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รายละเอยีดของหลกัสตูร 

หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ  สาขาวชิาไทยศกึษา 

(หลกัสตูรนานาชาต/ิหลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2558) 
 

 

ชื่อสถาบนัอดุมศึกษา   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตภเูกต็     คณะวิเทศศึกษา    

 

หมวดที ่1  ขอ้มลูทัว่ไป 

 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร  

  รหัสหลักสูตร:   25480101103762 

ภาษาไทย:    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา 

(หลักสูตรนานาชาติ) 

ภาษาอังกฤษ:    Bachelor of Arts Program in Thai Studies 

(International Program)  
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   

ภาษาไทย          ชื่อเต็ม (ไทย): ศิลปศาสตรบัณฑิต (ไทยศึกษา) 

                      ชื่อย่อ (ไทย): ศศ.บ. (ไทยศึกษา) 

ภาษาอังกฤษ      ชื่อเต็ม (อังกฤษ):    Bachelor of Arts (Thai 

Studies) 

                      ชื่อย่อ (อังกฤษ):     B.A. (Thai Studies) 
 

3. วิชาเอก (ถ้ามี) 

ไม่มี 

 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

128 หน่วยกิต 



 

3.หลักสูตร 

1.1 หลักสูตร 

3.1.1  จ านวนหนว่ยกิต      รวมตลอดหลักสูตร   

 128 หน่วยกิต 

หมายเหต ุ ส าหรับนักศึกษาต่างชาติ จ านวนหน่วยกิตรวมตลอด

หลักสูตร  143 หน่วยกิต 

3.1.2  โครงสร้างหลกัสูตร     

ก.หมวดวชิาศกึษาทั่วไป   32  หน่วยกิต 

1) กลุ่มวิชาภาษา  12  หน่วยกิต 

2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์  11 

 หน่วยกิต        

3) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์     9

  หน่วยกิต  

ข.หมวดวชิาเฉพาะ  84  หน่วยกิต  

1)  วิชาบังคับ  60  หน่วยกิต 

2)  วิชาเลือก  24  หน่วยกิต 

ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี 

 6  หน่วยกิต  

ง. การศึกษาอิสระ       3  

 หน่วยกิต 

     การฝึกงาน        3  

 หน่วยกิต  

                 ( 3 0 0 

ชั่วโมง) 

จ. หมวดวชิาภาษาไทยส าหรบันกัศึกษาตา่งชาติ 15 

 หน่วยกิต 
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3.1.3 รายวชิา 

ก.หมวดวชิาศกึษาทั่วไป     32 

 หน่วยกิต 

1) กลุ่มวิชาภาษา                           12 

 หน่วยกิต 

- วิชาบังคับ 

  805-171  ภาษาอังกฤษส าหรับหลักสูตรนานาชาติ 1 

  3(3-0-6) 

    English for International Program I   

  805-172 ภาษาอังกฤษส าหรับหลักสูตรนานาชาติ 2 

  3(3-0-6) 

   English for International Program II  

  805-271 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาการ    

 3(3-0-6) 

   English for Academic Purposes 

  805-272 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

  3(3-0-6) 

    English for Effective Communication 

  

2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   11 

 หน่วยกิต 

  - วิชาบงัคับ 

  805-13x พลศึกษา      1(0-2-1) 

    Physical Education    

  805-141 กิจกรรมเสริมหลักสูตร     1(0-

0-3) 

    Co-Curricular Activities    



  805-161 อารยธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   

 3 (3-0-6) 

    Southeast Asian Civilization   

  805-162 จิตวิทยาสังคม      3(3-

0-6) 

    Social Psychology  

  805-263  การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม   

 3(3-0-6) 

    Intercultural Communication  

 

3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสหวิทยาการ  9 

 หน่วยกิต 

 - วิชาบังคับ 

  805-181 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   

 3(3-0-6) 

Mathematics in Daily Life 

  805-182 คอมพิวเตอร์: อินเทอร์เน็ตและสังคม  

 3(3-0-6) 

    Computer: The Internet and Society  

  805-183 สถิติและการหาค่าท่ีเหมาะสมเบื้องต้น  

 3(3-0-6) 

Statistics and Optimization, Introduction to  

ข. หมวดวชิาเฉพาะ  84  หน่วยกิต 

1) รายวชิาบงัคบั     60  หน่วยกิต       
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814-111 วิถีชีวิตไทย

   3(3-0-6) 

 Thai Ways of Life  

814-112 ลักษณะ

ภาษาไทย     3(3-0-6) 

 Characteristics of Thai Language 

814-113 ภูมิศาสตร์ไทย

   3(3-0-6) 

 Thai Geography 

814-114 ประวัติศาสตร์

ศิลปะไทย   3(3-0-6) 

 Art History of Thailand            

814-211 พัฒนาการ

สังคมไทย   3(3-0-6) 

 Development of Thai Society  

814-212 การเมืองและ

การปกครองของไทย   3(3-0-6) 

 Thai Politics and Governance 

814-213 ประเทศไทยและ

ประเทศในเอเชียอาคเนย์     3(3-0-6) 

 Thailand and Southeast Asian Countries 

814-214 เศรษฐกิจไทย

   3(3-0-6) 

 Thai Economy 



814-215 ความรู้เบื้องต้น

เกี่ยวกับวรรณคดีไทย   3(3-0-6) 

 Thai Literature, Introduction to 

814-216 กฎหมายกับ

สังคมไทย   3(3-0-6) 

 Thai law and Society 

 

814-217 แนวคิดและ

ค่านิยมไทย   3(3-0-6) 

 Thai Concept and Values 

814-311 ระเบียบวิธีวิจัย

เบื้องต้น   3(3-0-6) 

 Research Methodology, Introduction to 

814-312 วัฒนธรรม

สัมพันธ์    3(3-0-6) 

 Cultural Relations 

814-313 การแปลภาษา

อังกฤษ-ภาษาไทย   3(3-0-6) 

 English-Thai Translation 

814-314 การจัดการทาง

วัฒนธรรม      3(3-0-6) 

 Cultural Management 

814-315 เหตุการณ์

ปัจจุบันของไทย   3(3-0-6) 

 Current Events in Thailand 
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814-316 สัมมนาไทย

ศึกษา   3(2-2-5) 

 Seminar in Thai Studies 

814-317 ภาษาและ

วัฒนธรรมไทย   3(3-0-6) 

 Language and Thai Culture 

814-318 การแปลภาษา

ไทย-อังกฤษ     3(3-0-6) 

 Thai- English Translation 

814-319 ประวัติศาสตร์

ท้องถิ่นภาคใต้   3(3-0-6) 

 History of the Southern Region  

2) รายวชิาเลอืก 24   หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาท่ีก าหนดให้ในหลักสูตรจากรายวิชา

ดังต่อไปนี้ 

814-131 ภาษาไทย

เพ่ือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 3(3-0-6) 

  Thai for Effective Communication 

814-132

 วรรณกรรมกับสังคมไทย 3(3-0-6) 

  Literary Works and Thai Society 

814-133 ภาษาและ

วัฒนธรรมไทยจากภาพยนตร์ 3(3-0-6) 

  Thai Language and Culture through Films 



814-141 นาฏศิลป์

ไทย 3(2-3-4) 

  Thai Performing Arts 

814-142 ดนตรีไทย

 3(2-3-4)  Thai 

Music 

814-143 เทศกาล

และประเพณีไทย 3(3-0-6) 

  Festivals and Thai Traditions     

814-144 ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นภาคใต้ 3(3-0-6) 

  Wisdom of the Southern Region 

814-151 สังคม

ชนบทไทย 3(3-0-6) 

  Rural Thai Society 

 

814-152 ความรู้

เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายไทย  3(3-0-6) 

  Thai Law, Introduction to 

814-153 พุทธ

ศาสนากับสังคมไทย 3(3-0-6) 

  Buddhism and Thai Society 

814-231 ภาษาใน

บริบททางสังคม 3(3-0-6) 

  Language in Social Context 
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814-232 ภาษาไทย

ในสื่อร่วมสมัย 3(3-0-6) 

  Thai Language in Contemporary Media  

814-241 การแสดง

พ้ืนบ้าน 3(3-0-6)   Folk 

Performances 

814-242 ดนตรี

พ้ืนบ้านไทย   3(3-0-6) 

  Thai Folk Music 

814-243

 ศิลปหัตถกรรมไทย 3(3-0-6)

  Thai Handicrafts 

814-244 ทัศนศิลป์  

 3(2-3-4) 

  Visual Arts 

814-245 บาติก

 3(2-3-4) 

  Batik  

814-251 ส านึก

สาธารณะในสังคมไทย 3(3-0-6) 

  Social Awareness in Thai Society 

814-252 สื่อมวลชน

กับสังคมไทย 3(3-0-6) 

  Mass Media and Thai Society 



814-253 ธรรมาภิ

บาลในสังคมไทย  3(3-0-6) 

  Good Governance in Thai Society 

814-254 ฐาน

ปัญญาไทยในการพัฒนาประเทศ 3(3-0-6) 

  Thai Wisdom in the National Development  

814-255 เพศสภาพ

ในสังคมไทย 3(3-0-6) 

  Gender Status in Thai Society 

814-331 การอ่าน

ภาษาไทยเชิงวิพากย์ 3(3-0-6) 

  Critical Reading in Thai 

814-332 การเขียน

ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 

  Creative Writing in Thai  

814-333 การเขียน

ภาษาไทยเชิงวิชาการ  3(3-0-6) 

  Academic Writing in Thai 

814-334 ภาษาไทย

ในฐานะภาษาต่างประเทศ 3(3-0-6) 

   Thai as a Foreign Language 

814-341 การพิมพ์

สกรีน        3(2-3-4) 

  Screen Printing 
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814-342 ศิลปะ

ประเพณีและศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย 3(3-0-6) 

  Traditional and Contemporary Arts in 

Thailand 

814-351 สิทธิ

มนุษยชนกับสังคมไทย 3(3-0-6)

  Human Rights and Thai Society 

814-352

 ความสัมพันธ์ไทยกับจีน 3(3-0-6) 

  Thai-Chinese Relations 

814-353 กลุ่มชาติ

พันธุ์ในประเทศไทย 3(3-0-6) 

  Ethnic Groups in Thailand 

 814-354 คติชน

วิทยาเอเชีย 3(3-0-6) 

 Asian Folklores    

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 6  หน่วยกิต  

 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใด  ท่ีสนใจเปิดสอนใน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ท้ังในประเทศ

และต่างประเทศ 

 

