  Arts (Thai) 
 ช่ือยอ : ศศ.บ. (ภาษาไทย) 
    B.A. (Thai) 

 
 
1.  กลุมวิชาเอก 
บังคับ 
THAI 1101 หลักภาษาไทย   3(3-0) 
  Principles  of  Thai Language   
  ศึกษาความหมายและขอบขายของหลักภาษาไทย  ศึกษาลักษณะภาษาไทยใน   
ดานเสียง  พยางค  คํา  วลี  ประโยค  ลักษณะประโยค  หลักเกณฑการอาน การเขียนคําไทย           
คําราชาศัพท  คําสุภาพ  หลักการนําความรูหลักภาษาไทยไปใชภาษาใหถูกตอง เหมาะสมกับ
สังคมไทย ศึกษา สํารวจ วิเคราะหการใชภาษาที่ปรากฏ แลววิพากษ เปรียบเทียบกับหลักเกณฑ 
 
THAI 1202 ทักษะการฟง  การพูด                                                                  3(3-0) 
  Listening  and  Speaking  Skills 
  หลักการและกระบวนการพูด การฟง  ฝกทักษะการพูด การฟง ประเภทตางๆ     
ในชีวิตประจําวันและวิชาชีพ  เนนการพูด การฟงอยางสรางสรรค และมีวัฒนธรรม 
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THAI 1202 ทักษะการอาน 3(3-0) 
  Reading  Skills 
  หลักการและกระบวนการอาน  เนนการฝกหัดอานวิเคราะห  โครงสราง การลําดับ
เนื้อหา  ลักษณะภาษา  รูปแบบการเขียน   ความเขาใจในศัพท  วลี  โครงสรางประโยค และสํานวน
ภาษา  ฝกอานจับใจความ  อานสรุปความ  อานอยางมีวิจารณญาณ  และอานวิจารณ 
 
THAI 1204 ทักษะการเขียน 3(3-0) 
  Writing  Skills 
  หลักการและกระบวนการเขียน  เนนการฝกลําดับความคิด การวางโครงเรื่อง      
การเขียนยอหนา  การใชถอยคํา  สํานวนโวหารในการเขียน  ฝกเขียนสรุปความจากการฟง          
การอานและการดู   การเขียนเรียงความ  บทความ   จดหมาย   
THAI 2101 ภาษาตางประเทศในภาษาไทย  3(3-0) 
  Borrowed  Words   in Thai Language 
  การรับคําภาษาตางประเทศมาใชในภาษาไทย   ลักษณะและวิ ธีการรับคํา
ภาษาตางประเทศ  หลักการยืมคํา  การสรางคํา การทับศัพท  การบัญญัติศัพท  และการเปลี่ยนแปลง
คํ ายืม   การใชคํ ายืมในภาษาและวรรณกรรมไทยรวมถึงวงการต างๆ   หลักสัง เกตคํ า
ภาษาตางประเทศในภาษาไทย 
 
THAI 2103 คติชนวิทยา 3(3-0) 
  Thai  Folklore 
  ศึกษาความหมาย  ประวัติความเปนมา  ประเภทและคุณคาของคติชนวิทยา ศึกษา
ระเบียบวิธี   การรวบรวมขอมูล  การจําแนกและวิเคราะหขอมูลโดยใชเทคโนโลยี  แสวงหาและ
ถายทอดขอมูล  ศึกษาความสัมพันธระหวางคติชนวิทยากับศาสตรแขนงอื่นๆ  ศึกษาแนวคิดและวิธี
การศึกษาภูมิปญญาไทยเปรียบเทียบกับภูมิปญญาทองถ่ิน ในดานคุณคาของการสรางสรรคพัฒนา  
และสืบทอดภูมิปญญาตอวิถีชีวิตไทย  เนนการฝกปฏิบัติภาคสนาม  มีผลงานการศึกษาทางคติชน
วิทยา 
 
THAI 2204 การอานวรรณคดีและวรรณกรรม  3(3-0) 
  Reading  Classic Literature and Literary Work 
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  อานวรรณคดีแบบฉบับ ทั้งรอยแกวและรอยกรอง  อานวรรณกรรมปจจุบัน        
ทุกประเภท  อานศึกษา วิเคราะหและนําเสนอผล 
 
THAI 2205 การเขียนภาคนิพนธและสารนิพนธ  3(3-0) 
  Report and Academic Writing 
  หลักการเขียนและกระบวนการเขียนรายงาน  ภาคนิพนธ  และสารนิพนธฝกเขียน
อยางเปนกระบวนการโดยสมบูรณแบบ    เขียนภาคนิพนธ  หรือสารนิพนธ 
 
 
 
 
 
THAI 2402 พัฒนาการวรรณคดีไทย  3(3-0) 
  History and  Development  of  Thai  Literature 
  ศึกษาพัฒนาการของวรรณคดีไทย ตั้งแตสมัยสุโขทัยถึงสมัยรัชกาลที่ 6  แหง    
กรุงรัตนโกสินทร  ในดานรูปแบบ  เนื้อหา  แนวความคิด  อารมณ  จินตนาการ  กลวิธีการประพันธ  
ประเภทและลักษณะเฉพาะของวรรณคดีไทย  คุณคาตางๆ ที่ปรากฏในวรรณคดีไทย  ความสัมพันธ
ระหวางสังคม  การเมือง และวรรณคดีที่มีอิทธิพลซ่ึงกันและกัน  ศึกษาวรรณคดีสําคัญแตละสมัย  
ในเชิงประวัติ  การนําความรูทางวรรณคดีไทยไปใชประโยชน 
 
THAI 2601 ภาษาศาสตรและการประยุกต  3(3-0) 
  Linguistics  and  Application 
  ความรูทั่วไปเกี่ยวกับภาษาศาสตร  วิเคราะหโครงสรางของภาษาทั้งในดานระบบ
เสียง  ระบบพยางค  ระบบคํา  ระบบกลุมคํา  การประยุกตใชความรูทางภาษาศาสตรในดานตางๆ  
เชน  การเรียนการสอนภาษา  การแกปญหาการใชภาษาในสังคม  การเก็บขอมูลทางภาษา           
การวิเคราะหวิจัยทางภาษา 
 
THAI 2602 ภาษากับวฒันธรรม  3(3-0) 
  Language and Culture  
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  การใชภาษาที่สัมพันธกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิต ทั้งในดานการสื่อสารที่เหมาะสม
กับกาลเทศะ บุคคล  สถานการณ  สุนทรียภาพ  ความคิดสรางสรรค  วิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางภาษากับสังคมและวัฒนธรรมไทย  รวมทั้งวัฒนธรรมตางชาติ  ความสําคัญของภาษาใน    
การสืบทอดวัฒนธรรมไทย เนนการนํามาใชไดอยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค  
 
