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ค ำอธิบำยรำยวิชำหมวดวิชำศึกษำท่ัวไป 

กลุ่มวิชำรู้คิด 
 

100-400 กำรคิดเชิงค ำนวณ  
Computational Thinking 

3(2-2-5) 

 ศึกษาทกัษะการคิดเชิงค านวณในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็น
ระบบ ทกัษะในการคน้หาขอ้มูลหรือสารสนเทศ ประเมิน จดัการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และน าสารสนเทศไปใชใ้นการแกปั้ญหา ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอย่าง
ปลอดภยั รู้เท่าทนั มีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม 
 

 

100-401 กำรออกแบบกำรคิดเพ่ือกำรวำงแผนชีวิตและอำชีพ 
Design Thinking for Life and Career Planning 

3(2-2-5) 

 ศึกษาความส าคญัของการคิดและการตดัสินใจ การออกแบบการคิด เพื่อการวางแผนชีวิต
อย่างมีภู มิคุ ้มกัน การรู้จักและเข้าใจตนเองและผู ้อ่ืน การพัฒนาความฉลาดร่วม             
การตั้งเป้าหมายชีวิตและอาชีพท่ีสอดคลอ้งกับคุณลักษณะส่วนตน การยอมรับความ
ผิดหวงัเพื่อสร้างคุณค่าในการด าเนินชีวิต ฝึกปฏิบติัการออกแบบการคิดเพื่อการวางแผน
ชีวิตและอาชีพ 
 

 

100-402 ภูมิปัญญำไทยกบักำรสร้ำงสรรค์ท้องถิ่นภำคใต้ 
Thai Wisdom and Local Creativity in Southern Thailand 

3(3-0-6) 

 ศึกษาประวติัความเป็นมา ความเช่ือ  สังคม ศิลปวฒันธรรม ประเพณี ภาษาถ่ิน และ              
อตัลกัษณ์ทอ้งถ่ินของภูมิปัญญาไทยภาคใต ้วิธีการสร้างสรรค์หรือการออกแบบต่าง ๆ 
ของท้องถ่ินภาคใต้ เช่น งานหัตถกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์ การตกแต่งประดับ
ประดา รวมถึงการดดัแปลงวสัดุ เพื่อแกปั้ญหาในการด ารงชีวิตประจ าวนั โดยการสังเกต
จากส่ิงแวดลอ้มใกลต้วั และเก็บขอ้มูลดว้ยเทคนิคต่าง ๆ และน าไปประยุกต์ใช้กบัการ
ด ารงชีวิตจนประสบความส าเร็จในอาชีพ 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

100-403 กำรคิดอย่ำงเป็นระบบ  
Systematic Thinking 

3(2-2-5) 

 ศึกษาปัจจัยพื้ นฐานทางด้านชีววิทยาท่ีมีผลต่อพฤติกรรม  การคิดเพื่อการพัฒนา
พฤติกรรม องคป์ระกอบและล าดบัขั้นตอนการคิดอย่างเป็นระบบ การพฒันาทกัษะ การ
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเชิงสถิติเพื่อการตดัสินใจ 
ตลอดจนแกไ้ขปัญหาอยา่งชาญฉลาด การฝึกปฏิบติัเพื่อพฒันาทกัษะการคิด 
 

 

100-404 พลงัชีวิตแห่งกำรคิดเชิงบวก  
Power of Positive Thinking  

3(2-2-5) 

 ศึกษาความส าคญัของการคิดเชิงบวก องค์ประกอบหลกัของการคิดเชิงบวกและเชิงลบ
ต่อการพฒันา การสร้างแรงบนัดาลใจ ความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผูน้ า 
พลงัของการคิดเชิงบวกส าหรับคนหนุ่มสาว ฝึกปฏิบติัการพฒันาการคิดเชิงบวก  และ  
การประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั 
 

 

100-405 กำรคิดสร้ำงสรรค์เพ่ือกำรจัดกำรคุณค่ำ  
Creative Thinking for Value Management 

3(2-2-5) 

 ศึกษาเก่ียวกบัสมองและเชาวน์ปัญญาท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้วิวฒันาการแนวคิดยุคใหม่ 
การพัฒนาทักษะการเรียน รู้ในศตวรรษท่ี  21 การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
องคป์ระกอบของการคิดสร้างสรรค ์คุณลกัษณะของผูมี้ความคิดสร้างสรรค ์ การประเมิน
เพื่อการจดัการคุณค่าอยา่งสร้างสรรค ์ฝึกปฏิบติัการพฒันาทกัษะการคิดสร้างสรรค ์
 

 

100-406 ศิลปะกบัวิทยำศำสตร์ 
Arts and Sciences 

3(2-2-5) 

 ศึกษาและฝึกปฏิบติังานศิลปะตามหลกักระบวนการทฤษฎีศิลป์  การถ่ายทอดจากส่ิงท่ี
เห็นด้วยเทคนิคทางด้านศิลปะ เช่น การวาด การป้ัน การพิมพ์ เป็นต้น  เพื่อน ามา
ประยุกต์ใช้ในหลกัการดา้นวิทยาศาสตร์สมยัใหม่  และแสดงความเก่ียวขอ้งกนัระหว่าง
ศิลปกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได ้
 

 

100-407 ดูหนังฟังเพลง  
Movie and Music Studies 

3(2-2-5) 

 ศึกษาแนวคิดท่ีเกิดขึ้นในหนัง และดนตรี ประกอบภาพยนตร์ ฝึกปฏิบติัวิเคราะห์เพลง
ประกอบจากการฟังและดูหนงั เรียนรู้จากงานศิลปะ ผา่นภาพ แสง เสียง 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

100-408 ดนตรีสำกล 
Western Music 

3(2-2-5) 

 ศึกษาทฤษฎี หลกัการและวิธีการร้องเพลง เล่นดนตรี ท่ีถูกตอ้งโดยการปฏิบติั เพื่อการ
น ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั รวมถึงการเรียนรู้ถึงกฎหมายลิขสิทธ์ิของเสียงหรือ
ดนตรี 
 

 