ง. ฝึกงาน  

814-361 การศึกษาอิสระ

   3(1-4-4) 

 Independent Studies  



814-461 ก า ร ฝึ ก ง า น                                      

  3(300 ชั่วโมง) 

 Practical Training  

 

จ. หมวดวชิาภาษาไทยส าหรบันกัศึกษาตา่งชาติ 

814-171 ภ า ษ า ไ ท ย

พ้ืนฐาน    3(3-0-6) 

 Fundamental Thai 

814-172 การฟังและการ

พูดภาษาไทย 1  3(3-0-6) 

 Thai Listening and Speaking I 

814-173 การอ่านและการ

เขียนภาษาไทย 1  3(3-0-6) 

 Reading and Writing I 

814-174 การฟังและการ

พูดภาษาไทย 2  3(3-0-6) 

 Thai Listening and Speaking II 

814-271  การอ่านและการ

เขียนภาษาไทย 2  3(3-0-6) 

 Thai Reading and Writing II 

หมายเหต ุ 

1) นักศึกษาที่มิได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาประจ าชาติ หรือ ภาษา

ราชการ ก าหนดให้ศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษ 

2) นักศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาประจ าชาติ หรือ ภาษา

ราชการ หรือ สอบผ่านมาตรฐานวิชาภาษาอังกฤษตามท่ีคณะ

วิเทศศึกษาก าหนด หรือ ผ่านการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
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ปลายหรือสูงกว่า ท่ีมีการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็น

สื่อติดต่อกันต้ังแต่ 3 ปีขึ้นไป ก าหนดให้เรียนดังนี้  

2.1)  ผู้ที่ไม่มีพ้ืนความรู้ภาษาไทยมาก่อน ให้ศึกษา

รายวิชาภาษาไทยทุกรายวิชา  

2.2)   ผู้ท่ีมีพ้ืนความรู้ภาษาไทยมาบ้างแล้ว  ให้อาจารย์ท่ี

ปรึกษาก าหนดวิชาให้ศึกษาเป็นรายกรณีไปโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ ท้ังนี้ให้เริ่มเรียน

ราย วิชาภาษาไทยในระดับท่ีเหมาะสมกับความสามารถ

ขึ้นไปเป็นหลัก และ เลือกราย วิชาภาษาอังกฤษ หรือ 

ภาษาต่างประเทศอื่น เพิ่มเติม โดยนับจ านวนหน่วย

กิตรวมกันให้ได้ไม่น้อยกว่า 12-15 หน่วยกิต  

 

ความหมายของเลขรหัสประจ ารายวิชาที่ใช้ในหลักสูตรและหน่วยกิต 

เลขรหัสประจ ารายวิชาท่ีใช้ในหลักสูตร  ประกอบด้วยเลข 6 หลัก  

เช่น  814-101 มีความหมายดังนี้ 

เลขรหัส 3 ตัวแรก    หมายถึง รหัสภาควิชา /สาขาวิชา  

เลขรหัส  ตัวท่ี 4 หมายถึง ชั้นปี 

เลขรหัส  ตัวท่ี 5 หมายถึง กลุ่มวิชา 

เลขรหัส  ตัวท่ี 6 หมายถึง ล าดับวิชา 

805 รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

805-x3x  กลุ่มวิชาพลศึกษา 

   805-x4x  กลุ่มวิชาเสริมหลักสูตร 

805-x6x  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

   805-x7x  กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

   805-x8x  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสหวิทยาการ  

814 รายวิชาสาขาวเิทศศึกษา 

 814-x1x  - 814-x2x  หมวดวิชาเฉพาะ รายวิชาบังคับ 

 814-x3x  - 814-x5x หมวดวิชาเฉพาะ รายวิชาเลือก 

 814-x6x  กลุ่มวิชาฝึกงาน 



 814-x7x หมวดวิชาภาษาไทยส าหรับนักศึกษา

ต่างชาต ิ

  

ความหมายของจ านวนหน่วยกติ  

 เช่น  3(3-0-6) มีความหมาย ดังนี้ 

เลขตัวท่ี 1 หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวม 

เลขตัวท่ี 2 หมายถึง จ านวนชั่วโมงทฤษฎีต่อสัปดาห์ 

เลขตัวท่ี 3 หมายถึง จ านวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 

เลขตัวท่ี 4 หมายถึง จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อ

สัปดาห์ 

 

ในค าอธิบายรายวิชาอาจมีค าต่าง ๆ ปรากฏอยู่ใต้ชื่อของรายวิชา ซึ่งมี

ความหมายเฉพาะท่ีควรทราบ ดังนี้ 

1. รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน (Prerequisite) 

1.1 รายวิชาบังคับเรียนก่อน หมายถึง รายวิชาซึ่งผู้ลงทะเบียน

เรียนรายวิชาหนึ่ง ๆ จะต้องเคยลงทะเบียนและผ่านการประเมินผลการ

เรียนมาแล้ว ก่อนหน้าท่ีจะมาลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น และในการ

ประเมินผลนั้น จะได้ระดับขั้นใด ๆ ก็ได้ 

1.2 รายวิชาบั งคับ เรี ยนผ่านก่อน หมายถึ ง  รายวิชาซึ่ งผู้

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่ง ๆ จะต้องเคยลงทะเบียนและผ่านการ

ประเมินผลการเรียนมาแล้ว ก่อนหน้าท่ีจะมาลงทะเบียนเรียนวิชานั้น และ

ในการประเมินผลนั้น จะต้องได้รับระดับขั้นไม่ต่ ากว่า D หรือ ได้

สัญลักษณ์ G หรือ P หรือ S 

2. รายวิชาบังคับเรียนร่วม (Corequisite) หมายถึง รายวิชาท่ีผู้

ลงทะเบียนรายวิชาหนึ่ง ๆ จะต้องลงทะเบียนเรียนพร้อมกันไป หรือเคย

ลงทะเบียนเรียนและผ่านการประเมินผลมาก่อนแล้วก็ได้ และในการ

ประเมินผลนั้นจะได้ระดับขั้นใด ๆ ก็ได้ อนึ่งการท่ีรายวิชา B เป็นรายวิชา
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บังคับเรียนร่วมของรายวิชา A มิได้หมายความว่ารายวิชา A จะต้องเป็น

รายวิชาบังคับเรียนร่วมของรายวิชา B ด้วย 

3. รายวิชาบังคับเรียนควบกัน (Concurrent) หมายถึง รายวิชาซึ่งผู้

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่ง ๆ จะต้องลงทะเบียนเรียนพร้อมกันไปในการ

ลงทะเบียนรายวิชานั้นเป็นครั้งแรก โดยต้องได้รับการประเมินผลด้วย การ

ท่ีรายวิชา B เป็นรายวิชาบังคับเรียนควบกันของรายวิชา A จะมีผลให้

รายวิชา A เป็นรายวิชาบังคับเรียนควบกันของรายวิชา B โดยอัตโนมัติ 

และในค าอธิบายรายวิชาปรากฏชื่อรายวิชาบังคับเรียนควบกันในท้ังสอง

แห่งโดยสลับชื่อกัน 

 

อนึง่ ความหมายของค าต่าง ๆ ข้างต้นเป็นตัวอย่าง ซึ่งคณะสามารถ

เปลี่ยนแปลงได้ตามท่ีคณะก าหนด 

 

 

แสดงแผนการศึกษา 

 

1) แผนการศกึษาส าหรบันกัศึกษาไทย 

ชั้นปทีี่ 1 

ภาคการศกึษาที ่1 

จ านวนหน่วยกิตรวม(ทฤษฎี- ปฏิบัติ –ศึกษาด้วยตนเอง) 

805-13x  พลศึกษา  

Physical Education 

1(0-2-1) 

805-141 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

Co-Curricular Activities 

1(0-0-3) 

805-161 อารยธรรมเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต้  

Southeast Asian Civilization 

3(3-0-6) 

805-171 

 

ภาษาอังกฤษส าหรับหลักสูตร

นานาชาติ 1 

 3(3-0-6)  

   



English for International 

Program I 

  805-

181 

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  

Mathematics in Daily Life 

                    3(3-0-6) 

805-182 คอมพิวเตอร์: อินเทอร์เน็ตและ

สังคม 

Computer: The Internet and 

Society 

3(3-0-6) 

814-111 วิถีชีวิตไทย 

Thai Ways of Life 

3(3-0-6) 

 รวม                17(15-2-33) 

 

หมายเหต:ุ     ส าหรับนักศึกษาที่สอบภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 

ให้เรียนรายวิชา 805-020      ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อม 

(Foundation English) 

 

 

 

ภาคการศกึษาที ่2 

จ านวนหน่วยกิตรวม(ทฤษฎี- ปฏิบัติ –ศึกษาด้วยตนเอง) 

805-162 จิตวิทยาในสังคม 

Social Psychology 

3(3-0-6) 

805-172 ภาษาอังกฤษส าหรับหลักสูตร

นานาชาติ 2 

English for International 

Program II 

3(3-0-6) 
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805-183 สถิติและการหาค่าท่ีเหมาะสม

เบื้องต้น 

Statistics and Optimization, 

Introduction to 

3(3-0-6) 

814-112 ลักษณะภาษาไทย 

Characteristics of Thai 

Language 

3(3-0-6) 

814-113 ภูมิศาสตร์ไทย 

Thai Geography 

3(3-0-6) 

814-114 ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย 

Art History of Thailand            

3(3-0-6) 

 รวม                18(18-0-36) 

 

 

ภาคการศกึษาฤดรูอ้น 

จ านวนหน่วยกิตรวม(ทฤษฎี- ปฏิบัติ –ศึกษาด้วยตนเอง) 

xxx-xxx วิชาเลือก 3(x-y-z) 

xxx-xxx วิชาเลือก 3(x-y-z) 

 รวม 6(x-y-z) 

*ประสบการณ์การศึกษาภาคฤดูร้อนในประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชั้นปทีี่ 2 

ภาคการศกึษาที ่1 

จ านวนหน่วยกิตรวม(ทฤษฎี- ปฏิบัติ –ศึกษาด้วยตนเอง) 

805-271 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาการ 

English for Academic 

Purposes 

3(3-0-6) 

805-263 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 

Intercultural Communication 

3(3-0-6) 

814-211 พัฒนาการสังคมไทย  

Development of Thai Society 

3(3-0-6) 

814-212 การเมืองการปกครองของไทย 

Thai Politics and 

Governance 

3(3-0-6) 