THAI 3101 ภาษาศาสตรกับการเรียนภาษา  3(3-0) 
   Linguistics  and  Language  Learning 
  ศึกษากระบวนการในการเรียนภาษาแม และภาษาตางประเทศ  ทฤษฎีภาษาศาสตร
กับแนวทางการเรียนภาษา  วิธีการและเทคนิคการเรียนภาษาแบบตางๆ  องคประกอบทางภาษาและ
องคประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการเรียนภาษา  การวิเคราะหภาษาเพื่อการเรียนภาษา 
 
 
 
THAI 3201 ภาษาไทยเพื่อการปฏิบตัิงาน  3(3-0) 
  Thai Language  at Work 
  พัฒนาทักษะการใชภาษาไทยเพื่อเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงานในองคกร  รูจัก
กลวิธีการพูด การฟง การอาน และการเขียน  เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานในองคกรใหมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล  ฝกปฏิบัติการใชภาษาในการประชุม  ภาษาในการติดตองาน  ภาษาเพื่อการ
บริการในองคกร  ภาษาในการบันทึกสั่งการ และภาษารายงาน 
 
THAI 3402 วรรณกรรมวิจารณ  3(3-0) 
  Literary  Criticism 
  ศึกษาทฤษฎีการวิจารณ และพัฒนาการการวิจารณวรรณกรรมของไทยและ
ตะวันตก  ศึกษาบทวิจารณวรรณกรรมตางๆ  ฝกวิเคราะหวรรณกรรมและเขียนบทวิจารณ
วรรณกรรม   
 
THAI 3601 กวีนิพนธไทย  3(3-0) 
  Thai  Poetry 
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  ที่มา  รูปแบบและเนื้อหาของกวีนิพนธไทย  ทั้งกวีนิพนธแบบฉบับ  กวีนิพนธ
ทองถ่ิน และกวีนิพนธสมัยใหม  ศึกษาภาษาวรรณศิลป  การวิเคราะหเปรียบเทียบและประเมิน
คุณคาของกวีนิพนธ  ฝกเขียนและสรางสรรคกวีนิพนธ 
 
THAI 3602 ความคิดสรางสรรคทางภาษาและวรรณกรรมไทย  3(3-0) 
  Creative Thinking in  Thai  Language and Literature 
  ศึกษารูปแบบและลักษณะความคิดเชิงสรางสรรค  กระบวนการคิดสรางสรรค  
ศึกษาความคิดสรางสรรคทางภาษาไทยและวรรณกรรมไทย  ฝกคิดสรางสรรคและแสดงผลงาน   
การคิดสรางสรรคทางภาษาไทยและวรรณกรรมไทย  และเผยแพรในรูปแบบตางๆ 
 
THAI 3902 การวิจัยทางภาษาและวรรณกรรมไทย  3(3-0) 
  Research  in  Thai  Language  and  Literature 
  ศึกษาระเบียบวิธีวิจัย  กระบวนการวิจัย  ประเด็นปญหาที่สําคัญทางภาษาและ
วรรณกรรมไทย  การวิเคราะหวิจัย  และการเขียนรายงานการวิจัย  นําผลวิจยัมาอภิปรายสัมมนาและ
เผยแพร 
THAI 4901 สัมมนาทางภาษาและวรรณกรรมไทย  3(3-0) 
  Seminar  on  Thai Language  and  Literature 
  ศึกษากระบวนการสัมมนา  ปญหาภาษาและวรรณกรรมไทย  เลือกประเด็นปญหา
มาอภิปราย  และระดมความคิดเพื่อจัดเตรียมสัมมนาหาทางแกไข  การจัดสัมมนา  รายงานผล      
การสัมมนาและเผยแพร 
 
เลือก 
กลุมหลักภาษา 
THAI 2102 ถอยคําและสํานวนไทย  3(3-0) 
  Thai  Contemporary  Rhetoric 
  ศึกษาความหมาย  ลักษณะรูปแบบ และพัฒนาการของถอยคํา สํานวนไทยที่
ปรากฏในปจจุบัน  เปรียบเทียบลักษณะรูปแบบ  ความหมาย  การเปลี่ยนแปลงคานิยมและ
วัฒนธรรม   สรางถอยคํา สํานวนไทย  และนําไปใช 
 
THAI 2301 อักษรไทย  1  3(3-0) 
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  Thai  Alphabet  1 
  กําเนิด  ที่มาและประเภทของอักษร  ประวัติและวิวัฒนาการอักษรไทย  ศึกษา
ลักษณะอักษรไทยสมัยพอขุนรามคําแหง  อักขรวิธี  ความคลี่คลายสูทองถ่ินอื่น  อิทธิพลที่มีตอ
สังคม วัฒนธรรมไทยในปจจุบัน  ฝกอานและเขียนอักษรไทยสมัยตางๆ 
 
THAI 2302 อักษรไทย  2  3(3-0) 
  Thai  Alphabet  2 
  ศึกษาอักษรไทยทองถ่ินตางๆ  ในดานที่มา  ลักษณะ  รูปแบบ  อักขรวิธี ฝกหดัอาน
และเขียน  การปริวรรตเปนอักษรไทยปจจุบัน  การนําความรูอักษรไทยทองถ่ินไปใชสรางสรรค
ผลงานทางวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
THAI 3102 ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย                                         3(3-0) 
  Pali  and Sanskrit  in  Thai Language 
  ประวัติความเปนมาของภาษาบาลีและสันสกฤต  ลักษณะของภาษาบาลีและ
สันสกฤต  การนําคําภาษาบาลีและสันสฤตมาใชในภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงคําภาษาบาลีและ
สันสกฤตในภาษาไทย   อิทธิพลของภาษาบาลีและสันสกฤตที่มีตอภาษาไทย  การนําความรู          
ไปพัฒนาสรางสรรคทางภาษาไทย  
 
THAI 3103 ภาษาถิ่นไท  3(3-0) 
   Tai Dialectology 
  ศึกษาความหมายและหลักเกณฑการแบงภาษาถิ่น  ศึกษาภาษาตระกูลไท ภาษาถิ่น
ตระกูลไท ที่ยังใชจนถึงปจจุบัน  ฝกเก็บขอมูลภาคสนาม วิเคราะหโดยใชวิธีการทางภาษาศาสตร  
เสนอผลการวิเคราะหเพื่อเผยแพรและการประยุกตใชในภาษาและวรรณกรรม ตลอดจนความเขาใจ
อันดีในสังคม 
 