100-409 กำรออกก ำลงัเพ่ือสุขภำพ 
Exercise for Health 

3(3-0-6)    

 ศึกษาทฤษฎี หลกัการ และวิธีการจดักิจกรรมการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ วิเคราะห์และ
ดดัแปลงกิจกรรมกีฬาและเกมต่าง ๆ ทั้งในร่มและกลางแจง้ให้เหมาะสมกบัสภาพของ  
แต่ละบุคคล ความรู้เก่ียวกบัการออกก าลงักายท่ีถูกวิธี หลกัการทัว่ไปในการออกก าลงั
กายและการเล่นกีฬาท่ีเหมาะสมกบั เพศ วยั สภาพร่างกาย สภาพความเจ็บป่วย 
                      

 

 

กลุ่มวิชำรู้ธรรม 
 

 

100-420 กำรพฒันำเศรษฐกจิ สังคม และส่ิงแวดล้อมที่ย่ังยืน  
Development of Sustainable Economy Society and Environment 

3(3-0-6)    

 
ศึกษาเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ความส าคญัของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
ความสัมพนัธ์เชิงระบบระหว่างส่ิงมีชีวิตกับส่ิงแวดลอ้ม ความหลากหลายทางชีวภาพ
และแนวทางการอนุรักษ์ แนวคิดศาสตร์พระราชา ทุนทางสังคม กิจการเพื่อสังคม 
เศรษฐกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน การท่องเท่ียวโดยชุมชน และการประยุกตใ์ช้ในบริบท
สังคมไทยและสังคมโลก 

 

 

100-421 พลเมืองโลกในยุคดิจิทัล   
Digital and Global Citizen     

3(3-0-6)    

 ศึกษาความหมาย บทบาท สิทธิและหนา้ท่ีของพลเมืองดี สิทธิมนุษยชน แนวปฏิบติัตาม
กรอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายในชีวิตประจ าวนั การมีส่วนร่วมในการป้องกัน แกไ้ข
ปัญหาเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองการปกครอง ทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน ประเทศ และระดบั
โลก ตลอดจนการมีทักษะความรู้ การมีส่วนร่วมรับผิดชอบในฐานะพลเมืองท่ีดีของ
สังคมยุคดิจิทลั ความปลอดภยัในโลกดิจิทลั  ความเป็นส่วนตวั สิทธิของพลเมืองดิจิทลั 
เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ โอกาสทางการเมือง โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเอง 
 
 
 
 

 



 

 

 

100-422 กำรปรับตัวทำงสังคม  
Social Adjustment 

3(3-0-6)    

 ***ส ำหรับนักศึกษำสหกจิศึกษำ  
 ศึกษาหลกัการ  แนวคิด ในการด าเนินชีวิตในสังคมและระบบการท างาน  จริยธรรมใน

วิชาชีพ หลกัการครองตน ครองคน ครองงาน มารยาททางสังคม การพฒันาบุคลิกภาพ  
การใชภ้าษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสาร  การสร้างมนุษยสัมพนัธ์  การท างาน
ร่วมกันในองค์กร และระบบบริหารงานอย่างมีคุณภาพในสถานประกอบการเพื่อการ
เตรียมสู่กระบวนการสหกิจศึกษาหรือการท างานในอนาคต 
 

 

100-423 สุนทรียภำพกบัชีวิต  
Aesthetics and Life 

3(3-0-6)    

 ศึกษาการสร้างความเขา้ใจ การเรียนรู้ การสร้างประสบการณ์สุนทรียภาพ  และการรับรู้
พื้นฐานสุนทรียศาสตร์ของศิลปะ โดยอาศยัหลกัการพื้นฐานของสุนทรียศาสตร์แขนง
ต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่ความซาบซ้ึงในคุณค่าด้านความงามและด้านอ่ืน ๆ ของศิลปกรรม 
ภาษาของศิลปะ จนสามารถเขา้ใจศิลปะ มองเห็นตนเอง หยัง่เห็นความสัมพนัธ์เชิงคุณค่า
และความหมายของชีวิตในการด ารงอยูเ่พื่อการสร้างสรรค์ 
 

 

100-424 ควำมสมดุลของชีวิต 
Life Wellness 

3(3-0-6)    

 
 
 
 
 

ศึกษาการดูแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวม  ทั้ งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ             
จิตวิญญาณ การใช้ชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข  การจดัการความเครียด การบริหารเวลา   
การบริหารการเงิน การออม การลงทุน การสร้างความมัน่คงทางอารมณ์ และการเผชิญ
กบัโรคซึมเศร้า ตลอดจนการเขา้ใจตนเองและการปรับตวัเม่ือเผชิญกบัปัญหาทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

กลุ่มวิชำรู้ส ำเร็จ 

100-440 ภำษำองักฤษเพ่ือกำรส่ือสำร   
English for Communication 

3(2-2-5) 

 
 
 
 

ศึกษาเรียนรู้และฝึกฝนภาษาอังกฤษทั้ ง 4 ทักษะอย่างบูรณาการ  เพื่อให้ผู ้เรียนมี
ความสามารถท่ีเพียงพอส าหรับการโตต้อบกบัผูท่ี้พูดภาษาองักฤษเก่ียวกบัหวัขอ้ท่ีคุน้เคย
และสามารถเช่ือมโยงไปสู่หัวขอ้ท่ีสนใจส่วนบุคคล เช่น การท างาน ท่องเท่ียว เวลาว่าง 
เป็นตน้ 
 

 

100-441 ภำษำองักฤษเพ่ือกำรท ำงำน  
English for Work 

3(2-2-5) 

 
 
 
 
 

ศึกษาภาษาองักฤษส าหรับการท างาน ไดแ้ก่ ภาษาท่ีใช้ในการสมคัรงาน เช่น การอ่าน
โฆษณาสมคัรงาน การกรอกใบสมคัรงาน  การเขียนจดหมายสมคัรงานและขอ้มูลส่วน
บุคคล การเตรียมภาษาส าหรับการสอบสัมภาษณ์งาน ภาษาและการส่ือสาร ในส านกังาน 
การประชุม การใชโ้ทรศพัท ์และการน าเสนอในการท างาน 