814-213 ไทยและประเทศในเอเชีย

อาคเนย์    

Thailand and Southeast 

Asian Countries 

3(3-0-6) 

xxx-xxx วิชาเลือก 3(x-y-z) 
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 รวม                    18(x-y-z) 

 

 

ภาคการศกึษาที ่2 

จ านวนหน่วยกิตรวม(ทฤษฎี- ปฏิบัติ –ศึกษาด้วยตนเอง) 

805-272 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

อย่างมีประสิทธิภาพEnglish for 

Effective Communication 

3(3-0-6) 

814-214 เศรษฐกิจไทย 

Thai Economy  

3(3-0-6) 

814-215 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดี

ไทย 

Thai Literature, Introduction 

to 

3(3-0-6) 

814-216 กฎหมายกับสังคมไทย 

Thai Law and Society 

3(3-0-6) 

814-217 แนวคิดและค่านิยมไทย 

   

Thai Concept and Values 

3(3-0-6) 

xxx-xxx วิชาเลือก 3(x-y-z) 

 รวม                   18(x-y-z) 

 

ภาคการศกึษาฤดรูอ้น 

จ านวนหน่วยกิตรวม(ทฤษฎี- ปฏิบัติ –ศึกษาด้วยตนเอง) 

xxx-xxx วิชาเลือก* 3(x-y-z) 

xxx-xxx วิชาเลือก* 3(x-y-z) 

 รวม 6(x-y-z) 



*ประสบการณ์การศึกษาภาคฤดูร้อนในประเทศไทย 

 

ชั้นปทีี่ 3 

ภาคการศกึษาที ่1 

จ านวนหน่วยกิตรวม(ทฤษฎี- ปฏิบัติ –ศึกษาด้วยตนเอง) 

814-311 ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น 

Research Methodology,  

Introduction to 

3(3-0-6) 

814-312 วัฒนธรรมสัมพันธ์ 

Cultural Relations 

3(3-0-6) 

814-313 การแปลภาษาอังกฤษ-ไทย  

English-Thai Translation 

3(3-0-6) 

814-319 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคใต้ 

History of the Southern 

Region 

3(3-0-6) 

xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 3(x-y-z) 

 รวม                    15(x-y-z) 

 

 

ภาคการศกึษาที ่2 

จ านวนหน่วยกิตรวม(ทฤษฎี- ปฏิบัติ –ศึกษาด้วยตนเอง) 

814-314 การจัดการทางวัฒนธรรม 

Cultural Management 

3(3-0-6) 

814-315 เหตุการณ์ปัจจุบันของไทย 

Current Events in Thailand 

3(3-0-6) 

814-316 สัมมนาไทยศึกษา 

Seminar in Thai Studies 

3(3-0-6) 
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814-317 ภาษาและวัฒนธรรมไทย 

Language and Thai cultures 

3(3-0-6) 

814-318 การแปลภาษาไทย-อังกฤษ 

Thai- English Translation 

3(3-0-6) 

xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 3(x-y-z) 

 รวม                    18(x-y-z) 

 

 

ภาคการศกึษาฤดรูอ้น 

จ านวนหน่วยกิตรวม(ทฤษฎี- ปฏิบัติ –ศึกษาด้วยตนเอง) 

814-361 การศึกษาอิสระ  

Independent Studies 

3(1-4-4) 

xxx-xxx วิชาเลือก 3(x-y-z) 

xxx-xxx วิชาเลือก 3(x-y-z) 

 รวม 9(x-y-z) 

 

ชั้นปทีี่ 4 

ภาคการศกึษาที ่1 

จ านวนหน่วยกิตรวม(ทฤษฎี- ปฏิบัติ –ศึกษาด้วยตนเอง) 

814-461 การฝึกงาน* 

Internship 

3(300 hrs) 

 รวม 3(300 hrs) 

*นักศึกษาสามารถฝึกงานทั้งในและต่างประเทศ 

 

 

 



2) แผนการศึกษาส าหรับนักศึกษาต่างชาติ 

 

 

ชั้นปทีี่ 1 

ภาคการศกึษาที ่1 

 

จ านวนหน่วยกิตรวม(ทฤษฎี- ปฏิบัติ –ศึกษาด้วยตนเอง) 

805-13x  พลศึกษา  

Physical Education 

1(0-2-1) 

805-141 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

Co-Curricular Activities 

1(0-0-3) 

805-161 อารยธรรมเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต้  

Southeast Asian Civilization 

3(3-0-6) 

805-171 

 

ภาษาอังกฤษส าหรับหลักสูตร

นานาชาติ 1 

English for International 

Program I 

3(3-0-6)  

   

  805-

181 

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  

Mathematics in Daily Life 

                    3(3-0-6) 

805-182 คอมพิวเตอร์: อินเทอร์เน็ตและ

สังคม 

Computer: The Internet and 

Society 

3(3-0-6) 

814-111 วิถีชีวิตไทย 

Thai Ways of Life 

3(3-0-6) 

814-171 

 

ภาษาไทยพ้ืนฐาน *  

Fundamental Thai 

3(3-0-6) 
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814-172 การฟังและการพูดภาษาไทย 1*

   

Thai Listening and Speaking 

I 

3(3-0-6) 

 รวม                 23(21-2-46) 

 

หมายเหต:ุ     ส าหรับนักศึกษาที่สอบภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 

ให้เรียนรายวิชา 805-020      ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อม 

(Foundation English) 

ภาคการศกึษาที ่2 

จ านวนหน่วยกิตรวม(ทฤษฎี- ปฏิบัติ –ศึกษาด้วยตนเอง) 

805-162 จิตวิทยาในสังคม 

Social Psychology 

3(3-0-6) 

805-172 ภาษาอังกฤษส าหรับหลักสูตร

นานาชาติ 2 

English for International 

Program II 

3(3-0-6) 

805-183 สถิติและการหาค่าท่ีเหมาะสม

เบื้องต้น 

Statistics and Optimization, 

Introduction to 

3(3-0-6) 

814-112 ลักษณะภาษาไทย 

Characteristics of Thai 

Language 

3(3-0-6) 

814-113 ภูมิศาสตร์ไทย 

Thai Geography 

3(3-0-6) 

814-114 ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย 3(3-0-6) 



Art History of Thailand            

814-173 การอ่านและการเขียนภาษาไทย 

1*  

Thai Reading and Writing I 

3(3-0-6) 

814-174 การฟังและการพูดภาษาไทย 2*

   

Thai Listening and Speaking 

II 

3(3-0-6) 

 รวม               24(24-0-48) 

 

 

ภาคการศกึษาฤดรูอ้น 

จ านวนหน่วยกิตรวม(ทฤษฎี- ปฏิบัติ –ศึกษาด้วยตนเอง) 

xxx-xxx วิชาเลือก 3(x-y-z) 

xxx-xxx วิชาเลือก 3(x-y-z) 

 รวม 6(x-y-z) 

*ประสบการณ์การศึกษาภาคฤดูร้อนในประเทศไทย 
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ชั้นปทีี่ 2 

ภาคการศกึษาที ่1 

จ านวนหน่วยกิตรวม(ทฤษฎี- ปฏิบัติ –ศึกษาด้วยตนเอง) 

805-271 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาการ 

English for Academic 

Purposes 

3(3-0-6) 

805-263 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 

Intercultural Communication 

3(3-0-6) 

814-211 พัฒนาการสังคมไทย  

Development of Thai Society 

3(3-0-6) 

814-212 การเมืองการปกครองของไทย 

Thai Politics and 

Governance 

3(3-0-6) 

814-213 ไทยและประเทศในเอเชีย

อาคเนย์    

Thailand and Southeast 

Asian Countries 

3(3-0-6) 

814-271 การอ่านและการเขียนภาษาไทย 

2 * 

Thai Reading and Writing II 

3(3-0-6) 

xxx-xxx วิชาเลือก 3(x-y-z) 

 รวม                    21(x-y-z) 

 

ภาคการศกึษาที ่2 



จ านวนหน่วยกิตรวม(ทฤษฎี- ปฏิบัติ –ศึกษาด้วยตนเอง) 

805-272 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

อย่างมีประสิทธิภาพEnglish for 

Effective Communication 

3(3-0-6) 

814-214 เศรษฐกิจไทย 

Thai Economy  

3(3-0-6) 

814-215 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดี

ไทย 

Thai Literature, Introduction 

to 

3(3-0-6) 

814-216 กฎหมายกับสังคมไทย 

Thai Law and Society 

3(3-0-6) 

814-217 แนวคิดและค่านิยมไทย 

   

Thai Concept and Values 

3(3-0-6) 

xxx-xxx วิชาเลือก 3(x-y-z) 

 รวม 18(x-y-z) 

 

ภาคการศกึษาฤดรูอ้น 

จ านวนหน่วยกิตรวม(ทฤษฎี- ปฏิบัติ –ศึกษาด้วยตนเอง) 

xxx-xxx วิชาเลือก* 3(x-y-z) 

xxx-xxx วิชาเลือก* 3(x-y-z) 

 รวม 6(x-y-z) 

*ประสบการณ์การศึกษาภาคฤดูร้อนในประเทศไทย 

ชั้นปทีี่ 3 

ภาคการศกึษาที ่1 

จ านวนหน่วยกิตรวม(ทฤษฎี- ปฏิบัติ –ศึกษาด้วยตนเอง) 
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814-311 ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น 

Research Methodology,  

Introduction to 

3(3-0-6) 

814-312 วัฒนธรรมสัมพันธ์ 

Cultural Relations 

3(3-0-6) 

814-313 การแปลภาษาอังกฤษ-ไทย  

English-Thai Translation 

3(3-0-6) 

814-319 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคใต้  

History of the Southern 

Region 

3(3-0-6) 

xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 3(x-y-z) 

 รวม                    15(x-y-z) 

 

 

ภาคการศกึษาที ่2 

จ านวนหน่วยกิตรวม(ทฤษฎี- ปฏิบัติ –ศึกษาด้วยตนเอง) 

814-314 การจัดการทางวัฒนธรรม 

Cultural Management 

3(3-0-6) 

814-315 เหตุการณ์ปัจจุบันของไทย 

Current Events in Thailand 

3(3-0-6) 

814-316 สัมมนาไทยศึกษา 

Seminar in Thai Studies 

3(3-0-6) 

814-317 ภาษาและวัฒนธรรมไทย 

Language and Thai cultures 

3(3-0-6) 

814-318 การแปลภาษาไทย-อังกฤษ 

Thai- English Translation 

3(3-0-6) 

xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 3(x-y-z) 



 รวม 18(x-y-z) 

 

 