กลุมการใชภาษา 
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THAI 2201 การพูดในทีช่มุชน  3(3-0) 
  Public  Speaking 
  ความสําคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ  หลักการพูดและกระบวนการพูดในที่
ชุมชน  ฝกพูดแบบตางๆ  ทั้งในโอกาสที่เปนทางการและไมเปนทางการ  การวิจารณและประเมิน
การ      ผลการพูด  นําเสนอการพูดในที่ชุมชน 
 
THAI 2202 การอานเพื่อพฒันาชีวิตและสังคม  3(3-0) 
  Reading  for  Life and Social Development 
  ความหมายและความสําคัญของการพัฒนาชีวิตและสังคม  ความเขาใจในเรื่องชีวิต
และสังคม  ฝกอานวรรณกรรมเพื่อชีวิตและสังคมรูปแบบตางๆ  โดยเนนพฤติกรรมการอาน        
เชิงวิเคราะห และมีวิจารณญาณเพื่อการตัดสินใจและดําเนินชีวิตที่ดี  ตลอดจนสรางสันติสุขแก
สังคม 
 
 
 
THAI 2203 การอานเพื่อการอางอิง  3(3-0) 
  Reading  for  References   
        ศึกษาวิธีการอาน  การวิเคราะหเนื้อหาเพื่อการนําไปใชอางอิงในการพูดและ       
การเขียน  ฝกอานหนังสืออางอิง  เชน ราชกิจจานุเบกษา  พจนานุกรม  สารานุกรม  รายงาน
ประจําปของหนวยงาน  รายงานการประชุม  สัมมนา  รายงานการวิจัย  กฎหมาย  พระราชบัญญัติ          
พระราชกฤษฎีกา  ขอบังคับ ขอกําหนด ระเบียบ  
 
THAI 2206 การเขียนเชิงธรุกิจ  3(3-0) 
  Business  Writing 
  การใชภาษาไทยในการเขียนสื่อสารทางธุรกิจ  การเขียนรายงานทางธุรกิจแบบ
ตางๆ  การเขียนจดหมายธุรกิจ  การเขียนหนังสือราชการ  การเขียนบทความทางธุรกิจฝกเขียนและ
ผลิตงานเขียนรูปแบบตางๆ  
 
THAI 2207 ภาษาไทยเฉพาะกิจ  3(3-0) 
  Thai  for  Specific  Purposes 
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  ศึกษารูปแบบการใชภาษาเฉพาะกิจ ไดแก ภาษาธุรกิจ  ภาษาสื่อสารมวลชนภาษา
กฎหมาย  ภาษาราชการ  ภาษาวงการบันเทิงและกีฬา  ภาษาเทคโนโลยี  และภาษาเฉพาะกิจสาขา
อ่ืนๆ  ศึกษาวิเคราะห วิจัย การใชภาษาเฉพาะกิจตางๆ  พัฒนาและสรางสรรค ภาษาเฉพาะกิจ 
 
THAI 2208 ภาษาไทยธุรกิจ  3(3-0) 
  Thai  Language in Business 
  ศึกษารูปแบบถอยคําสํานวนที่ใชส่ือสารทางธุรกิจ  หลักการพูด การฟง การอาน  
การเขียน ทางธุรกิจ  ฝกพูดในการสัมภาษณ  การเจรจาตอรองทางธุรกิจ  การเสนอขาย การพูด     
ใหความรู  การพูดธุรกิจทางโทรศัพท  การชี้แจง  แถลงขาว  การเขียนบันทึก  การเขียนจดหมายทาง
ธุรกิจ  การเขียนรายงานทางธุรกิจ  การเขียนขาว โฆษณาและประชาสัมพันธ การเขียนเอกสารสิทธิ
และสัญญาทางธุรกิจ 
 
 
 
 
THAI 2209 หัสคดีศึกษา  3(3-0) 
  Study  of  Thai Humour   
                 ศึกษาความหมาย  ความสําคัญ  ประเภท  รูปแบบ ของหัสคดี  กลวิธีการสราง
อารมณสํารวล  การสรางเรื่อง  ทั้งมุขปาฐะ และลายลักษณ  ผลิตผลงานหัสคดีนําเสนอและเผยแพร  
  
THAI 3202 อรรถรสทางภาษาไทย  3(3-0) 
  Aesthetics  of  Thai  Language  
                วิเคราะหอรรถรสทางภาษาไทย ทั้งรอยแกวและรอยกรอง  ศิลปะการขับลําบท
ตางๆ  ทั้งมุขปาฐะและลายลักษณ  ทั้งทองถ่ินและแบบฉบับ  เนนการประยุกตใชในวิถีชีวิต  
การศึกษา  ใหเกิดคุณคาตางๆ   
 
THAI 3203 การพูดเชิงวชิาชีพ  3(3-0) 
  Professional  Presentations 
  หลักเกณฑและกระบวนการพูดเชิงวิชาชีพ  บุคลิกภาพที่เหมาะสม  เชน ภาวะผูนํา  
ความสามารถในการจัดการ  จิตสํานึกในวิชาชีพ  ฝกพูดเชิงวิชาชีพแบบตางๆ ไดแก  การพูด
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ประกอบการสาธิต  การรายงานขาว  พิธีกร  การจัดรายการทางวิทยุและโทรทัศน การพูดเพื่อ      
การขาย  การพูดโฆษณา และประชาสัมพันธ  การพูดถายทอดความรู  การพูดถายทอดอารมณ 
จินตนาการ  
 
THAI 3204 การอานตีความ  3(3-0) 
  Reading  for Interpretation 
  ความหมายและความสําคัญของการอานตีความ  การสรางคุณสมบัติของนักอาน
ตีความ  หลักการและกระบวนการอานตีความ  ฝกอานตีความวรรณคดีรอยแกว รอยกรอง  และ
วรรณกรรมหลากหลายรูปแบบ 

  
THAI 3205 การเขียนเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพนัธ  3(3-0) 
  Writing  for  Advertising  and  Publicity  
  ศึกษากระบวนการเขียนและกลวิธีการเขียนโฆษณาและประชาสัมพันธผลิต      
งานเขียนโฆษณาและประชาสัมพันธ  ประเมินงานเขียน  นําเสนอและเผยแพรงานเขียน 
 
THAI 3206 การเขียนในหนังสือพิมพ  3(3-0) 
  Thai Language in Print Media 
  ศึกษารูปแบบงานเขียนที่ปรากฏในหนังสือพิมพ  วิเคราะหเนื้อหา  การใชภาษา  
กลวิธีการนําเสนอ  ฝกเขียนและทดลองผลิตหนังสือพิมพ 
 