 

100-442 ส่ิงแวดล้อมกบักำรด ำเนินชีวิต  
Environment and Lifestyle  

3(3-0-6)    

 ศึกษาความส าคญัของส่ิงแวดลอ้ม ปัญหา ผลกระทบท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มจากการด าเนิน
ชีวิต การเปล่ียนแปลงทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม นิเวศวิทยา และ ภยัพิบติั จิตส านึก
และจริยธรรมทางส่ิงแวดลอ้ม ประยุกต์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศในการรักษา
ดุลยภาพของส่ิงแวดลอ้ม และใชน้วตักรรมเพื่อการแกปั้ญหา 
 

 

100-443 นวัตกรรมกบักำรเป็นผู้ประกอบกำร  
Innovation and Entrepreneurship 

3(3-0-6)    

 ศึกษาการพฒันาองค์การ ความเป็นผูป้ระกอบการ การคิดเชิงนวตักรรม ตลอดจนการ
เปล่ียนพฤติกรรมของบุคคลในองค์การให้คิดนอกกรอบ บริหารจัดการส่ิงใหม่ ๆ                 
การส่ือสารท่ีซับซ้อนและการเป็นแรงงานแห่งโลกอนาคตท่ีผสมผสานสร้างความแปลก
ใหม่ในการจดัการ อนัจะส่งผลต่อการด าเนินงานในองคก์ารกระบวนการการสร้างธุรกิจ
ท่ีมุ่งเนน้นวตักรรมแบบยัง่ยนื 
 

 

100-444 ทักษะควำมเข้ำใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล     
Digital Literacy  

3(3-0-6)    

 ศึกษาความเขา้ใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั การส่ือสารในยุคดิจิทลั การท าธุรกรรม
ออนไลน์ สังคมออนไลน์ การเรียนรู้และการสืบคน้จากส่ือดิจิทลั การวิเคราะห์และรู้เท่า
ทนัส่ือ น าเสนอในรูปแบบดิจิทลั  ผลกระทบ ความปลอดภยั คุณธรรมจริยธรรม และ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชส่ื้อและเทคโนโลยดิีจิทลั 
 

 



 

 

 

100-445 นวัตกรรมดนตรีเพ่ือกำรพฒันำเศรษฐกจิ  
Music Innovation for Economic Development 

3(3-0-6)    

 ศึกษาการออกแบบนวตักรรมเสียงในรูปแบบต่าง ๆ ส าหรับการน ามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั และเพื่อพฒันาเศรษฐกิจ และการน าดนตรีไปประกอบอาชีพ 
 

 

100-446 ภำษำไทยส ำหรับอุดมศึกษำ                                                                                  3(2-2-5) 
Thai for Higher Education 

 

 ศึกษาการใช้ภาษาไทยเพื่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ฟังบรรยายทางวิชาการ             
จับใจความ  สรุปความ  และน าเสนอด้วยการพูดหรือเขียน  ศึกษาค้นควา้ความรู้จาก        
การอ่านส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ืออิเล็กทรอนิกส์ วิเคราะห์ สังเคราะห์ น าเสนอดว้ยการพูดและ         
การเขียนโดยค านึงถึงคุณธรรมจริยธรรม และมารยาทในการส่ือสาร 
 

 

100-447 ภำษำองักฤษพื้นฐำน                                                                                              0(2-2-5) 
Remedial English 

 

 **ส าหรับนกัศึกษาวิทยาลยันานาชาติดิษยะศริน  
 ศึกษารายวิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษในด้านการฟัง การพูด การอ่าน  การเขียน 

ไวยากรณ์ และค าศพัท์ ให้นักศึกษามีศกัยภาพในการเรียนรายวิชาภาษาองักฤษเฉพาะ
ดา้นท่ีตอ้งใชท้กัษะท่ีสูงขึ้น หรือหลกัสูตรท่ีเรียนภาษาองักฤษ 
 

 

100-448 ภำษำต่ำงประเทศ                                                                                                  3(2-2-5) 
Foreign Languages 

 

 ศึกษาเรียนรู้และฝึกฝนภาษาต่างประเทศ ไดแ้ก่ ภาษามลาย ูภาษาจีน เพื่อใชใ้นการส่ือสาร           
เบ้ืองตน้ทั้ง  4 ทกัษะ ไดแ้ก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ในหวัขอ้เก่ียวกบัชีวิต         
ประจ าวนั เช่น การทกัทาย กิจกรรมยามวา่ง การซ้ือส่ิงของ เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 

หมวดวิชำเฉพำะ 



 

 

 

กลุ่มวิชำแกน 
201-203     องค์กำรและกำรจัดกำร                                                                                             3(3-0-6)             
         Organization and Management 
         ศึกษาลกัษณะขององคก์าร อ านาจหนา้ท่ีความรับผิดชอบ โครงสร้างและวิธีด าเนินงานของ 
                   องคก์ารธุรกิจ กระบวนการบริหาร การวางแผน การจดัองคก์าร การวินิจฉยัสั่งการ การ 
                   ส่งเสริมก าลงัใจผูป้ฏิบติังานและการควบคุม 
 

204–300     ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำร               3(3–0–6) 
          Management Information Systems 
         ศึกษาการบริหารองคก์ารดิจิทลั ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบสารสนเทศ บทบาทและ 
                   องคป์ระกอบของระบบสารสนเทศในองคก์าร รูปแบบและโครงสร้างระบบสารสนเทศ การ 
                   ประยกุตใ์ชร้ะบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน กระบวนการธุรกิจ การออกแบบองคก์ารใหม่ 
                   โดยใชร้ะบบสารสนเทศ ระบบจดัการห่วงโซ่อุปทาน ระบบบริหารองคก์าร (ERP)                
                 การพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์และการท าธุรกิจอิเลก็ทรอนิกส์ ระบบอินเทอร์เน็ตและโครงสร้าง 
                 ข่าวสารภายในองคก์ารยคุใหม่ การจดัการความสัมพนัธ์ลูกคา้ และระบบจดัการความรู้ การรักษา 
                ความปลอดภยัและการควบคุมระบบสารสนเทศ และผลกระทบทางจริยธรรมและสังคมของ 
                ระบบสารสนเทศ 
 