ภาคการศกึษาฤดรูอ้น 

จ านวนหน่วยกิตรวม(ทฤษฎี- ปฏิบัติ –ศึกษาด้วยตนเอง) 

814-361 การศึกษาอิสระ  

Independent Studies 

3(1-4-4) 

xxx-xxx วิชาเลือก 3(x-y-z) 

xxx-xxx วิชาเลือก 3(x-y-z) 

 รวม 9(x-y-z) 

 

ชั้นปทีี่ 4 

 

ภาคการศกึษาที ่1 

จ านวนหน่วยกิตรวม(ทฤษฎี- ปฏิบัติ –ศึกษาด้วยตนเอง) 

814-461 การฝึกงาน* 

Internship 

3(300 hrs) 

 รวม 3(300 hrs) 

*นักศึกษาสามารถฝึกงานทั้งในและต่างประเทศ 
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ค าอธบิายรายวชิา 

 

หมวดศึกษาทั่วไป 

General Education Courses 

กลุ่มวิชาภาษา 

Language 

805-171 ภาษาอังกฤษส าหรับหลักสูตรนานาชาติ 1  

  3(3-0-6) 

English for International Program I 

เงื่อนไขบังคับก่อนลงทะเบียน ภาษาอังกฤษแบบเข้ม 

Prerequisite: Intensive English 

การบู รณาการ ทั กษะกา รคิ ด เ พ่ื อ กา รสื่ อ ส า ร

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันด้วยทักษะการฟัง-พูด-

อ่าน-เขียน ท่ีสูงกว่าระดับพ้ืนฐาน การออกเสียง การ

ทบทวนและเสริมสร้างการเขียนประโยคท่ีถูกต้องตาม

หลักไวยากรณ์ ย่อหน้าแบบต่างๆ การเขียนเรียงความ

เบื้องต้นและการเขียนตามวัตถุประสงค์ต่างๆ 

Integration of thinking skills with listening, 

speaking, reading, and writing skills to 

communicate in everyday English at a pre-

intermediate level; pronunciation; review and 

consolidation of grammatically correct 

sentences, a variety of paragraphs, simple 

essays, and functional writing  

 



805-172  ภาษาอังกฤษส าหรับหลักสูตรนานาชาติ 2  

  3(3-0-6) 

English for International Program II  

รายวิชาบังคับก่อน:  805-171 ภาษาอังกฤษส าหรับ

หลักสูตรนานาชาติ 1  

Prerequisite: 805-171 English for International 

Program I 

กา รบู รณากา ร ทั กษะกา รคิ ด เ พ่ื อ กา รสื่ อ ส า ร

ภาษาอังกฤษระดับกลาง ด้วยทักษะการฟัง-พูด-อ่าน-

เขียน การออกเสียง การทบทวนและเสริมสร้างหลัก

ไวยากรณ์ การเขียนเรียงความและการเขียนตาม

วัตถุประสงค์ต่างๆ 

Integration of thinking skills with listening, 

speaking, reading, and writing skills to 

communicate in English at an intermediate 

level; pronunciation; review and consolidation 

of grammatically correct sentences; essay 

writing and functional writing 

 

805-271 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ     3(3-

0-6) 

English for Academic Purposes 

ทบทวนและสร้างเสริมทักษะในการแลกเปลี่ยนและ

แสดงความคิดเห็นเชิงวิชากากระบวนการเขียนใน

รูปแบบของการตอบค าถามอัตนัยด้วยการเขียน

บรรยายการเขียนภาษาอังกฤษแบบวิชาการวิธีการ
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อ้ า ง อิ ง แ ล ะก า ร เ ขี ย นบ ร รณานุ ก ร ม   พัฒนา

กระบวนการเข้าถึงวิธีการเขียนอย่างมีระบบและมี

อิสระทางความคิด 

Review and consolidation on exchanging ideas 

and expressing oneself related to academic 

issues; writing process with an emphasis on 

answering essay questions; academic writing; 

citation and reference; developing an 

autonomous process approach to writing 

 

805-272 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

  3(3-0-6) 

English for Effective Communication 

การติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังในระหว่าง

บุคคลและในอาชีพ            การสื่อสารในระดับสากล 

การโต้ตอบอย่างฉับไว และทักษะในการพูดต่อหน้า

ชุมชน 

Effective communication in both interpersonal 

and professional situations; communications in 

international settings; giving impromptu 

responses; public speaking 

 

 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

Humanities and Social Sciences 



805-131 เทนนิส        1(0-

2-1) 

Tennis 

ประวัติความเป็นมา พัฒนาการของกฎ กติกา และ

ความปลอดภัยในการเล่นเทนนิส การฝึกทักษะการ

เล่นเทนนิสเพ่ือส่งเสริมสุขภาพพลานามัย 

Historical background; evolution of rules, 

regulations and safety; practicing tennis to 

develop personal health 

 

805-132 ลีลาศ       1(0-2-1) 

Ballroom Dance 

ประวัติความเป็นมาพัฒนาการของกฎ กติกา และ

ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ใ น ก า ร เ ต้ น ลี ล า ศ  

การฝึกทักษะลีลาศเพ่ือส่งเสริมสุขภาพพลานามัย 

Historical background; evolution of rules, 

regulations and safety; practicing ballroom 

dance to develop personal health 

 

805-133 กอล์ฟ        1(0-

2-1) 

   Golf 

ประวัติความเป็นมา พัฒนาการของกฎ กติกา และ

ความปลอดภัยในการเล่นกอล์ฟ การฝึกทักษะการเล่น

กอล์ฟเพ่ือส่งเสริมสุขภาพพลานามัย 
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Historical background, evolution of rules, 

regulations and safety, practicing golf to 

develop personal health 

805-134 โยคะ        1(0-2-1) 

Yoga 

ประวัติความเป็นมา  พัฒนาการของกฎ กติกา และ

ความปลอดภัยในการเล่นโยคะ การฝึกทักษะการเล่น

โยคะเพ่ือส่งเสริมสุขภาพพลานามัย 

Historical background, evolution of rules, 

regulations and safety, practicing yoga to 

develop personal health 

 

805-135 ไทเก็ก        1(0-

2-1) 

Tai Chi 

ประวัติความเป็นมา พัฒนาการของกฎ กติกา และ

ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ใ น ก า ร ร า ไ ท เ ก็ ก  

การฝึกทักษะการร าไทเก็กเ พ่ือส่ง เสริมสุขภาพ

พลานามัย 

Historical background, evolution of rules, 

regulations and safety, practicing Tai Chi to 

develop personal health 

 

805-136 แบดมินตัน       1(0-2-1) 

Badminton 



ประวัติความเป็นมาพัฒนาการของกฎ กติกา และ

ความปลอดภัยในการเล่นแบดมินตัน การฝึกทักษะ

การเล่นแบดมินตันเพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัย 

Historical background, evolution of rules, 

regulations and safety, practicing badminton to 

develop personal health 

 

805-137 เทควันโด       1(0-2-1) 

Taekwondo 

ประวัติความเป็นมา พัฒนาการของกฎ กติกา และ

ความปลอดภัยในการเล่น      เทควันโด การฝึกทักษะ

การเล่นเทควันโดเพ่ือส่งเสริมสุขภาพพลานามัย 

Historical background, evolution of rules, 

regulations and safety, practicing Taekwondo 

to develop personal health 

 

805-141 กิจกรรมเสริมหลักสูตร      1(0-

0-3) 

Co-Curricular Activities    

การท ากิจกรรมท่ีเน้นการบ าเพ็ญประโยชน์ เช่น การ

บ า เ พ็ ญ ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ สั ง ค ม  

การสร้างคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้ค าแนะน าของ

อาจารย์ท่ีปรึกษา 

Activities integrating body of knowledge 

emphasizing those activities for the benefits of 

society and mankind as first priority; cultivating 

morals, ethics and a public awareness mindset; 
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team working within and/or across disciplines 

under the supervision of advisors 

 

805-161 อารยธรรมเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้   

 3(3-0-6) 

Southeast Asian Civilization  

ความเป็นมาและพัฒนาการของสังคมและวัฒนธรรม

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเน้นศึกษาแหล่งอารย

ธรรมใหญ่ ๆ ในบริเวณคาบสมุทรและแผ่นดินใหญ่ 

อิทธิพลและผลกระทบของชาติตะวันตกและตะวันออก

ท่ีมีผลต่อสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในด้านลัทธิ

ความเชื่อศาสนา ประเพณี การศึกษา สังคม เศรษฐกิจ 

และระบบการปกครอง 

Background and development of society and 

culture in Southeast Asian countries with an 

emphasis on major peninsular and mainland 

civilizations, Eastern and Western influence 

and impact on Southeast Asia in terms of cults, 

beliefs, religions, traditions, education, society, 

economy, and governance 

 

805-162 จิตวิทยาสงัคม       3(3-

0-6) 

Social Psychology  

สังคมมนุษย์และพฤติกรรมมนุษย์ โดยพิจารณาถึง

วัฒนธรรมสังคมและการจัดระเบียบสังคม วิธีการ 

ขบวนการต่างๆ ทางจิตวิทยา  ความต้องการขั้น



พ้ืนฐานของมนุษย์  พฤติกรรมของมนุษย์เกี่ยวกับการ

กระตุ้น การเรียนรู้ การรับรู้แรงจูงใจ  สติปัญญาและ

ความสามารถตลอดจนการปรับตัวในการด ารงชีวิต

ประจ าวัน 

Examination of human social systems and 

behavior with emphasis on cultures, societies, 

and social orders; psychological methods and 

procedures; basic human needs; human 

behavior regarding reinforcement, learning, 

perception, motivation, intelligence and ability 

 

805-263  การสื่อสารระหวา่งวัฒนธรรม    

 3(3-0-6) 

Intercultural Communication  

ความหมายและความเป็นมาของการสื่อสารระหว่าง

วัฒนธรรม  หลักการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมผ่าน

ความรู้ความเข้าใจทางภาษา จารีตประเพณี ชนชั้น 

เพศ เชื้อชาติ  รูปแบบของวัฒนธรรม และยุทธวิธีใน

การสื่อสาร การจัดโครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม

ของแต่ละกลุ่มชน    

Definitions and backgrounds of intercultural 

communication; principles of intercultural 

communication by means of language, custom, 

social class, gender, race, cultural pattern, and 

communicative strategy; structuring social 

relations of differing ethnic groups  
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กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสหวิทยาการ 

Science and Interdisciplinary Courses 

805-181 คณิตศาสตรใ์นชวีติประจ าวนั    

 3(3-0-6) 