THAI 3207 การเขียนบท  3(3-0) 
  Script  Writing for Radio and Television 
  ศึกษาความรูพื้นฐานเกี่ยวกับงานวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  กระบวนการ
ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน  ฝกเขียนบทรายการวิทยุและโทรทัศนแบบตางๆ  ทั้งประเภทรายการ
เพื่อการศึกษา  เพื่อความรูและความบันเทิง  ทดลองผลิตรายการวิทยุ และโทรทัศนเพื่อออกอากาศ 
 
THAI 3208 การเขียนเชิงสรางสรรค  3(3-0) 
  Creative  Writing   
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  ศึกษาหลักการและกระบวนการคิดสรางสรรค  วิเคราะหความคิดสรางสรรคใน
งานเขียน  บันเทิงคดีและสารคดี ทั้งรอยแกวและรอยกรอง  ฝกเขียนสรางสรรค  และสรางผลงาน
เขียนชิ้นเอก 
 
THAI 3209 การสรางวรรณกรรมสําหรับเด็ก  3(3-0) 
  Children’s  Literature  Writing 
  ศึกษาวิเคราะหแนวคิดและโครงสรางของวรรณกรรมสําหรับเด็กและเยาวชน  
กระบวนการสรางสรรควรรณกรรม  กลวิธีการออกแบบ  เร่ือง  ถอยคําภาษา  ภาพตัวอักษร  และ
การจัดรูปเลม  สรางสรรควรรณกรรมสําหรับเด็กและเยาวชนและเผยแพรงานเขียน 
 
THAI 4201 การแปลภาษาตางประเทศเปนภาษาไทย  3(3-0) 
  Translation 
  ศึกษาหลักเกณฑและกลวิธีการแปล  การสรางคุณสมบัติของนักแปล  ฝกแปลและ
ถอดความภาษาตางประเทศ ทั้งรอยแกวและรอยกรองเปนภาษาไทย  ผลิตงานแปล  นําเสนอผลงาน  
การประเมินงานแปล  และการประยุกต    
 
 
กลุมวรรณกรรมและวรรณคดีไทย 
THAI 2401 ความรูพื้นฐานทางวรรณคดีไทย  3(3-0) 
  Fundamental  Thai  Literature 
  ลักษณะทั่วไป และวิวัฒนาการของวรรณคดีไทย  ประเภทและลักษณะเฉพาะของ
วรรณคดีไทย  คุณคา  โลกทัศน  ปรัชญา  ความเชื่อ  และคานิยมที่ปรากฏในวรรณคดีไทย  
วรรณคดีกับวัฒนธรรมและสังคม  ความสัมพันธระหวางวรรณคดีแบบฉบับและวรรณกรรม 
 
THAI 2403 วรรณคดีนิราศ  3(3-0) 
  Niras Literature 
  ศึกษากําเนิดวรรณคดีนิราศ  ความหมายและลักษณะของวรรณคดีนิราศ  กลวิธีใน
นิราศ  วิเคราะหวรรณคดีนิราศที่เดนในแตละสมัย และที่ปรากฏในปจจุบัน วิเคราะหภาพรวมของ
วรรณคดีนิราศ การนําความรูและแนวคิดไปประยุกตใช และพัฒนาเปนองคความรูใหม 
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THAI 2404 วรรณกรรมทองถิ่น  3(3-0) 
  Native  Thai  Literature 
  ศึกษาความหมาย  ประเภท  และลักษณะวรรณกรรมทองถ่ิน  ทั้งวรรณกรรม      
ลายลักษณ  และวรรณกรรมมุขปาฐะ  ลักษณะรวมและความสัมพันธของวรรณกรรมทองถ่ินไทย  
ความสัมพันธระหวางวรรณกรรมทองถ่ินและวรรณกรรมแบบฉบับ  ฝกอานและวิเคราะห
วรรณกรรมทองถ่ิน  การนําความรูมาประยุกตใช และพัฒนาเปนองคความรูใหม 
 
THAI 2405 ภาษาและวรรณกรรมลานนา  3(3-0) 
  Lanna Language  and    Literature  
  ศึกษาความเปนมาและความสําคัญของอาณาจักรลานนา  อักษรและอักขรวิธีของ
ภาษาลานนา  ศึกษารูปแบบภาษาในวรรณกรรมลายลักษณ  ความนิยมในการใชอักษรลานนาและ
ภูมิปญญาในวรรณกรรม  ฝกปริวรรตและนําความรูมาประยุกตใช และพัฒนาเปนองคความรูใหม 
 
 
 
 
 
THAI 2406 วรรณกรรมสําหรับเด็ก  3(3-0) 
  Children’s  Literature 
  ศึกษาความหมาย  ลักษณะ  ประเภท  โครงสรางของวรรณกรรมเด็กทั้งมุขปาฐะ
และลายลักษณ  ศึกษาเปรียบเทียบทั้งของไทยและตางประเทศ  วิเคราะหภูมิปญญา แนวคิด  กลวิธี
การแตง  การนํามาประยุกตใชและพัฒนาเปนองคความรูใหม 
 
THAI 2407 คีตวรรณกรรมศึกษา  3(3-0) 
   Studies  of  Thai  Songs 
  ศึกษาวรรณกรรมเพลงพื้นบาน  เพลงไทยลูกทุง เพลงไทยเดิม  เพลงไทยสากล  
ความสัมพันธระหวางเพลงกับวรรณกรรม  พัฒนาการเพลงไทย  วิเคราะหเพลงไทยดานเนื้อหา  
ภาษาความคิดที่สะทอนสังคมและวัฒนธรรม  แงงามในเพลงไทย  บริบทของความนิยม และกลวิธี
การแตง  ฝกหัดสรางสรรคเพลงไทย 
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THAI 2408 วรรณกรรมศึกษา 3 (3-0) 
  Literary Studies  
  ศึกษาทฤษฎี  หลักเกณฑและพัฒนาการ  การศึกษาวรรณกรรมตะวันออกและ
ตะวันตก  ฝกวิเคราะหวรรณกรรมหลากหลายรูปแบบที่คัดสรรมา  นําความรูและแนวคิดไป
ประยุกตใช และพัฒนาเปนองคความรูใหม 
 