209-305     กฎหมำยธุรกจิและดิจิทัล                                                                                                  3(3-0-6) 
                  Business and Digital Law  
                  ศึกษาหลกักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจดิจิทลั การท าธุรกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ หลกั 
                  กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ หลกักฎหมายเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา  
                  อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ การรวบรวมและเก็บพยานหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง การจดัการสิทธิดิจิทลั  
                  จริยธรรมและจรรยาบรรณส าหรับผูป้ระกอบการดิจิทลัและผูป้ฏิบติังานดา้นดิจิทลั ทั้งใน 
                  ประเทศไทยและต่างประเทศท่ีส าคญั การบงัคบัใชก้ฎหมาย กรณีศึกษาทางกฎหมายและ 
                  จริยธรรมดิจิทลั 
 

600-425     ภำษำไทยเพ่ือกำรท่องเท่ียว                                                                                               3(2-2-5)                                                      
                  Thai Language for Tourism 

                     ศึกษาความส าคญัของธุรกิจการท่องเท่ียว ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาษากบัการท่องเท่ียวเชิง 
                  วฒันธรรม การจดักิจกรรมการท่องเท่ียวนอกสถานท่ีเพื่อฝึกประสบการณ์การใชภ้าษาไทย และ 
                  การเป็นมคัคุเทศก ์
 
 
 

601-102     กำรฟังและกำรพูดภำษำไทยเบื้องต้น                                                                                3(2-2-5)  



 

 

 

                  Basic Thai Language Listening and Speaking 
                  ศึกษาสัทอกัษร เสียงสระ พยญัชนะ และวรรณยกุตภ์าษาไทย ค าศพัท ์วลี ส านวนประโยค       
                  บทสนทนาในชีวิตประจ าวนั การฟังเพื่อส่ือสารและจบัใจความ การพูดแนะน าตนเอง การพูดท่ี 
                  ใชใ้นชีวิตประจ าวนัส าหรับชาวต่างชาติ การฟังและการพูดประโยคค าถามและค าตอบเบ้ืองตน้ 
 

601-103   กำรอ่ำนและกำรเขียนภำษำไทยเบ้ืองต้น                                                                             3(2-2-5)   
                Basic Thai Language Reading and Writing 
                ศึกษาการอ่านและเขียนพยญัชนะ สระ วรรณยกุตใ์นภาษาไทย ค าควบกล ้า ตวัสะกด การอ่านรูป  
                ประโยคง่าย ๆ การเขียนแนะน าตนเอง การเขียนท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนัส าหรับชาวต่างชาติ การ 
                อ่านและการเขียนประโยคค าถามและค าตอบเบ้ืองตน้ 
 

 601- 208  กำรฟังและกำรพูดภำษำไทยข้ันกลำง                 3(2-2-5)  
                 Intermediate Thai Language Listening  and Speaking 
                 ศึกษาการฟังเพื่อจบัใจความโฆษณา ข่าว สารคดีขนาดสั้นและเน้ือหาในงานสัมมนาต่าง ๆ การ 
                 พูดอธิบาย บรรยาย โนม้นา้วใจ การเรียบเรียงประโยคเพื่อส่ือสารในสถานการณ์ท่ีไม่เป็นทางการ  
                 มารยาทในการฟังและการพูดในสังคมไทย 

 

601- 209     กำรฟังและกำรพูดข้ันสูง                                                                             3(2-2-5)   
                   Advanced Thai Language Listening and Speaking 
                  ศึกษาการฟังอยา่งมีวิจารณญาณ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตีความและประเมินค่าได ้การพูด  
                  ติดต่อส่ือสารเชิงธุรกิจเพื่อวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ทางธุรกิจ การเรียบเรียงประโยค 
                  เพื่อส่ือสารในสถานการณ์ท่ีเป็นทางการ การพูดในงานพิธีการ 
 

601-210     กำรอ่ำนและกำรเขียนภำษำไทยขั้นกลำง                                                                           3(2-2-5)   
                  Intermediate Thai Language Reading and Writing 
                  ศึกษาการอ่านออกสียงและการอ่านในใจเพื่อจบัใจความโฆษณา เพลง ข่าว บทความ และการ 
                  บรรยายเชิงธุรกิจต่าง ๆ การเขียนผสมค า เป็นประโยค และยอ่หนา้ การเขียนเรียงความและการ 
                  เขียนความเรียงไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามลกัษณะเฉพาะของงานเขียนแต่ละประเภทในสังคมไทย 
 

601-211    กำรอ่ำนและกำรเขียนข้ันสูง                                                                            3(2-2-5) 
                 Advanced Reading and Writing 
                 ศึกษาการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตีความและประเมินค่าได ้การ 
                 เลือกอ่านหนงัสือและส่ืออิเลก็โทรนิกส์การเขียนติดต่อส่ือสารเชิงธุรกิจ การเรียบเรียงประโยค 
                 เพื่อส่ือสารในสถานการณ์ท่ีเป็นทางการ และการเขียนจดหมายติดต่อเชิงธุรกิจผา่นช่องทาง 
                 อิเลก็ทรอนิกส์เพื่อการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได ้
 

601-316    ภำษำไทยเพ่ือกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์                                                              3(2-2-5)  



 

 

 

                 Thai Language for Human Resource Management Communication 
                 ศึกษาการใชศ้พัท ์ส านวนและโครงสร้างภาษาไทยเพื่อการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ การใชท้กัษะ 
                 ทางภาษาไทยเพื่อการพฒันาบุคลิกภาพบุคลากรในองคก์ร การสร้างแรงจูงใจในการท างานจาก 
                 การใชภ้าษา บทบาทภาวะผูน้ าในองคก์ร 

 