Mathematics in Daily Life  

ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล เซต ฟังก์ชัน กราฟ 

ระบบจ านวนจริงและการประยุกต์ในชีวิตประจ าวัน 

คณิตศาสตร์การเงิน และการรวบรวมข้อมูลและ

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติส าหรับการตัดสินใจเบื้องต้น 

Logic and reasoning, set, function, graph, real 

numbers and their applications for everyday 

life, financial mathematics, and data collection 

and analysis of statistics for basic decision 

making 

 

805-182 คอมพวิเตอร:์ อนิเทอร์เนต็และสงัคม   

 3(3-0-6) 

Computer: The Internet and Society  

ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ แอพลิเคชั่น

ระบบปฏิบั ติการอิน เทอร์ เน็ตการประยุก ต์และ

แนวโน้ม; รายการของปัญหาสังคมโลกาภิวัตน์ความ

เป็นส่วนตัวการเข้าถึงข้อมูล  ระบบรั กษาความ

ปลอดภัยคอมพิวเตอร์การเปลี่ยนแปลงหรือส่งต่อ

ข้อมูลระหว่างการท างานสถานท่ีท างานและการศึกษา

แบบอิเล็กทรอนิกส์ 



Computer information, applications; operating 

systems and applications; the Internet and its 

application (use), trends; list of social issues, 

globalization, privacy, access to information, 

computer security, the transformation of work 

and the workplace, electronic education 

 

805-183 สถิตแิละการหาค่าที่เหมาะสมเบื้องตน้   

 3(3-0-6) 

Statistics and Optimization, Introduction to  

ความหมายและประโยชน์ของสถิติสถิติเชิงบรรยาย

สถิติอ้างอิงตัวแปรสุ่มและการแจกแจงการประมาณ

และการทดสอบสมมติฐานของค่าเฉลี่ยการวิเคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียวการทดสอบไคสแควร์การ

วิเคราะห์การถอดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเดียวการหา

ค่าท่ีเหมาะสมเบื้องต้นการหาค่าท่ีเหมาะสมของ

ฟังก์ชันตัวแปรเดียวการหาค่าท่ีเหมาะสมของฟังก์ชัน

หลายตัวแปรท่ีไม่มีเงื่อนไขการหาค่าท่ีเหมาะสมของ

ฟังก์ชันหลายตัวแปรภายใต้เงื่อนไขท่ีก าหนด การหา

ค่ า ท่ี เ หมา ะสมด้ ว ยขั้ น ตอนแล ะวิ ธี ก า ร พิ เ ศษ

ก าหนดการเชิงเส้นเบื้องต้น 

Concept and useful of statistics, descriptive 

statistics, inferential statistics, random variable 

and distribution, estimation and hypothesis 

testing for means, one-way analysis of 

variance, chi-squares test, simple linear 

regression and correlation analysis, basic 
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optimization, single-variable optimization, multi-

variable optimization without constraints, multi -

variable optimization with constraints, 

optimization with special algorithm, introduction 

to linear programming 

 

รายวชิาบงัคบั  

814-111 วิถชีีวติไทย       3(3-

0-6) 

Thai Ways of Life 

แนวคิด ปรัชญา ค่านิยม ภูมิปัญญาและปัจจัยต่าง ๆ ท่ี

มีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตของคนไทยในอดีต  

ความรู้ความเข้าใจเรื่องธรรมชาติและการประยุกต์ใช้

ในชีวิตประจ าวัน  การสร้างสรรค์และวิธีการสืบสาน

มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา   

Concepts, philosophy, values, and factors 

influencing Thai ways of life in the past;  

knowledge and understanding of nature and its 

application to daily life; creation and inheritance 

of cultural heritage and wisdom 

 

814-112 ลกัษณะภาษาไทย      3(3-

0-6) 

Characteristics of Thai Language 

ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย ศิลปะการใช้ภาษาไทย

ในโอกาสและในระดับต่าง ๆ  วิธีและแนวคิดในการ



สร้างค าใหม่   วิเคราะห์เปรียบเทียบเอกลักษณ์ของ

ภาษาไทยกับภาษาอื่นหรือภาษาแม่ของผู้เรียน 

Characteristics of Thai language; the art of Thai 

usage for various occasions and levels; 

methods and concepts used in word 

constructions; comparison of characteristics of 

Thai language with other languages, or the 

learner’s mother-tongue 

 

814-113 ภูมศิาสตรไ์ทย       3(3-

0-6) 

Thai Geography 

แผนท่ีและภูมิลักษณ์ในแต่ละภาคของไทยและเขต

ชายแดนท่ีติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน ทรัพยากร

ท้องถิ่ นแ ต่ละภาค   ปั จจั ยทาง ท่ีมี ผล ต่อความ

เปลี่ยนแปลงในท้องถิ่น  การประกอบอาชีพการต้ังถิ่น

ฐาน การย้ายถิ่นฐาน  แหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคัญของ

ไทยในแต่ละภาค 

Geographical characteristics of each region of 

Thailand and its border to neighbouring 

countries; regional resources; geographical 

factors causing local change including 

occupations, settlements, migration, and 

important tourist attractions 
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814-114 ประวตัศิาสตรศ์ลิปะไทย     

 3(3-0-6)    

Art History of Thailand       

ประวั ติศาสตร์และรูปแบบของงานทัศนศิลป์ใน

ประเทศไทยท้ังแต่สมัยก่อนถึงปัจจุบัน ปัจจัยท่ีส่งผล

ต่อพัฒนาการของศิลปะไทยในแต่ละยุค 

History and patterns of visual art in Thailand; 

factors affecting the development of Thai arts in 

each historical period 

 

814-211 พัฒนาการสงัคมไทย      3(3-

0-6) 

Development of Thai Society  

โครงสร้างและลักษณะสังคมไทยต้ังแต่การเกิดรัฐ

จนถึงปัจจุบัน  เหตุการณ์ส าคัญและปัจจัยต่างๆ   ท่ีมี

ผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง การปกครอง 

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม วิเคราะห์ผลกระทบท่ี

มีต่อสังคมไทย   แนวโน้มของสังคมไทยในอนาคต 

Structure and characteristics of Thai society 

from the initial formation of the state to the 

present day; important events and factors 

affecting politics, governance, economics, 

society, and culture; analysis of the impact of 

development on Thai society; future trends in 

the development of Thai society  

 



814-212 การเมืองและการปกครองของไทย   3(3-

0-6) 

Thai Politics and Governance 

แนวคิดและพัฒนาการของระบบการเมืองและการ

ปกครองไทย วิเคราะห์พฤติกรรมและวัฒนธรรมทาง

การเมืองและการปกครองไทย  เหตุการณ์ปัจจุบันและ

แนวโน้มของการเมืองการปกครองไทย 

Concept and development of Thai political and 

government systems; an analysis of Thai 

political behavior and culture; major current 

events and future trends of Thai politics and 

government 

 

814-213       ประเทศไทยและประเทศในเอเชยีอาคเนย์ 

   3(3-0-6) 

Thailand and Southeast Asian Countries 

บทบาทและความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศใน

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และ

การเมืองการปกครองต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  สาเหตุ

และผลของการรวมกลุ่ม  อิทธิพลของกลุ่มประเทศ

ต่างๆต่อสังคมโลก วิเคราะห์แนวโน้มความสัมพันธ์

และบทบาทของประเทศไทยกับประเทศในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ 

Roles and relationships between Thailand and 

other Southeast Asian countries in terms of 

economy, society, politics and governance from 

the past to the present; causes and effects of 
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co-operation between nations; influences of 

Southeast Asian  nations on the world 

community; analysis of Thailand’s role and its 

relations with other Southeast Asian countries 

in the future 

 

814-214 เศรษฐกจิไทย       3(3-

0-6) 

Thai Economy 

ทฤษฎีและแนวคิดเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์  ระบบ

โครงสร้างและพัฒนาการทางเศรษฐกิจของประเทศ  

ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐศาสตร์และการด ารงชีวิต

ป ร ะ จ า วั น ใ น สั ง ค ม ไ ท ย   ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง

เศรษฐศาสตร์ต่อการพัฒนาประเทศไทย  ปัจจัย

ภายในและภายนอกประเทศท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนด

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ

การประยุกต์ใช้ในสังคมไทย   

Theory and basic concepts of economics; 

structural system and economic development 

of Thailand; relationships between economics 

and Thai people’s daily life; importance of 

economics for development; internal and 

external factors influencing economic 

development planning; philosophy of 

Sufficiency Economy and its application to Thai 

society  



 

814-215 ความรูเ้บื้องตน้เกี่ยวกบัวรรณคดไีทย   

 3(3-0-6) 

Thai Literature, Introduction to  

ความหมาย  องค์ประกอบ และประเภทของวรรณคดี  

จุดมุ่งหมายและประโยชน์ในการศึกษาวรรณคดี  

ประวัติความเป็นมาโดยสังเขปของวรรณคดีไทยใน

แต่ละยุค  เอกลักษณ์ของวรรณคดีไทย  สุนทรียภาพ 

แนวคิดส าคัญและปรัชญาจากวรรณคดีไทยท่ีส าคัญ  

Meaning, components, and genres of literature; 

objectives and benefits of literary study; 

historical background and development of Thai 

literature found in each period; unique 

characteristics and aesthetics of Thai literature; 

main themes and philosophy drawn from 

selected stories 

 

814-216 กฏหมายและสงัคมไทย     

 3(3-0-6)    

Thai Law and Society 

ศึกษาหลักการของกฎหมาย ท่ีมาของกฎหมาย  ระบบ

กฎหมาย รัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง กฎหมาย

แรงงาน กฎหมายท่ีเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 

Principles and background of Thai law; system 

of law; constitution; administrative law; labour 

law; customer protection law 
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814-217 แนวคดิและคา่นิยมไทย     

 3(3-0-6) 

Thai Concept and Values 

พัฒนาการด้านแนวคิดและค่านิยมท่ีส าคัญของคน

ไทยเกี่ยวกับการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม

และการศึกษา  วิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อแนวคิด

และค่านิยมเหล่านั้นต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน 

Development of key concepts and values of 

Thai people relating to politics, governance, 

economy, society, and education; analysis of 

factors influencing those concepts and values 

from the past to the present 

 

814-311 ระเบยีบวธิวีจิัยเบื้องตน้     3(3-

0-6) 