THAI 2409 วรรณกรรมของกวีเอกไทย                3(3-0) 
  Literature  of  Thai  Great  Writers 
  ศึกษาประวัติชีวิตของกวีเอกไทยในดาน ประสบการณชีวิต  อัจฉริยภาพ  เชิงกวี
นิพนธ  อิทธิพลตางๆ  ที่มีผลตอการสรางสรรควรรณกรรม  ศึกษาวรรณกรรมของกวีเอกไทย       
ในดานประเภท  ลักษณะเฉพาะ   คุณคา  และอิทธิพลที่มีตอวรรณกรรมอื่นและตอสังคม  เลือก
ศึกษาวรรณกรรมของกวีเอกไทยอยางละเอียด ลึกซ้ึง 
  
 
 
 
 
THAI 3401 การศึกษาผลงานการคนควาทางภาษาและวรรณคดีไทย  3(3-0) 
   Thai Language and Literature Studies 
  ศึกษาผลงานการศึกษาคนควา  บทความทางวิชาการ  งานวิจัย ทางภาษาและ
วรรณคดี  ศึกษาระเบียบวิธีศึกษาคนควา  การนําผลและขอเสนอแนะไปประยุกตใชและพัฒนาเปน
องคความรูใหม  ศึกษาผลงานการศึกษาคนควาและงานวิจัย  
 
THAI 3403 วรรณกรรมสดุด ี  3(3-0) 
  Panegyric  Literature 
  อิทธิพลของภาวะการเมือง  การปกครอง   และแรงบันดาลใจของกวีตอ               
การสรางสรรควรรณกรรม  ศึกษาวรรณกรรมสดุดีสําคัญแตละสมัย  บทประณามพจนใน
วรรณกรรม  บทอาศิรวาท  และบทเฉลิมพระเกียรติ  โดยศึกษาในดานจุดมุงหมายการแตง        
ธรรมเนียมนิยม  ความภาคภูมิในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  และบรรพชน  ฝกสรางสรรค       
บทประณามพจนบ บทอาศิรวาทและบทเฉลิมพระเกียรติในโอกาสตางๆ 



  
142 

 
THAI 3404 วรรณกรรมการแสดง  3(3-0) 
  Theatre  Art  Studies 
  กําเนิดและพัฒนาการวรรณกรรมการแสดงโดยสังเขป   ศึกษาวรรณกรรม           
การแสดงสําคัญของไทยในแตละสมัย ในดานจุดมุงหมาย  ธรรมเนียมการแตง  การแสดง  คุณคา
และสุนทรียภาพของวรรณกรรมการแสดง 
 
THAI 3405  วรรณกรรม สังคม  และการเมือง  3(3-0) 
  Literature  Social  and  Political   
  ลักษณะของวรรณกรรมทางสังคมและวรรณกรรมทางการเมือง  อิทธิพลและ
ความสัมพันธระหวางสังคม  การเมือง  และวรรณกรรม   ศึกษาวรรณกรรมทางสังคมและ
วรรณกรรมทางการเมืองแตละสมัย  ดานความคิด  ภูมิปญญาและกุศโลบายในวรรณกรรมที่มี
อิทธิพลช้ีนําสังคมและการเมือง  ศึกษาภาวะของสังคม  การเมือง  ที่มีอิทธิพลตอการสรางสรรค 
วรรณกรรม 
 
 
 
THAI 3406 วรรณคดีขนบประเพณีและศาสนา  3(3-0) 
  Literary  Conventions  and  Religion 
  ลักษณะสํ าคัญของวรรณคดีขนบประเพณีและศาสนา   ศึกษาวรรณคดี
ขนบประเพณีและศาสนาที่สําคัญแตละยุคสมัย  วิเคราะหแกนของสาระ  ปรัชญา  ความเชื่อ  
วรรณศิลป  ศึกษาความสัมพันธระหวางศาสนา  พิธีกรรมและวรรณคดี  การนํามาประยุกตใช 
 
THAI 3407 เร่ืองสั้นและนวนิยาย  3(3-0) 
  Short  Stories  and  Novels 
  ศึกษาวิเคราะหเร่ืองส้ันและนวนิยายเดนของนักเขียนสําคัญของไทยในแตละสมัย  
ศึกษาภูมิปญญา  แนวคิด  สํานวนภาษา  กลวิธีการวางโครงเรื่อง  การสรางตัวละคร  วิธีการนําเสนอ  
เทคนิคการสรางเรื่อง  และบริบทที่เกี่ยวของ  ศึกษาเรื่องสั้นและนวนิยายที่สนใจอยางลึกซึ้งและ
นําเสนอผลงาน 
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THAI 3408 วรรณกรรมสุโขทัย  3(3-0) 
  Literature  from  Sukhothai  Period 
  สภาพสังคม  ศาสนา  การเมือง  การปกครองที่มีอิทธิพลตอวรรณกรรมศึกษา
วรรณกรรมเดนแตละเลมอยางละเอียด  นําความรูไปประยุกตใช  และพัฒนาเปนองคความรูใหม 
 
THAI 3409 วรรณกรรมอยุธยา  3(3-0) 
  Literature  from Ayudthya  Period  
  ศึกษาการคลี่คลายของสภาพสังคม  ศาสนา  การเมือง  การปกครองที่มีอิทธิพลตอ
วรรณกรรม  ศึกษาวรรณกรรมเดนแตละสมัยของอยุธยา  วิเคราะหภาพรวมของวรรณกรรมสมัย
อยุธยา  อิทธิพลของวรรณกรรมอยุธยาที่มีตอวรรณกรรมและความเชื่อของสังคมไทยในสมัยตอมา  
นําความรูไปประยุกตใชและพัฒนาเปนองคความรูใหม 
 
 
 
 
 
 
THAI 3410 วรรณกรรมธนบุรีและรัตนโกสินทรตอนตน  3(3-0) 
  Literature  from Dhonburi  and  Early  Rattanakosin  Period   
  ศึกษาการคลี่คลายของสภาพสังคม  ศาสนา  การเมือง  การปกครองที่มีอิทธิพลตอ
วรรณกรรม  การดําเนินกุศโลบายทางการเมืองกับการสรางสรรควรรณกรรม  ศึกษาวรรณกรรมเดน
แตละสมัย  วิเคราะหภาพรวมของวรรณกรรมสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทรตอนตนที่มีตอ
วรรณกรรมและความเชื่อของสังคมไทยสมัยตอมา  นําความรูไปประยุกตใช  และพัฒนาเปน       
องคความรูใหม 
 