601-410   ชีวิตกบัวรรณกรรม                                                                                                       3(3-0-6) 
                 Life  and  Literature 
                 ศึกษาความเขา้ใจเก่ียวกบัชีวิต ความเขา้ใจเก่ียวกบัวรรณกรรมประเภทเร่ืองสั้น นวนิยาย       
                 บทกวี บทละคร ความเขา้ใจเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของวรรณกรรมกบัชีวิตในคุณค่าดา้นความ 
                 ดีความงาม และความจริง เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดอุดมคติ มีโลกทศัน์ต่อชีวิตและสังคม  อีกทั้ง  
                 ส่งเสริมการอ่านวรรณกรรมใหเ้กิดแก่ผูเ้รียน 
 

601- 424    ภำษำไทยเพ่ือกำรเป็นผู้ประกอบกำร                 3(2-2-5) 
                  Thai Language for Entrepreneurship 
                  ศึกษาการใชศ้พัท ์ส านวนและโครงสร้างภาษาไทยเพื่อการบริหารจดัการงาน และองคก์ร  การ     
                  ใชท้กัษะทางภาษาไทยเพื่อการพฒันางานบริการต่าง ๆ เช่น งานประชาสัมพนัธ์ พนกังานบริษทั   
                  ธุรกิจบริการต่าง ๆ การสร้างแรงจูงใจใหผู้รั้บบริการพึงพอใจจากการใชภ้าษา บทบาทในการ 
                  จดัการงานดา้นบริการ 
 

กลุ่มวิชำเอกบังคับ 
 

601-104      ลกัษณะส ำคัญทำงภำษำไทย                                                                                            3(3-0-6)                                                                                                 
                   Important Characteristics in Thai Language                                       
                   ศึกษาลกัษณะโครงสร้างของภาษาไทย วิเคราะห์ชนิดและหนา้ท่ีของค า ระบบการสร้างค า   
                   ระบบการใชค้  า ระบบประโยคในภาษาไทย ตามรูปแบบของหลกัภาษาไทย 
 

601-207     ภำษำศำสตร์เบื้องต้นส ำหรับชำวต่ำงชำติ                                                                         3(3-0-6)                                                              
                  Basic  Linguistics for Foreigners 

                     ศึกษาความรู้พื้นฐานทางภาษาศาสตร์และสัทสัญลกัษณ์สากลท่ีใชบ้นัทึกภาษาพูดในภาษาไทย 
                  ทั้งพยญัชนะ สระ วรรณยกุต ์ค า ส านวน วลี ประโยค และขอ้ความต่าง ๆ โดยใชส้ัทสัญลกัษณ์  
                  เป็นเคร่ืองช่วยเพื่อประโยชน์ในการศึกษาภาษาไทย ตลอดจนสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้น 
                  สถานการณ์จริงอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

601-313    ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศเพ่ือธุรกจิ                                      3(3-0-6)                                                                         



 

 

 

                  Relationship Between Thai and Foreign Languages for Business  
                  ศึกษาสาเหตุท่ีไทยรับค าภาษาต่างประเทศมาใช ้ลกัษณะของภาษาต่างประเทศท่ีเขา้มาปะปนใน 
                  ภาษาไทย และภาษาไทยท่ีใชป้ะปนในภาษาต่างประเทศ หลกัแห่งการยมืค า  การสร้างค า 
                  การเปล่ียนแปลงค ายมืในดา้นเสียงและความหมาย หลกัการสังเกตค าภาษาต่างประเทศใน 
                  ภาษาไทยและศึกษาค าศพัทแ์ละส านวนทางดา้นศาสนา กฎหมาย การเมือง ธุรกิจ กีฬา และ 
                  สันทนาการท่ีปรากฏในส่ือต่าง ๆ 
 

601-317    ภำษำไทยเพ่ือกำรติดต่อประสำนงำนและกำรประชำสัมพนัธ์                                  3(2-2-5)                                                            
     Thai Language for Communication and Public Relations 
                  ศึกษาการใชภ้าษาไทยเพื่อการใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติังาน ทกัษะการใชภ้าษาไทยเพื่อ 
                  สร้างระเบียบในการท างานเพื่อการจดัการส่ือสารระหวา่งองคก์ร เทคนิคการประสานงาน การ 
                  ใชท้กัษะทางภาษาไทยเพื่อการประชาสัมพนัธ์รูปแบบต่าง ๆ ประเภท วตัถุประสงค ์พฒันาการ 
                  ของการประชาสัมพนัธ์วิธีการสร้างส่ือประชาสัมพนัธ์อยา่งมีหลกัการ และการสร้างส่ือ 
                  ประชาสัมพนัธ์ใหเ้หมาะสมกบัยคุดิจิทลั 
 

601-318     วรรณกรรมไทยกับส่ือสมัยใหม่                 3(3-0-6) 
                  Thai Literature and Modern Media 
                  ศึกษารูปแบบ เน้ือหา แนวคิดและกลวิธีการแต่งวรรณกรรมไทยท่ีไดรั้บอิทธิพลจากงานเขียน 
                  ตามยคุสมยั ลกัษณะการผสมผสานของวรรณกรรมในรูปแบบงานเขียนท่ีปรากฏในส่ือต่าง ๆ  
                  เช่น วิทยโุทรทศัน์ ละครเวที อิทธิพลของการสร้างและเสพวรรณกรรมท่ีไดรั้บความนิยมในส่ือ 
                  ส่ิงพิมพแ์ละส่ือออนไลน์ 
 

601-319     ไทยทัศน์                 3(2-2-5) 
                  Thai Studies 
                  ศึกษาความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัประเทศไทย ประวติัศาสตร์ สังคม ภูมิปัญญาไทย รูปแบบ  
                  ความส าคญั ภาษาและวฒันธรรมไทย ศึกษาภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภาษาและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน    
                  เนน้ทอ้งถ่ินภาคใต ้ฝึกปฏิบติัภูมิปัญญา ภาษาและวฒันธรรม   
 
 
 
 
 
 
 
 

601-403     กำรน ำเสนอผลงำนภำคภำษำไทยด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอร์                                  3(2-2-5)                                                         



 

 

 