Research Methodology, Introduction to 

ความหมาย และประเภทของการวิจัย  ความรู้เบื้องต้น

ทางด้านระเบียบวิธีวิจัยท้ังการวิจัยเชิงปริมาณและ

การวิจัยเชิงคุณภาพ 

Meaning and types of research; an introduction 

to research methodology: quantitative and 

qualitative methods 

 

814-312 วัฒนธรรมสมัพนัธ์      3(3-

0-6) 

Cultural Relations 



ท่ีมาและลักษณะเฉพาะของวัฒนธรรมแต่ละประเทศ  

ทฤษฎีการผสมผสานทางวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ทาง

วัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยกับบางประเทศในทวีป

เอเชียท่ีมีอิทธิพลและมีการถ่ายเททางวัฒนธรรมซึ่ง

กันและกัน   

Origin and characteristics of culture in selected 

countries; theories of acculturation; influence 

and acculturation in relation between Thailand 

and certain countries 

 

814-313 การแปลภาษาองักฤษ-ภาษาไทย     

 3(3-0-6) 

English-Thai Translation   

ทฤษฎีการแปลเบื้องต้น ความแตกต่างระหว่างภาษา 

ฝึกแปลเอกสารชนิดต่างๆ โดยค านึงถึงวัตถุประสงค์

ของการแปลเป็นหลัก แก้ไขงานแปล การแปล

อัตโนมัติ 

Basic translation theories; language distinction; 

practice in different kinds of text based on 

purpose of translation; editing; machine 

translation 

 

 

 

 

814-314 การจดัการทางวฒันธรรม     3(3-

0-6) 
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Cultural Management 

วิวัฒนาการของศิลปะและวัฒนธรรม  วัฒนธรรมกับ

ค ว า ม เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ท า ง สั ง ค ม   ก า ร พัฒ น า  

ศิลปวัฒนธรรม  บทบาทของการจัดการแสดง

วัฒนธรรมในสังคม หลักการและ กฎเกณฑ์ในการวาง

แผนการจัดการ  กฎหมาย  องค์กร และอุตสาหกรรม

ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการทางวัฒนธรรม  

Evolution of art and culture; culture and social 

change; development of art and culture, roles 

of cultural performance in the society; principles 

and rules of cultural management, 

organizations, laws, and industries relating to 

cultural conservation and management 

 

814-315 เหตุการณป์ัจจบุนัของไทย     3(3-

0-6) 

Current Events in Thailand  

เหตุการณ์ปั จจุบันของไทยทางด้านการศึกษา 

การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ ศาสนา สังคม 

วัฒนธรรม วิ เคราะห์สาเหตุและผลกระทบของ

เหตุการณ์นั้นๆ ท่ีมีต่อประเทศไทยในอนาคต  

Current events in education; politics and 

governance, economics, religions, society and 

cultures in Thailand; analysis of causes and 

effects of those issues on the country in the 

future 



 

814-316 สัมมนาไทยศกึษา      3(2-

2-5) 

Seminar in Thai Studies 

การก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ รูปแบบ ขั้นตอน 

วิธีการและรายละเอียดของการจัดสัมมนาในประเด็น

ต่าง ๆ  ท่ี เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ การเมือง และ

สังคมไทยท้ังในอดีตและปัจจุบัน วิธีการน าเสนอ การ

อภิปรายแสดงความคิดเห็น และการสรุปผลท่ีได้จาก

การสัมมนา 

Setting up goals, objectives, patterns, 

procedures, methods and details of a seminar 

on any issues realting to the economy, politics 

and society of Thailand both in the past and 

present; presentation techniques; discussion 

and conclusion of the seminar  

 

814-317 ภาษาและวฒันธรรมไทย     

 3(3-0-6) 

Language and Thai Cultures 

ความส าคัญของภาษาและวัฒนธรรมท่ีมีความสัมพันธ์

อันสะท้อนความเป็นอารยธรรมทางภาษา  อิทธิพล

ของสังคมท่ีมีผลต่อการใช้ภาษาและวัฒนธรรม 

รวมถึงการใช้ภาษาท่ีแตกต่างกันตามปัจจัยทางสังคม

วัฒนธรรม ตลอดจนวิธีสื่อความหมายอย่างเหมาะสม

ตามกาลเทศะ ฐานะบุคคล 
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Importance of language and culture as a 

function of civilization; influences on society 

affected by the use of language and practice of 

the culture; the use of language in different 

ways according to social and cultural factors; 

the use of different meanings of words in 

appropriate ways 

 

814-318 การแปลภาษาไทย-อังกฤษ       3(3-

0-6) 

Thai-English Translation   

ทฤษฎีการแปลเบื้องต้น ความแตกต่างระหว่างภาษา 

ฝึกแปลเอกสารชนิดต่างๆ โดยค านึงถึงวัตถุประสงค์

ของการแปลเป็นหลัก แก้ไขงานแปล การแปล

อัตโนมัติ 

Basic translation theories; differences between 

languages; practice of different kinds of text 

based on the purpose of translation; editing; 

machine translation 

 

814-319  ประวตัศิาสตร์ทอ้งถิน่ภาคใต ้    3(3-

0-6) 

History of the Southern Region 

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคใต้ อธิบายพัฒนาการและความ

หลากหลายทางวัฒนธรรมความสัมพันธ์ของท้องถิ่นกับ



ส่วนกลาง และชุมชนอื่นๆ จากหลักฐานประเภทต่าง ๆ 

เช่น เอกสารประวัติศาสตร์ ต านาน ประวัติศาสตร์บอกเล่า  

History of the southern region; explanation of 

cultural development and diversity, relationships 

between this region and the capital or other 

communities, beased on evidences such as, 

historical documents, legends, and narrative 

 

 

รายวชิาเลอืก 

814-131 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารอยา่งมปีระสทิธิภาพ  

 3(3-0-6) 

Thai for Effective Communication 

ความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการใช้ภาษาไทยท้ังการ

คิด การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน การใช้วัจ

นภาษาและอวัจนภาษาในการสื่อสาร ศิลปะการใช้

ภาษาให้เกิดประสิทธิภาพในสภาวการณ์ต่าง ๆ  

Knowledge and basic skills of Thai usage: 

thinking, listening, speaking, reading, and 

writing; verbal and non-verbal communication; 

the art of applying skills for effective 

communication in various situations 
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814-132 วรรณกรรมกบัสงัคมไทย     

 3(3-0-6) 

Literary Works and Thai Society 

อิทธิพลและความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสังคม  

แนวคิดและประเด็นส าคัญจากวรรณกรรมไทยบาง

เรื่องท่ีมีอิทธิพลต่อปรัชญาชีวิต ความคิด ความเชื่อ 

ค่านิยม การเมืองการปกครองของไทย  นโยบายและ

เหตุการณ์ส าคัญทางการเมืองการปกครอง  ปัญหา

สังคมของไทยในแต่ละสมัยท่ีมีผลต่อการสร้างสรรค์

วรรณกรรมไทยบางเรื่อง 

Influences and relationships between literary 

works and society; themes and main concepts 

from selected literary works influencing 

philosophy, ideas, beliefs, values, Thai politics, 

and governance; policies and important current 

events in politics and governance; social 

problems found in each historical period 

affecting the creation of certain Thai literary 

works 

 

814-133 ภาษาและวฒันธรรมไทยจากภาพยนตร์   

 3(3-0-6) 

Thai Language and Culture through Films 

ประเภทและพัฒนาการของภาพยนตร์ไทย  วิเคราะห์

และเปรียบเทียบลักษณะการใช้ภาษาไทยและการ

ถ่ายทอดวัฒนธรรมไทยด้านต่าง ๆ ผ่านภาพยนตร์ใน



แต่ละยุค อิทธิพลของภาพยนตร์ต่อการใช้ภาษาและ

ต่อค่านิยมการด าเนินชีวิตของคนไทย 

Types and development of Thai films; analysis 

and comparison of the use of Thai language 

and presentation of Thai culture in each 

historical period through films; influences of 

films on language use, values, and Thai life-

styles 

 

814-141 นาฏศลิปไ์ทย       3(2-

3-4) 

Thai Performing Arts 

ประวั ติ และวิ วัฒนาการศิ ลปะการ แสดง  แบบ

ขนบประเพณีและการแสดงพ้ืนบ้านของไทย แนว

ทางการอนุรักษ์และพัฒนา การฝึกพ้ืนฐานการร า

แม่บทเล็กและการประยุกต์ท่าร า การจัดและแสดง

นาฏศิลป์ไทยต่อหน้าสาธารณชน 

History and evolution of traditional Thai 

performing arts and Thai folk plays; 

preservation and development; practice of the 

basic patterns in Ram Mae Bot Lek and 

modified patterns; public performance 
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814-142 ดนตรไีทย       3(2-3-4) 

Thai Music 

ประวัติและทฤษฎีเบื้องต้นของดนตรีไทย แนวทางการ

อนุรักษ์และพัฒนา การฝึกปฏิบั ติดนตรีไทยขั้น

พ้ืนฐานท้ังแบบเดี่ยว และแบบประสมวง การจัดและ

แสดงดนตรีไทยต่อหน้าสาธารณชน 

History and fundamental theories of Thai 

music; preservation and development; practice 

of basic Thai music both solo and an ensemble; 

public performance 

 

814-143 เทศกาลและประเพณไีทย     3(3-

0-6) 

Festivals and Thai Tradition 

บ่อเกิด ท่ีมาและประเภทของเทศกาลและประเพณีไทย 

เทศกาลและประเพณีไทยในแต่ละภาค ปัจจัยท่ีมีผล

ต่อพัฒนาการของเทศกาลและประเพณีไทยในสมัย

ต่าง ๆ เปรียบเทียบแนวคิดระหว่างเทศกาลและ

ประเพณีไทยท่ีส าคัญบางประเพณีกับเทศกาลและ

ประเพณีนานาชาติ วิเคราะห์ความสอดคล้องของ

เทศกาลและประเพณีไทยกับสังคมไทยปัจจุบันเพ่ือ

การอนุรักษ์และพัฒนา 

Origin and genres of Thai festivals and 

tradition; festivals and traditions in each region; 

factors affecting the development of festivals 



and tradition during various historical periods; 

comparison of Thai festivals and tradition with 

those of other countries; analysis of festivals 

and Thai tradition in present day Thai society 

for the purpose of preservation and 

development 

 

814-144 ภูมปิัญญาทอ้งถิน่ภาคใต้     

 3(3-0-6) 

Wisdom of the Southern Region 

ประเภทและพัฒนาการของภูมิปัญญาท้องถิ่นใน

ภาคใต้  บทบาทของภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อวิถีชีวิต

ต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน  แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนา

ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพสังคม 

Types and development of wisdom in the 

Southern Region of Thailand; roles of local 

wisdom and ways of life from the past to the 

present; appropriate ways of preserving and 

developing local wisdom for present day 

society 
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814-151 สังคมชนบทไทย       3(3-

0-6) 

Rural Thai Society 

โครงสร้างสังคมชนบทไทย สภาพพ้ืนฐานทางสังคม 

เศรษฐกิจและการเมือง   วิ เคราะห์แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อ

การเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมชนบท   

Structure of rural society in Thailand including 

economics, and politics; analysis of the national 

plan for social and economic development; 

factors which impact on rural societal change 

 

814-152 ความรูเ้บื้องตน้เกี่ยวกบักฎหมายไทย    

 3(3-0-6) 

Thai Law, Introduction to 

วิวัฒนาการของกฎหมายไทย  การใช้และการตีความ

กฎหมาย  ลักษณะและสาระสังเขปของกฎหมาย

รัฐธรรมนูญ และกฎหมายปกครอง  

Evolution; enforcement and interpretation of 

Thai law; a brief review of the features of 

constitutional law and governance law  

 

814-153 พุทธศาสนากบัสงัคมไทย     

 3(3-0-6) 

Buddhism and Thai Society 



ความเป็นมาของพุทธศาสนาในสังคมไทย  อิทธิพล

ของพุทธศาสนาต่อวิถีชีวิตไทยในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 

ปรัชญา ค่านิยม การใช้ภาษา ศิลปวัฒนธรรม  

โครงสร้างทางสังคม  เศรษฐกิจ การเมือง การ

ปกครองและการศึกษา 

Historical background of Buddhism in Thai 

society; Buddhism’s influences on Thai ways of 

life: philosophy, values, language usage, arts 

and culture, social structure, economics, 

politics, governance, and education 

 

814-231 ภาษาในบรบิททางสังคม       

 3(3-0-6) 

Language in Social Context 

ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสังคม อิทธิพลของ

สังคมท่ีมีต่อการใช้ภาษาในบริบทท่ีแตกต่างกัน ความ

หลากหลายและความแตกต่างทางด้านภาษาในบริบท

ต่างๆ เช่น วัฒนธรรม เชื้อชาติ ศาสนา เศรษฐกิจ 

ระดับการศึกษา ชนชั้นทางสังคมและเศรษฐกิจ เพศ 

ภูมิศาสตร์ อายุ อาชีพ การศึกษาภาษาถิ่น  

Relationships between language and society; 

social influences on language used in different 

contexts; diversity of and differences between 

languages in relation to such contexts as: 

culture, race, religion, economy, educational 

level, social and economic status, gender, 
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geography, age, and occupation; a study of 

dialects 

 

814-232 ภาษาไทยในสื่อรว่มสมยั     

 3(3-0-6) 

Thai Language in Contemporary Media 

วิเคราะห์รูปแบบเฉพาะในการสร้างค า ประโยค 

ส านวนและความหมายภาษาไทยในสื่อร่วมสมัย

จุดมุ่งหมายประเภทต่าง ๆ  วิเคราะห์ผลกระทบท่ี

เกิดขึ้นในสังคม ฝึกทักษะการพูดและเขียนเพ่ือสื่อร่วม

สมัย 

Analysis of typical features and purposes found 

in  words, sentences, idioms, and meaning 

formation of the Thai language used in 

contemporary media; its social impact; 

practicing speaking and writing for 

contemporary media 

 

814-241 การแสดงพืน้บา้น      3(3-

0-6) 

Folk Performances 

บ่อ เกิ ดและวิ วัฒนาการของการแสดง พ้ืนบ้ าน  

ความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงกับวิถีชีวิตและความ

เชื่อในแต่ละชุมชน  เอกลักษณ์ของการแสดงพ้ืนบ้าน

แต่ละภาคของไทย  ประวัติ  ประเภท  โอกาสและ

วิธีการจัดการแสดง  การสื่อความหมายผ่านการแสดง

และการแต่งกาย  ประเภทของเครื่องดนตรี ท่ีใช้



ประกอบการแสดง  แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาให้

สอดคล้องกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมปัจจุบัน 

Origin and evolution of folk performances; 

relationships between performance and ways 

of life of each community; identity of folk plays 

in each region; history, genres, occasions, and 

techniques of folk performances; 

communication through performance and 

costumes; instrumental accompaniment; 

appropriate ways of preservation and 

development in present society 

 

814-242 ดนตรพีืน้บา้นไทย      3(3-

0-6) 

Thai Folk Music 

บ่อเกิดและวิวัฒนาการของดนตรีและเครื่องดนตรี  

เปรียบเทียบประวัติความเป็นมาของดนตรีและเครื่อง

ดนตรีพื้นบ้านแต่ละภาคของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน  

วัสดุท่ีใช้ท าเครื่องดนตรี  การดูแลรักษาเครื่องดนตรี 

การจัดประเภทเครื่องดนตรี แนวทางการอนุรักษ์และ

พัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและวัฒนธรรม

ปัจจุบัน 

Origin and evolution of folk music and folk 

musical instruments; comparison of the 

backgrounds of folk music and musical 

instruments found in each region of Thailand 

and  neighboring countries; materials used for 
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making musical instruments; maintenance and 

classification;  preservation and development of 

folk music in present day society 

 

814-243 ศลิปหัตถกรรมไทย      3(3-

0-6) 

Thai Handicrafts 

บ่อเกิด วิวัฒนาการ และประเภทศิลปหัตถกรรมไทย 

เอกลักษณ์ของศิลปหัตถกรรมแบบประเพณีและ

ศิลปหัตถกรรมพ้ืนบ้านในแต่ละภาค แนวทางการ

อนุรักษ์ การพัฒนาและการเผยแพร่ 

Background, evolution, and varieties of Thai 

handicrafts; characteristics of traditional and 

folk handicrafts in each region; ways of 

preserving; developing and disseminating them 

 

814-244 ทัศนศลิป ์       3(2-3-4) 

Visual Arts 

หลักการ ลักษณะ รูปแบบ เทคนิคต่าง ๆ ของทัศนศิลป์ 

การฝึกปฏิบัติทักษะพ้ืนฐานงานทัศนศิลป์ ท้ั งด้าน

จิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ การฝึก

ปฏิบัติงานประเภทศิลปะบริสุทธิ์ และ ศิลปะประยุกต์ 

Principles, characteristics, patterns, and 

various techniques of visual arts; practice of 

basic skills including painting, sculpture, and 



printmaking; practice of pure arts and applied 

arts 

 

814-245 บาติก        3(2-

3-4)  

Batik 

ประวัติความเป็นมาในการท าบาติก วัสดุ ขั้นตอน 

กรรมวิธี การท าบาติก  เทคนิคต่างๆ การออกแบบลาย

และปฏิบัติการท าบาติก โดยเน้นการน าไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน การผลิตของท่ีระลึก และของตกแต่ง

ต่างๆ       

The history of batik; materials; steps of making 

batik; techniques in making batik; designing 

and workshop on making batik by concentrating 

on its use in daily life; souvenirs production and 

decorations 

 

814-251 ส านกึสาธารณะในสังคมไทย    

 3(3-0-6) 

Social Awareness in Thai Society 

การวางพ้ืนฐานและกระบวนทัศน์พัฒนาจิตใจให้มี

คุณธรรมจริยธรรม ตระหนักในบทบาทหน้าท่ีและ

ความรับผิดชอบท้ังในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ  

ส่งเสริมจิตส านึกสาธารณะด้านสังคม วัฒนธรรม และ

สิ่งแวดล้อม แนวทางการแก้ปัญหาและการปลูกฝัง

จิตส านึกเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนและเป็นบัณฑิตท่ีพึง

ประสงค์ของสังคม 
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Laying the foundation and paradigm of 

awareness development; the realization of the 

role and responsibilities at local and national 

levels; the support of social awareness in 

society, culture and environment; the ways of 

solving problems and encouraging an 

awareness for the sustainable development of 

society 

 

814-252 สื่อมวลชนกบัสงัคมไทย     

 3(3-0-6) 

Mass Media and Thai Society 

ประวั ติความเป็นมา  ประเภทและลักษณะของ

สื่อสารมวลชนในประเทศไทย  บทบาทและอิทธิพล

ของสื่อสารมวลชนต่อสังคมไทย  ปัจจัยด้านต่างๆ ท่ีมี

อิทธิพลต่อการน าเสนอข่าว กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  

สิทธิเสรีภาพ  จริยธรรมและความรับผิดชอบของ

สื่อมวลชนต่อสังคม  นโยบายและทิศทางการปฏิรูป

เพ่ือพัฒนาสื่อ   

Historical background; types and 

characteristics of mass communication in 

Thailand;  roles of mass communication and its 

influences on Thai society; various factors 

influencing news presentation; laws, rights, 

freedoms, ethics, and social responsibility in 



the arena of mass communication; policies and 

reform  guidelines for development  

 

814-253 ธรรมาภิบาลในสงัคมไทย     

 3(3-0-6) 

Good Governance in Thai Society 

ความหมายและลักษณะของธรรมาภิบาลตาม

แนวความคิดสากล   โครงสร้ าง  กระบวนการ 

เป้าหมายและสาระของธรรมาภิบาล  ความสัมพันธ์

ระหว่างประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล การพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม วัฒนธรรมและธรรมาภิบาลไทย

เดิมกับธรรมาภิบาลสากล แนวคิดการสร้าง ธรรมาภิ

บาลในสังคมไทย 

Definitions and characteristics of good 

governance in relation to international 

concepts; structures, procedures, goals, and 

the essence of good governance; the 

relationship between democracy, good 

governance, economics and social 

development; Thai culture and Thai traditional 

good governance versus international good 

governance; concepts of good governance 

construction in Thai society 

 

814-254 ฐานปญัญาไทยในการพฒันาประเทศ   

 3(3-0-6) 
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Thai Wisdom in the National Development  

แนวคิดและนโยบายการพัฒนาประเทศต้ังแต่สมัย

รัชกาลท่ี 5 ถึงปัจจุบัน วิเคราะห์การพัฒนาประเทศท้ัง

ท่ีต้ังและไม่ ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานความเป็นไทย  แนว

ทางการใช้ฐานปัญญาไทยเพ่ือพัฒนาประเทศไปสู่

ความเป็นสากล 

Concepts and policies of national development 

from the reign of King Rama V to the present; 

analysis of national development in/out of the 

context of Thai culture; guidelines for country 

development toward internationalization based 

on Thai wisdom 

 