THAI 3411 วรรณกรรมปจจุบัน  3(3-0) 
  Contemporary  Literature 
  ศึกษาพัฒนาการวรรณกรรมปจจุบัน  ทั้งสารคดีและบันเทิงคดี  ศึกษารูปแบบ
และนวกรรมทางวรรณศิลป  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับพัฒนาการวรรณกรรม  ศึกษาวิเคราะห
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วรรณกรรมเดนและวรรณกรรมที่ไดรับรางวังและสรางแตละชวงเวลาในดานวรรณศิลป  ภูมิปญญา  
พลังความคิดสรางสรรคการนําความรูทางวรรณกรรมไปใชประโยชน 
 
THAI 4401 วรรณกรรมเปรียบเทียบ  3(3-0) 
  Comparative  Literature 
  ความเปนมาและความสัมพันธระหวางวรรณกรรมไทยกับวรรณกรรมตางประเทศ  
วิเคราะหเปรียบเทียบวรรณกรรมเดนของไทยกับตางประเทศในดานรูปแบบ  เนื้อหา  แนวคิดและ
อิทธิพล  เขียนผลงานการศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรม  
 
THAI 4402 วรรณกรรมแปล  3(3-0) 
  Studies of  Translate  Works  
  ศึกษาความหมาย  ลักษณะ  ประเภท  โครงสราง  ของวรรณกรรมแปล  วิเคราะห
ภูมิปญญา  แนวคิด  กลวิธีการแตง  อิทธิพลตอรูปแบบ  แนวคิด  และกลวิธีการแตงของวรรณกรรม
แปล  เขียนผลงานการศึกษาวรรณกรรมแปลที่เดน 
 
 
 
 
กลุมการประยุกต 
THAI 3603 การปริวรรตภาษาถิ่นไท  3(3-0) 
  Inscript  Deciphering 
  ศึกษาทฤษฎีและกระบวนการปริวรรตภาษา  ศึกษาเอกสารโบราณภาษาถิ่นไท      
ที่ปรากฏในทองถ่ิน  เลือกปริวรรตเอกสารโบราณภาษาถิ่นไทอยางนอย  1  เรื่อง  พรอมวิเคราะห
เชิงเอกสารและสาระสําคัญเพื่อพัฒนาเปนองคความรูและนําไปเผยแพร 
 
THAI 3604 การประยุกตใชคอมพิวเตอรกับงานเอกสารภาษาไทย  3(2-2) 
  Computer Application for Thai Documents 
  ศึกษาแนวคิด  วิธีการและขั้นตอนการนําโปรแกรมสําเร็จรูปมาใชในการจัดทํา
เอกสารภาษาไทยประเภทตางๆ  ดวยคอมพิวเตอร  ไดแก   เอกสารที่ใชส่ือสารในองคกรตางๆ   
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เอกสารทางวิชาการ  เอกสารความรูทางภาษาไทย  ฝกปฏิบัติการจัดการฐานขอมูล   การจัดระบบ
ขอมูล  การสืบคนขอมูล  การวิเคราะหขอมูล  และการนําไปใช 
 
THAI 3605 การสรางและการนําเสนอสารภาษาไทยดวยเทคโนโลย ี  3(2-2) 
  Technology  for Construction and Presentation of Thai Documents                                            
  ศึกษาแนวคิด  วิธีการและขั้นตอนการนําโปรแกรมสําเร็จรูปมาสรางและนําเสนอ
สารภาษาไทยประเภทตางๆ  ดวยคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสมัยใหม  ฝกปฏิบัติการจัดทําบท   
เพื่อนําเสนอ  มีผลงานสรางสรรคสารภาษาไทยดวยส่ือประสมเพื่อนําเสนอดวยคอมพิวเตอรหรือ
เทคโนโลยีสมัยใหมอ่ืนๆ เผยแพร เพื่อเปนประโยชนในดานตางๆ   
 
THAI 3701 ภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ  3(3-0) 
  Thai  Language  for  Foreigners 
  ศึกษาวิเคราะหโครงสรางและลักษณะภาษาไทยดวยวิธีการทางภาษาศาสตร 
ปญหาการออกเสียง  การใชคํา  และประโยคในการสื่อสารภาษาไทยของชาวตางประเทศ  ศึกษา
กระบวนการแกปญหา  การนําไปใชในสถานการณจริง  การใชบริบททางสังคมและวัฒนธรรมและ 
การประเมินผล         
 
 
 
THAI 3901 การศึกษาเอกเทศ  3(250) 
  Independent  Studies 
  ศึกษาปญหาหรือพัฒนาองคความรูในเรื่องใดเรื่องหนึ่งทางภาษาไทยและนําเสนอ
ในรูปแบบภาคนิพนธหรือสารนิพนธ  โดนใชกระบวนการทางวิจัย  นําเสนอผลการศึกษา            
ไปเผยแพรในรูปแบบตางๆ  ใหเปนพื้นฐานการทําวิจัยอิสระ และการศึกษาในขั้นสูงตอไป 
 
THAI 3903 สัมมนานักประพันธไทย  3(3-0) 
  Seminar  on  Thai  Writers 
  ศึกษาประวัติผลงาน  แนวคิด และ กลวิธีการเขียนของนักเขียนไทย   โดยวิธีการ
ศึกษาจากเอกสาร  การสัมภาษณ  การจัดอภิปรายในรูปแบบสัมมนา  และสรุปเปนองคความรูเพื่อ
เผยแพร 
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2.  กลุมวิชาพืน้ฐานวชิาชพี 
กลุมวิชาวิทยาการจัดการ 
เลือก 
PR 3501  การประชาสัมพันธหนวยงาน  3(3-0) 
    Public  Relation  of  an  Organization  

  ศึกษาถึงบทบาทและความสําคัญของการประชาสัมพันธหนวยงาน  แนวคิดและ
การดําเนินงานประชาสัมพันธของหนวยงาน การจัดองคกรงานประชาสัมพันธของหนวยงาน 
ความสัมพันธระหวางงานประชาสัมพันธ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประชาสัมพันธ วิวัฒนาการ 
วัตถุประสงค นโยบายและวิธีการดําเนินงาน ตลอดจนความรับผิดชอบของหนวยงานที่มีตอสังคม 
วิธีดําเนินงานประชาสัมพันธของหนวยงาน    
 
 
 
 
 
 
 
 
ACC 2101 บัญชีการเงิน  3(3-0) 
  Financial Accounting 
  ศึกษาความหมาย วัตถุประสงคของการบัญชี แมบทการบัญชี การบัญชีเกี่ยวกับ
กิจการใหบริการ กิจการซื้อมาขายไปและกิจการอุตสาหกรรม การแกไขขอผิดพลาดทางการบัญชี 
การจัดทํากระดาษทําการ การจัดทํางบการเงินของกิจการแตละประเภทเพื่อแสดงผลการดําเนินงาน
และแสดงฐานะการเงิน การบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม ระบบใบสําคัญ การทํางบพิสูจนยอกเงิน
ฝากธนาคาร การบัญชีเกี่ยวกับกิจการไมแสวงหากําไร การจัดทํางบการเงินจากระบบการบันทึก
บัญชีไมสมบูรณ และระบบบัญชีเดี่ยว 
 