                  Presentation of the Thai Language by using Computer Programs  
                  ศึกษาโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีใชใ้นการน าเสนอสารภาษาไทย  ภาษาท่ีใชใ้นการน าเสนอดว้ย 
                  คอมพิวเตอร์  การจดัท าบทเพื่อการน าเสนอ   ฝึกปฏิบติัสร้างส่ือประสมเพื่อการน าเสนอสาร 
                  ภาษาไทย และศึกษาเก่ียวกบับทบาท ความส าคญัของการน าเสนอขอ้มูล  หลกัการออกแบบ   
                  การน าเสนอขอ้มูลทางธุรกิจดว้ยโปรแกรมน าเสนอขอ้มูล  การตกแต่งงานน าเสนอขอ้มูลดว้ย 
                  รูปภาพ เสียง ภาพเคล่ือนไหว เพื่อน าเสนอขอ้มูลขององคก์ร การใชเ้ทคนิคในการน าเสนอขอ้มูล   
                  การประเมินผลเพื่อการปรับปรุงแกไ้ข 
 

601-407     กำรวิจัยภำษำไทยเชิงธุรกจิ                                                                                         3(3-0-6) 
     Research of Thai Language in Business 

                   ศึกษาความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัการวิจยั วิธี และรูปแบบการวิจยัทางภาษาไทยเชิงธุรกิจ การเลือก 
                   หวัขอ้ และการเขียนเคา้โครงการวิจยั การก าหนดวตัถุประสงคแ์ละกรอบความคิด วิธีการเก็บ 
                   รวบรวมขอ้มูลแบบต่าง ๆ การจ าแนก วิเคราะห์และการตีความขอ้มูล การเขียนรายงานการวิจยั 
                   เชิงธุรกิจได ้
 

601-408     สัมมนำกำรใช้ภำษำไทยเชิงธุรกจิ                                                               3(2-2-5)    
                  Seminar in Thai for Business 
                  ศึกษาความรู้พื้นฐานเก่ียวกบักระบวนการศึกษาคน้ควา้ วิธีการจดัสัมมนา ศึกษาวิเคราะห์ปัญหา 
                  และปรากฏการณ์ในการใชภ้าษาไทยจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ตลอดจนรวบรวมค า ส านวนภาษา  
                  และประโยคท่ีใชใ้นปัจจุบนั  ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน อภิปรายถึงผลดีและผลเสียของการใช ้
                  ค  า ส านวนและประโยค สรุปเป็นกฎเกณฑเ์พื่อน าไปพฒันาการใชภ้าษาใหไ้ดผ้ลดี รวมทั้ง 
                  การศึกษาหาความรู้จากเอกสารต าราภาษาไทย  ภาษาต่างประเทศ  ตลอดจนวิทยากร และ 
                  ผูเ้ช่ียวชาญเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการใชภ้าษาไทยในงานสัมมนาเชิงธุรกิจ 

 

 601-426     ภำษำไทยกบักำรประกอบธุรกจิทำงกำรศึกษำ                                                                 3(2-2-5) 
             Thai Language and Educational Business 
                    ศึกษาและฝึกปฏิบติัการใชภ้าษาไทยเพื่อการประกอบธุรกิจทางการศึกษา ความส าคญัของ 
                    ธุรกิจการศึกษา ระดบัและประเภทของธุรกิจทางการศึกษา ปัจจยัท่ีส่งผลต่อธุรกิจทางการศึกษา  
                    บริบทสังคม ความตอ้งการของตลาด การสร้างแบรนดเ์พื่อใหเ้ป็นท่ีรู้จกัดว้ยการใชภ้าษาไทย  
 
 
 
 
 
 

กลุ่มวิชำเอกเลือก  
 



 

 

 

600-209     กำรประชุมและฝึกอบรม                                                                                         3(2-2-5) 
                  Conference and Training 
                  ศึกษาความรู้เก่ียวกบัการประชุมและฝึกอบรม ประเภท การส ารวจความตอ้งการและขั้นตอน     
                  เทคนิควิธีการ เคร่ืองมือท่ีจ าเป็น การเป็นผูป้ระสานงาน การวางแผนและการจดัเตรียมโครงการ 
                  ด าเนินงาน การค านวณค่าใชจ่้ายและการประเมินผลโครงการในการประชุมและฝึกอบรม 

 
 

601-105    ศิลปะกำรต่อสู้แบบไทย                                                                                         3(2-2-5)        
                 Thai Martial Arts 
                 ศึกษาประวติัความเป็นมา ประโยชน์และคุณค่า กติกามารยาท ฝึกทกัษะพื้นฐานของศิลปะการ          
                 ต่อสู้แบบไทย มวยไทย กระบ่ีกระบอง การอนุรักษศิ์ลปะการต่อสู้ การเผยแพร่ศิลปะการต่อสู้ 
                 แบบไทย 
 

601-106    นำฏศิลป์และดนตรีไทย                                                                                      3(2-2-5)           
                 Thai Dance and Music 
                 ศึกษาและฝึกปฏิบติัศิลปะการแสดงนาฏศิลป์และการแสดงสากลและพื้นเมืองของไทย ดนตรี 
                 ไทยประจ าภาคเนน้ภาคใต ้ประวติัความเป็นมาของนาฏศิลป์และดนตรีไทย ความส าคญั          
                 คุณค่าท่ีควรค่าแก่การอนุรักษ ์ในสังคมพหุวฒันธรรม 
  

601-107   กำรฟังและกำรพูดภำษำไทยเพ่ือกำรส่ือสำร                                                                       3(2-2-5) 
                Listening and Speaking Thai Language for Communication 
                  ศึกษาสัทอกัษร เสียงสระ พยญัชนะ และวรรณยกุตภ์าษาไทย ค าศพัท ์วลี ส านวนประโยค       
                  บทสนทนาในชีวิตประจ าวนั การฟังเพื่อส่ือสารและจบัใจความ การพูดแนะน าตนเอง การพูดท่ี 
                  ใชใ้นชีวิตประจ าวนัส าหรับชาวต่างชาติ การฟังและการพูดประโยคค าถามและค าตอบเบ้ืองตน้ 
                  และมารยาทการส่ือสารในสังคมไทย 
 