814-255 เพศสภาพในสงัคมไทย     

 3(3-0-6) 

Gender Status in Thai Society 

ความสัมพันธ์ระหว่างสถานะทางเพศกับบริบททาง

สังคมและวัฒนธรรมไทย  อิทธิพลทางวัฒนธรรมและ

การจัดระเบียบทางสังคมต่อบทบาทของผู้ชายและ

ผู้หญิงในสังคมไทย   

Relationships between gender status and the 

social and cultural contexts of Thailand; 

influence of culture and social control on the 

roles of men and women in Thai society  

 



814-331 การอา่นภาษาไทยเชิงวิพากย์    

 3(3-0-6) 

Critical Thai Reading 

หลักการอ่านเพ่ือการวิพากษ์   ฝึกทักษะการวิเคราะห์  

ตีความ  แปลความ และขยายความจากวรรณกรรม

และจากสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ  

Principles of critical reading; practice of 

analytical reading; interpretive reading; 

translating of and elaborating on literature and 

publications 

 

814-332 การเขียนภาษาไทยเชงิสรา้งสรรค์    

 3(3-0-6) 

Creative Writing in Thai 

หลักการเขียนร้อยแก้วและร้อยกรองแบบต่างๆ  การ

พัฒนาทักษะการเขียน     ร้อยแก้ว และร้อยกรองโดย

ใช้จินตนาการ  ประสบการณ์และความคิดสร้างสรรค์  

Principles of writing prose and poetry; 

improving writing skills through the process of 

writing prose and poetry with the use of 

imagination, experience, and creativity 

 

814-333 การเขียนภาษาไทยเชงิวชิาการ    

 3(3-0-6) 

Academic Writing in Thai 
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หลักและศิลปะการเขียนงานเชิงวิชาการประเภทต่าง 

ๆ ฝึกทักษะการเขียนเชิงวิชาการ เช่น การย่อความ 

การสรุปความ การเขียนรายงาน การเขียนบทความ

ทางวิชาการ  การเขียนอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลต่างๆ  

การเขียนเชิงอรรถ  การเขียนบรรณานุกรม  

Principles and art of academic writing; 

improving writing skills: paraphrasing, 

summarizing, writing reports, academic articles, 

referencing, writing footnotes, and 

bibliographies 

 

814-334 ภาษาไทยในฐานะภาษาตา่งประเทศ   

 3(3-0-6) 

Thai as a Foreign Language 

พัฒนาการของภาษาไทย ภาษาไทยมาตรฐานร่วม

สมัยและภาษาถิ่น บทบาทของภาษาไทยในภูมิภาค

และสังคมโลก สัทศาสตร์และไวยากรณ์ภาษาไทย 

รวมถึงระบบเสียง  สัทอักษร การสร้ างค า  และ

โครงสร้างประโยค ค าและส านวนไทยท่ีเกี่ยวข้องกับ

บริบททางสังคมและวัฒนธรรม  ปัญหาและอุปสรรค

ในการเรียนภาษาไทยของชาวต่างชาติ 

Development of Thai language; contemporary 

standard Thai and dialects; Thai language roles 

in the region and the world; Thai phonetics and 

syntax including sound forming, phonetic 

transcription, word formation, and sentence 

structure; Thai words and idioms related to 



social and cultural contexts; challenges faced 

by foreigners learning the Thai language 

 

814-341 การพิมพ์สกรนี       3(2-

3-4)  

Screen Printing 

ศึกษางานพิมพ์ซิลค์สกรีนพ้ืนฐาน ขั้นการเตรียมวัสดุ 

อุปกรณ์และกรรมวิธีการพิมพ์ เพ่ือปฏิบัติการพิมพ์และ

น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

The foundation of silk screening; procedure of 

preparing materials and printing; screen 

printing practices and application in daily life  

 

814-342 ศลิปะประเพณแีละศลิปะร่วมสมัยในประเทศไทย 

  3(3-0-6) 

Traditional and Contemporary Arts in Thailand 

สังเขปรูปแบบ  แนวคิดและวิวัฒนาการของศิลปะแบบ

ป ร ะ เ พณี แ ล ะ ศิ ล ป ะ ร่ ว ม ส มั ย ใ น สั ง ค ม ไ ท ย  

ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะท้ังสองประเภทกับวิถีชีวิต

ไทย 

Brief of patterns, concepts, and evolution of 

traditional and contemporary arts in Thai 

society; relationships between both arts and 

Thai ways of life  
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814-351 สิทธมินษุยชนกบัสงัคมไทย     3(3-

0-6) 

Human Rights and Thai Society 

ปัญหาสิทธิมนุษยชนของสังคมไทยจากอดีตจนถึง

ปัจจุบันการรับแนวคิดใหม่ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 

กระบวนการเคลื่อนไหวทางด้านสิทธิมนุษยชนใน

สังคมไทยร่วมสมัย   

Issues of human rights in Thai society from the 

past to the present including the change toward 

the acceptance of new ideas of human rights; 

the status of the human rights movement in 

contemporary Thai society 

814-352 ความสมัพนัธไ์ทยกบัจนี     

 3(3-0-6) 

Thai-Chinese Relations 

ประวัติความเป็นมา แนวคิด และเหตุการณ์ส าคัญท่ีมี

ผล ต่อความสั ม พันธ์ ร ะหว่ า งประ เทศไทยและ

สาธารณรัฐประชาชนจีนต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การ

วิ เคราะห์บทบาททางเศรษฐกิจ การเมือง  และ

วัฒนธรรมในปัจจุบันของท้ังสองประเทศในบริบทของ

ความสัมพันธ์ระดับ ภูมิภาคอาเซียน และระดับ

นานาชาติ  

Historical background, concepts and major 

events in the relations between the P.R. of 

China and Thailand from the past to the 

present; analysis of current roles of the P.R. of 

China and Thailand in economics politics and 



society withi the framework of ASEAN and 

international contexts 

 

814-353 กลุ่มชาติพนัธุใ์นประเทศไทย    

 3(3-0-6) 

Ethnic Groups in Thailand 

ประวัติความเป็นมา ลักษณะทางสังคม วิถีชีวิต อารย

ธรรมและศิลปกรรมของชาติพันธุ์กลุ่มต่างๆ ใน

ประเทศไทย  วิเคราะห์นโยบายและการจัดการของรัฐ

ต่อกลุ่มชาติพันธุ์ 

Historical background; social characteristics; 

ways of life; civilization and the arts of ethnic 

minorities in Thailand; analysis of government 

policy and management of the ethnic minorities 

 

814-354 คตชินวทิยาเอเชยี      3(3-

0-6) 

Asian Folklores    

การจ าแนกข้อมูลทางคติชนวิทยา วิถีชีวิต  ความเชื่อ 

ประเพณี พิธีกรรม นิทานและศิลปะแขนงอื่น ๆ ได้แก่  

หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ดนตรี การร้องร าท าเพลง 

และละครของอาเซียนในอดีตและปัจจุบัน   

Identification of folklore data, ways of life, 

beliefs, traditions, rites, tales, and other kinds of 

arts found in Asia including handicrafts, 
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architecture, music, songs, dances and drama 

both in the past and present 

 

รายวชิาฝกึงาน 

814-361 การศกึษาอสิระ       3(1-

4-4) 

Independent Studies 

เลือกศึกษาหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องกับไทยศึกษา โดย

ประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีการวิจัย 

An independent study of issues related to Thai 

Studies by using research methodology 

814-461  ฝกึงาน                         

300 ชั่วโมง 

Internship 

ฝึกงานในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับ

วัฒนธรรม การท่อง เ ท่ียว  งานส านักงาน งาน

ประชาสัมพันธ์ 

An internship at public or private organizations 

in relation to culture, tourism, office 

administration, and public relation 

 

 

หมวดวิชาภาษาไทยส าหรบันกัศกึษาตา่งชาติ 

814-171 ภาษาไทยพื้นฐาน      3 (3-

0-6) 

Fundamental Thai 



ความรู้พ้ืนฐานเรื่องเสียงและอักขรวิธีของไทย  ทักษะ

เบื้องต้นด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนท่ี

เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน   

Background knowledge about Thai phonology 

and morphology; basic skills in listening, 

speaking, reading and writing for daily life 

 

814-172 การฟังและการพูดภาษาไทย 1    

 3(3-0-6) 

Thai Listening and Speaking I 

ศัพท์ ส านวนไทย  ทักษะการฟังจากสื่อประเภทต่าง ๆ  

ทักษะการพูดสรุปประเด็นจากการฟัง ทักษะการพูด

อย่างไม่เป็นทางการในโอกาสต่าง ๆ  

Vocabulary and idioms, listening from different 

media sources, listening for main ideas, 

informal speech in various situations 

 

814-173 การอ่านและการเขียนภาษาไทย 1   

 3(3-0-6) 

Thai Reading and Writing I 

การใช้พจนานุกรม ทักษะการอ่านข้อความ ย่อหน้า 

และบทความขนาดสั้น      การอ่านจับประเด็นส าคัญ 

ทักษะการเขียนประโยค  ข้อความเพ่ือการสื่อสารแบบ

ต่าง ๆ และการเขียนย่อหน้าขนาดสั้น  

Dictionary usage; reading texts, paragraphs 

and short articles; reading for main ideas; 
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writing sentences, messages, and short 

paragraphs 

   

814-174 การฟังและการพูดภาษาไทย 2     

 3(3-0-6) 

Thai Listening and Speaking II 

รายวิชาบังคับก่อน:   805-113  การฟังและการพูด

ภาษาไทย 1 

Prerequisite:  805-113 Thai Listening and 

Speaking I 

ศัพท์ ส านวนไทยในระดับท่ีสูงขึ้น  ทักษะการฟังและ

การพูดจากสถานการณ์ที่ก าหนดให้  

Advanced level vocabulary and idioms, 

practicing listening and speaking in given 

situations 

  

814-271 การอ่านและการเขียนภาษาไทย 2   

 3(3-0-6) 

Thai Reading and Writing II 

รายวิชาบังคับก่อน:  805-114 การอ่านและการเขียน

ภาษาไทย 1 

Prerequisite:  805-114 Thai Reading and Writing II 

ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ การอ่านตีความ การอ่าน

แปลความ ทักษะการเขียนบันทึกประจ าวัน  การเขียน

เรียงความ  และการย่อความ 



Critical reading skill, reading for interpretation 

and translation, writing journal and essay, and 

summarizing 





ภาคผนวก จ  
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