ACC 2701 การภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0) 
  Business  Taxation 



  
147 

  ศึกษานโยบายภาษีอากร  หลักเกณฑในการจัดเก็บและรายละเอียดในการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษี
สรรพสามิต และภาษีศุลกากร  การคํานวณภาษี  การยื่นแบบรายการและการเสียภาษีทางธุรกิจ   
การอุทธรณตอพนักงานเจาหนาที่ในเรื่องภาษีอากรแตละประเภท  ปญหาตาง ๆ ในเรื่องภาษีอากร
ธุรกิจ 
 
FB 1401 การเงินธุรกิจ 3(3-0) 
  Business Finance 
  ศึกษาถึงขอบเขต   ลักษณะ  บทบาทและหนาที่ของฝายการเงินในธุรกิจ ตลอดจน
เปาหมายและความสําคัญของการเงินธุรกิจ โดยเนนใหเขาใจถึงหลักการเบื้องตนในการจัดสรร
เงินทุนภายในธุรกิจ    การจัดหาเงินทุนมาเพื่อใชในการดําเนินการของธุรกิจ   การวางแผนการเงินที่
เกี่ยวกับการเริ่มลงทุนกิจการ การขยายกิจการ การเพิ่มทุน นโยบายการจัดสรรกําไรและเงินปนผล 
 
FB 1403 การเงินสวนบคุคล 3(3-0) 
  Personnel Finance 
  ศึกษาถึงแหลงเงินฝาก แหลงเงินกู และวิธีคดิดอกเบีย้ของสินเชื่อสวนบคุคล ศึกษา
ลักษณะการประกันชวีิต การเสียภาษีเงนิไดและการตัดสินใจลงทุน ศกึษาถึงการจัดทาํงบประมาณ
รายได หลักการจัดสรรเงินรายจายในชวีิตประจําวนัเพื่อการออมและลงทุน 
 
MK 1101 หลักการตลาด (3-0) 
  Principles  of   Marketing  
  การศึกษาถึงความหมาย  ความสําคัญ  และหนาที่ของการตลาดในฐานะเปนกิจกรรม
หลักทางธุรกิจอยางหนึ่ง  โดยกลาวถึงแนวทางการศึกษาแนวความคิด  และปรัชญาทางการตลาด  
สวนผสมทางการตลาด  ระบบการตลาดและเปาหมายทางการตลาด  แรงจูงใจ  พฤติกรรมผูบริโภค   
ความเขาใจเกีย่วกับสวนผสมการตลาด  ประเภทของตลาด  และการวจิัยตลาดในเบือ้งตน 
 
MK 2504 การสื่อสารตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0) 
  Integration    Marketing   Communication 
  ศึกษาลักษณะทั่วไปและความสําคัญของการสื่อสารทางการตลาด   กระบวนการ
ส่ือสารทางการตลาด    การเลือกเครื่องมือในการสงเสริมการตลาด   การผสมผสานเครื่องมือ 
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การสงเสริมการตลาดเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพทางการสื่อสารทางการตลาดที่สูงสุด   รูปแบบ 
การสื่อสารการตลาดภายในและภายนอกหนวยงาน   เทคนิคและการเลือกใชเครื่องมือในการ
ส่ือสาร   รวมถึงการประยุกตวิธีการสื่อสารทางการตลาดในรูปแบบตาง ๆ 
 
MK 3601 การบริหารการตลาด 3(3-0) 
   Marketing    Management  
  ศึกษาถึงความสําคัญของการบริหารการตลาด      บทบาทหนาที่ของผูบริหาร
การตลาด   การวิเคราะหสถานการณและโอกาสทางการตลาด  การวางแผนการตลาด   โครงสราง
ตลาดและการวิเคราะหพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค   การวิจัยตลาดและการพยากรณความ
ตองการของตลาด   การแบงสวนตลาด   การเลือกตลาดเปาหมายและ  การกําหนดตําแหนง
ผลิตภัณฑ  ตลอดจนการศึกษาถึงการบริการการตลาดในดานผลิตภัณฑ    ราคา    ชองทางการจัด
จําหนาย  และการสงเสริมการตลาด   การตลาดบริการ    การตลาดพาณิชยอิเล็กทรอนิกส   การจัด
องคกรการตลาด  และการควบคุมทางการตลาด 
 
 
 
 
 
 
MGT 1101  องคการและการจัดการ  3(3-0) 
   Organization and Management  
   ลักษณะโครงสรางขององคการธุรกิจทั่วไป  การวางแผน   การจัดสายงาน
หลักเกณฑและแนวความคิดในการจัดตั้งองคการธุรกิจ  ลักษณะประเภทของการประกอบธุรกิจ
หลักการบริหารและหนาที่สําคัญของฝายบริหารทุก ๆ ดาน  ในแงการวางแผนการจัดคนเขางาน 
การสั่งการ  การจูงใจคนทํางาน  การควบคุมปฏิบัติงานตาง ๆ  ใหบรรลุเปาหมายและนโยบายที่ตั้งไว 
 
MGT 1102       ความรูเบื้องตนในการประกอบธุรกิจ  3(3-0) 
    Introduction  to  Business  Operation  

  ศึกษาถึงลักษณะพื้นฐานของธุรกิจตาง ๆ  และองคประกอบที่ใชในการประกอบ
ธุรกิจ  ไดแก  การจัดการ  การบัญชี  การเงิน  การตลาด  การบริหารบุคคล  การบริหารสํานักงาน                    
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ซ่ึงครอบคลุมถึงเอกสารทางธุรกิจประเภทตาง ๆ  แนวทางการประกอบธุรกิจ  ตลอดจนศึกษา
ปญหาที่เกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจตลอดจนจรรยาบรรณของนักธุรกิจ 
 