601-108  กำรอ่ำนและกำรเขียนภำษำไทยเพ่ือกำรส่ือสำร                                                                  3(2-2-5) 
               Reading and Writing Thai Language for Communication 
               ศึกษาการอ่านและเขียนพยญัชนะ สระ วรรณยกุตใ์นภาษาไทย ค าควบกล ้า ตวัสะกด การอ่านรูป  
               ประโยคง่าย ๆ การเขียนแนะน าตนเอง การเขียนท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนัส าหรับชาวต่างชาติ การ 
               อ่านและการเขียนประโยคค าถามและค าตอบเบ้ืองตน้ และมารยาทการส่ือสารในสังคมไทย 
 
 
 
 
 

601-109  สังคมและวัฒนธรรมไทย                                                                                                   3(2-2-5) 



 

 

 

                Thai Society and Culture 
                ความรู้เก่ียวกบัประเทศไทย ทั้งดา้นประวติัศาสตร์ สังคม การเมือง การปกครอง วิถีชีวิต ประเพณี 
                และวฒันธรรมต่าง ๆ โดยสังเขป เช่น อาหารไทย การแต่งกาย ศาสนา ความเช่ือ ค่านิยม  
                ขนบประเพณีท่ีส าคญั วนัส าคญั และบุคคลส าคญั ส่ิงท่ี “ควร” และ “ไม่ควร” ในวฒันธรรมไทย 
 
601-212    กำรนวดแผนไทย                                                                                                       3(2-2-5)     
                  Thai Massage 
                  ศึกษาประวติัความเป็นมา ประโยชน์และคุณค่า ประเภทของการนวดแผนไทย ความรู้ท่ีจ าเป็น        
                  ส าหรับการนวดแผนไทย ฝึกปฏิบติัการนวดแผนไทย ประยกุตก์ารนวดแผนไทยเพื่อการ 
                  ประกอบธุรกิจ 
 
 

601-214    สมุนไพรไทยเพ่ือสุขภำพและควำมงำม                                                               3(2-2-5)               
     Thai Herbs for Health and Beauty 
                  ศึกษาประเภท สรรพคุณ สมุนไพรไทยรูปแบบต่าง ๆ ความนิยม ในลกัษณะการเป็นพืช 
                  เศรษฐกิจไทยท่ีใชใ้นธุรกิจเพื่อสุขภาพและธุรกิจความงาม เพื่อการประกอบอาชีพ ประเภทของ 
                 ธุรกิจเพื่อสุขภาพและธุรกิจเพื่อความงามในประเทศไทย ฝึกปฏิบติัการประกอบธุรกิจเพื่อ 
                 สุขภาพและความงาม 
 

601-301   ทักษะภำษำไทยในงำนส ำนักงำน                                                                3(2-2-5)                           
                Thai Language Skills in Office 
                 ศึกษาการใชภ้าษาในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบังานส านกังาน  เนน้การติดต่อส่ือสาร  การเขียนรายงาน  
                 การประชุมเชิงธุรกิจ งานเลขานุการ การปฏิบติังานในส านกังาน เขียนจดหมายธุรกิจและติดต่อ 
                 งาน โดยศึกษาหลกัการเขียน รูปแบบ และโครงสร้างของจดหมายธุรกิจ รายละเอียดท่ีจ าเป็น 
                 เก่ียวกบัการเขียนจดหมายธุรกิจ การเขียนจดหมายติดต่อระหวา่งบริษทั หา้งร้าน หรือบุคคลเพื่อ 
                 ติดต่องานดา้นธุรกิจ 
 

601- 303   จิตวิทยำกำรส่ือสำรของมนุษย์                                                                                        3(3-0-6) 
                  Psychology Human Communication  
                  ศึกษาระเบียบวิธีการทางดา้นจิตวิทยาเก่ียวกบัการส่ือสารของมนุษย ์หลกัของการเรียนรู้และการ 
                  ส่ือสาร บุคลิกภาพ ความผิดปกติ และการปรับตวัในดา้นการส่ือสารจิตวิทยาการส่ือสารใน 
                  สังคม จิตวิทยาการส่ือสารมวลชน การรับรู้ของผูรั้บสารมวลชล ค่านิยม การประยกุตใ์ชท้ฤษฎี 
                  จิตวิทยาในการส่ือสารระดบัต่าง ๆ กรณีศึกษาเก่ียวกบัจิตวิทยาในการส่ือสาร 
 
 
 

601-304     คุณธรรมและจริยธรรมกำรส่ือสำร                                                                                   3(3-0-6) 



 

 

 

                  Morality and Ethics in Communication 
                  ศึกษาความหมาย หลกัการ คุณธรรม และจริยธรรมการส่ือสาร พฤติกรรมท่ีแสดงใหเ้ห็นถึง 
                  คุณลกัษณะอนัดีงามในการส่ือสารทุกระดบั และประยกุตอ์งคค์วามรู้ดา้นคุณธรรมจริยธรรมเพื่อ 
                  การส่ือสารใหส้ัมฤทธิผล 

 

601-314    ค ำและส ำนวนไทย                                                    3(3-0-6) 
                  Word and Thai Phrase  
                  ศึกษาลกัษณะ ท่ีมา และความหมายของค า ส านวนโวหาร ค าพงัเพย สุภาษิต วิเคราะห์ 
                  วฒันธรรมจากส านวนไทย รวมถึงการสร้างสรรคถ์อ้ยค าส านวนไทย การใชค้  าและส านวนไทย 
                  เพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวนัและการประกอบอาชีพไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
 

601-315    ภำษำไทยส ำหรับชำวต่ำงชำติ                                                                               3(2-2-5) 
                 Thai Language for Foreigners 
                 ศึกษาและฝึกทกัษะการใชภ้าษาไทยทั้ง 4 ทกัษะ ไดแ้ก่ ทกัษะการฟังเพื่อเขา้ใจสาร ทกัษะการ 
                 อ่านเพื่อฝึกออกเสียงและจบัใจความส าคญั ทกัษะการพูดเพื่อถ่ายทอดความรู้ ความคิด และ 
                 ประสบการณ์ ทกัษะการเขียนเพื่อฝึกล าดบัความคิด ฝึกการเรียบเรียงค าและประโยคเป็นยอ่หนา้  
                 เพื่อสร้างงานเขียนประเภทต่าง ๆ ได ้
 

601-320    วรรณกรรมเพลงไทย                                                                             3(2-2-5)         
                  Thai Music Literature  
                  ศึกษาและฝึกปฏิบติัเพลงร้องเล่นของเด็กไทย เพลงพื้นบา้น 4 ภาคของประเทศไทย เนน้เพลง 
                  ภาคใต ้เพลงลูกทุ่งไทย เพลงเพื่อชีวิต เพลงไทยสากล วรรณศิลป์ในเพลงหลากหลายประเภทวิถี 
                  ชีวิต สังคม บริบททางวฒันธรรมในบทเพลงไทย 
 

601-321    กำรจัดกำรครัวและศิลปะกำรประกอบอำหำรไทย                                                             3(2-2-5) 
      Kitchen Management and Thai Culinary Arts 
                  ศึกษาแนวคิดการออกแบบครัวไทย อุปกรณ์เคร่ืองครัวไทย วตัถุดิบส าหรับการปรุงอาหารไทย  
                  ฝึกปฏิบติัการประกอบอาหารไทยประเภทต่าง ๆ ทั้งอาหารคาว อาหารหวาน 
 

601-322     วิจิตรภูษำ พสัตรำภรณ์                                                                                                     3(2-2-5) 
                  The Beauty of Thai Fabrics and Costumes 
                  ศึกษาความงามและลกัษณะของผา้และเคร่ืองแต่งกายไทย เนน้ภาคใต ้ลกัษณะเด่น ฝึกปฏิบติั                   
                  ประยกุตใ์ชผ้า้ไทย ส่งเสริม อนุรักษส์ร้างมูลค่าเพิ่มของผา้ไทยในเชิงธุรกิจ 
 
 
 

601-323     วรรณกรรมท้องถิ่นภำคใต้                                                                                                3(3-0-6) 



 

 

 

            Southern Local Literature 
                  ศึกษารูปแบบ เน้ือหา แนวคิด ค าสอน กลวิธีการแต่ง ประเภทของวรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคใต ้ 
                  อิทธิพลของวรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคใตท่ี้ส่งผลต่อผูเ้สพวรรณกรรม คุณค่าเชิงมรดกทาง 
                  วฒันธรรม การอนุรักษสื์บสานวรรณกรรมทอ้งถ่ินภาคใต ้
 

600-413     วรรณกรรมเพ่ือกำรแสดง                                                                            3(2-2-5) 
       Dramatic Literature 
                   ศึกษาโครงสร้างของบทส่ือการแสดง การพินิจสารวรรณกรรมการแสดงแบบต่าง ๆ ความคิด 
                   และบริบททางสังคมท่ีเป็นพื้นฐานในการสร้างสรรคผ์ลงาน การน าวิธีการทางศิลปะมาใชใ้น 
                   การสร้างสรรคผ์ลงานใหม่ เพื่อถ่ายทอดเป็นการแสดงผา่นส่ือร่วมสมยั 
 

601-414     กำรบรรณำธิกำร                                                                                                        3(3-0-6)       
                   Editing  
                   ศึกษาหนา้ท่ีของบรรณาธิการ หลกัการบรรณาธิการหนงัสือเล่ม นิตยสาร ส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือ 
                   ออนไลน ์การฝึกงานบรรณาธิการ 
 

601-423     กำรแปลและล่ำม                                                                                                       3(2-2-5)                                                           
                   Interpreter and Translation 
                   ศึกษาการแปลบทความ ค าปราศรัย เอกสาร และสารคดีจากภาษาจีนเป็นภาษาไทย และจาก      
                   ภาษาไทยเป็นภาษาจีน และการเป็นล่ามเพื่อการประกอบอาชีพ 
 

601-427     หัวข้อพเิศษทำงภำษำไทยเพ่ือกำรส่ือสำรธุรกจิกบัส่ือสมัยใหม่ 1                                     3(2-2-5)                                                     
                   Special Topics in Thai Language for Communication Business with Modern Media 1 
                    ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งภาษาไทยเพื่อการส่ือสารธุรกิจกบัส่ือสมยัใหม่ ค  าอธิบายรายวิชา 
                    เป็นไปตามท่ีสาขาวิชาก าหนด 
 

601-428      หัวข้อพเิศษทำงภำษำไทยเพ่ือกำรส่ือสำรธุรกจิกบัส่ือสมัยใหม่ 2                                    3(2-2-5)                                                        
                   Special Topics in Thai Language for Communication Business with Modern Media 2 
                   ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งภาษาไทยเพื่อการส่ือสารธุรกิจกบัส่ือสมยัใหม่ ค  าอธิบายรายวิชา 
                   เป็นไปตามท่ีสาขาวิชาก าหนด 
 
 
 
 
 
 

 กลุ่มวิชำสหกจิศึกษำ 
 



 

 

 

601-416     สหกจิศึกษำ                                                                                                                   9(0-40-9) 
                  Cooperative Education 
                   วิชาบงัคบัก่อน : 100-245 การปรับตวัทางสังคม และจะตอ้งเป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 ขึ้นไป  
                   ศึกษาการปฏิบติังานเพื่อฝึกทกัษะดา้นภาษาไทยในสถานประกอบการหรือหน่วยงานท่ี 
                   เหมาะสมในสภาพจริงของการท างาน ภายใตก้ารก ากบัดูแลนิเทศของผูบ้งัคบับญัชาอยา่งมี 
                   ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นเวลา 15 สัปดาห์ หรือไม่นอ้ยกวา่ 600 ชัว่โมง 
 

601-499     ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ                                                                                               2(0-40-0) 
                   Internship 
                   วิชาบงัคบัก่อน : เป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 ลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน 
                   ศึกษาการทดลองปฏิบติังานตามความเป็นจริง นอกสถานศึกษา โดยการประสานงานระหวา่ง 
                   สถาบนักบัหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีสามารถรับนกัศึกษาภายใตก้ารควบคุมดูแล ติดตามและ 
                   ประเมินผล 
 

 