MGT 3102  การเปนผูประกอบการ  3(3-0) 
   Entrepreneurship  

  ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของผูประกอบการที่ดี   หลักทฤษฎีและปฏิบัติของ
การจัดการธุรกิจของตนเอง  เร่ิมจากธุรกิจขนาดยอม ขนาดกลางและขนาดใหญ   แนวทางการจัดตั้ง
ธุรกิจ   การบริหารการผลิต  การบริหารเงินทุน   การจัดการทางการเงิน    การจัดรูปแบบองคกร 
การวาจางและประโยชนของธุรกิจขนาดยอม ขนาดกลางและขนาดใหญ  ที่มีตอระบบเศรษฐกิจ  
ลักษณะของธุรกิจประเทศไทย  โดยมีการสอดแทรกจริยธรรม จรรยาบรรณของนักธุรกิจ  กฎหมาย
ธุรกิจ ผลกระทบของธุรกิจตอส่ิงแวดลอม และการเสริมสรางความคิดสรางสรรคเพื่อใหเกิด
ความคิดริเร่ิมของตนเอง    
 
 
 
 
 
 
 
MGT 3103  การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก  3(3-0) 
    Small  and  Medium  Business Management  

  ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก  การบริหารงาน
และปญหาที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก   การเริ่มตนประกอบธุรกิจ   
การลงทุน   การจัดหาเงินทุน    การจัดองคการ   การปฏิบัติงาน  โครงสรางของตลาดและการ
ดําเนินกลยุทธทางการตลาด   ขอไดเปรียบ-เสียเปรียบของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในระบบ
เศรษฐกิจ ศึกษาความสัมพันธของสวนตาง ๆ  เชน  การตลาด  การเงิน   การบริหารทรัพยากรมนุษย  
การผลิต  กฎหมายที่เกี่ยวของ  รวมไปถึงการวางแผนเชิงกลยุทธ   การประเมินผลการดําเนินงาน  
แนวโนมและบทบาทของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในประเทศไทย 
 
MGT 3105  การประกอบการธุรกิจชุมชน    3(3-0) 
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   Community  Business  Operation  
   ศึกษาความหมาย  ความสําคัญ   รูปแบบ  และองคประกอบที่ใชในการประกอบ
ธุรกิจชุมชน  ไดแก  การจัดการ  การบริหารทรัพยากรบคุคล  การตลาด  การเงิน  การบัญชี  และ
ปจจยัที่มีผลตอความสําเรจ็ของผูประกอบการธุรกิจชุมชน  ศึกษาลักษณะของชุมชน  ปจจัยส่ิงแวดลอม
ของชุมชนที่เหมาะสมตอการประกอบธุรกิจ   และปญหาตาง ๆ ที่เปนอุปสรรคในการดําเนนิการ
ของผูประกอบการธุรกิจ   ตลอดจนศึกษาถึงจรรยาบรรณของผูประกอบการธุรกิจที่มีตอชุมชนและ
ตอสังคมโดยรวม  ทั้งนี้เพื่อใหนักศกึษามีความรูความเขาใจในบทบาทของธุรกิจชุมชน 
 
ECON 1103   เศรษฐศาสตรเบื้องตน  3(3-0) 
   An Introduction to Economics 
  เงื่อนไขบังคับ : สําหรับนักศกึษาเอกสาขาอื่น และไมนับเปนวิชารอง 
  ศึกษาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร  อุปสงค อุปทาน ความยืดหยุน การผลิต ตนทุน
การผลิตตลาด ผลิตภัณฑมวลรวม การเงิน การธนาคาร การคลัง การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
การคาระหวางประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 
 
 
 
 
ECON 1104   เศรษฐกิจไทย 1 3(3-0) 
   Thai Economy 1  
  ศึกษาโครงสรางทางเศรษฐกิจของไทยในอดีตและปจจุบัน การใชทรัพยากรใน
ภาคการผลิต การใชจายในการบริโภคและการลงทุนของภาครัฐและเอกชน เศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ    ปญหาทางเศรษฐกิจของประเทศ  รวมถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
 
HRM 1101  การบริหารทรัพยากรมนุษย  3(3-0) 
   Human  Resource  Management  

  ความเปนมาและหลักการในการบริหารทรัพยากรมนุษย  ขอบขายหนาที่ความ
รับผิดชอบ  และปจจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรมนุษย  การวิเคราะหงาน  การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย  การสรรหาการคัดเลือก  การพัฒนาการฝกอบรม  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  



  
151 

การจายผลตอบแทน  แรงงานสัมพันธ  ตลอดจนการนําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย 
 
HRM 1201  การพัฒนาบุคลิกภาพ  3(3-0) 
   Personality Development  

  ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ  โดยเนนสิ่งที่มีอิทธิพลตอภาวะการเปนผูนํา
ทางธุรกิจทุกระดับ  เนนการพูดติดตองานธุรกิจ   การเขารวมประชุมและการเสนอความคิดเห็นตอ
ที่ประชุม   การตัดสินใจทางธุรกิจ  การจูงใจ   การเกลี้ยกลอม  การเจรจาตอรอง   การเขาสังคม  การ
พัฒนาบุคลิกภาพของนักธุรกิจทางดานรางกาย  อารมณและจิตใจ   โดยเนนการใชหลักธรรมในทาง
ศาสนาและรูจักทําการวิเคราะห  ทําการประเมินตนเอง  วางแผนพัฒนาตนเองใหสามารถทํางาน
รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. กลุมวิชาปฏบิัติการและฝกประสบการณวิชาชพี  
THAI 3801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชพีภาษาไทย    2(90) 
  Preparation for Professional Experience in Thai   
  ศึกษาทบทวนสาระการเรียนรูภาษาไทย   การสํารวจความตองการการฝก
ประสบการณวิชาชีพ  การวิเคราะหแหลงฝกประสบการณวิชาชีพภาษาไทย  การศึกษา สังเกตหรือ
ทดลองปฏิบัติงานจริงในแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ   การเตรียมความพรอมกอนฝก
ประสบการณวิชาชีพ  การอภิปราย สัมมนาเกี่ยวกับการฝกประสบการณวิชาชีพภาษาไทยเพื่อ       
นําผลสรุปที่ไดไปประยุกตใช 
 
THAI 4801 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาไทย    5(350) 
  Field  Experience in Thai    
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  ฝกประสบการณวิชาชีพภาษาไทยในหนวยงาน  องคกรตางๆ  ของรัฐบาล
รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน  โดยนําสาระการเรียนรูภาษาไทยทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติไปใชใน          
การปฏิบัติงานจริง เพื่อพัฒนาความรู  ความคิด  ทักษะ  เจตคติ  และประสบการณในอาชีพ    
ศึกษาวิจัยการฝกประสบการณวิชาชีพ และนําผลการศึกษาวิจัยมาเรียบเรียงเปนภาคนิพนธ เพื่อ
เผยแพร 
 
 


