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คําอธิบายรายวิชาศึกษาท่ัวไปในคณะและรายวิชาพื้นฐานอักษรศาสตร 
  
 2200220 อารยธรรมไทย        3 (3-0-6)   
   วิวัฒนาการของสังคมไทยในดานชีวิตการเปนอยู ความคิดความเชื่อ  
   และการแสดงออกดานวัฒนธรรม  และศิลปกรรม  ซึ่งกอใหเกิดบูรณาการ 
   ของอารยธรรมไทยในดานการเมือง เศรษฐกิจ ตลอดจนในดานลักษณะ 
   ความคิด ความเช่ือ ภูมิปญญา และงานสรางสรรค 
   Thai Civilization 

THAI CIV 
The development of Thai society: way of life, ideas, beliefs,  
cultural and artistic expression, all of which have resulted in the political,  
economic and social integration as well as the ideological,  
intellectual and artistic integration of Thai civilization. 
 

 2201152 วรรณคดีไทย        3 (2-3-4) 
   ลักษณะและคุณคาของหนังสือที่เปนวรรณคดีไทย เลือกศึกษาวรรณคดีที่สําคัญบางเรื่อง 
   Thai Literature 
   THAI LIT 
   Characteristics and values of Thai literary works; study of selected literary works. 
 
 2201327 การเขียนภาษาไทยเพื่อวิชาชีพ      3 (2-2-5) 
   การฝกประมวลและเรียบเรียงความคิดเปนงานเขียนภาษาไทยรูปแบบตางๆ  
   เพื่อประโยชนแกการประกอบอาชีพ 
   Thai Professional Writing 
   PRO WRIT 
   Practice of gathering and organizing ideas into various forms of Thai writing of professional use. 
 
 2202111 ภาษาอังกฤษ 1        3 (1-4-4) 
   ทักษะการฟง พูด อาน เขียน ภาษาอังกฤษระดับกลาง ในประเด็นเกี่ยวกับสังคม 
   และวัฒนธรรมรวมสมัยความรูพ้ืนฐานการเขียนยอหนาภาษาอังกฤษ 
   English I 
   ENGLISH I 
   Intermediate listening, speaking, reading, writing skills in English, based on topics on current social  
   and cultural issues; introduction to English paragraph writing. 
 
 2202112 ภาษาอังกฤษ 2        3 (1-4-4) 
   (เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาบังคับรวม 2202111 ภาษาอังกฤษ 1) 
   ทักษะการฟง พูด อาน เขียน ภาษาอังกฤษระดับสูง ในประเด็นเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมรวมสมัย  
   การอานขอความภาษาอังกฤษจากแหลงตางๆ การเขียนยอหนาภาษาอังกฤษที่มีโครงสราง ซับซอน 
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   English II 
   ENGLISH II 
   (CONDITION: COREQ 2202111 ENGLISH I) 
   Advanced listening, speaking, reading, writing skills in English, based on topics on current social  

  and cultural issues; reading passages from various sources; writing English paragraphs  
  with complex structures. 

 
 2202124 *  แปลอังกฤษขั้นตน        3(3-0-6) 
   หลักการแปลเบื้องตน  การแปลประโยคและขอความขนาดสั้นประเภทตางๆ   
   จากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย  และจากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ  เนนความถูกตอง   
   ความแตกตางทางโครงสราง  และความแตกตางระหวางการใชภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ 
   Introduction  to  Translation 
   INTRO  TRANSL 
   Principles  of  basic  translation; translation  of  various  types  of  sentences   
   and  short  passages from  English  to  Thai  and  Thai  to  English,   
   with  emphasis  on  accuracy  and  differences  in  structure   
   and  usage  between  the  two  languages. 
 
 2204181 อารยธรรมตะวันออก       3 (3-0-6) 
   พัฒนาการทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม  และวัฒนธรรมของโลกตะวันออก 
   ต้ังแตสมัยโบราณจนถึงสมัยปจจุบัน 
   Eastern Civilization  
   EAST CIV 
   Political, economic, social and cultural development of the Eastern World  
   from ancient times to the present.  
 
 2204182 อารยธรรมตะวันตก       3 (3-0-6) 
   พัฒนาการทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม  และวัฒนธรรมของโลกตะวันตก 
   ต้ังแตสมัยโบราณจนถึงสมัยปจจุบัน 
   Western Civilization 
   WEST CIV 
   Political, economic, social and cultural development, of the Western World    
   from ancient times to the present. 
 
 2205200 มนุษยกับภูมิศาสตร       3 (3-0-6) 
   ความหมายและความสําคัญของภูมิศาสตร แนวคิดเชิงพื้นที่เกี่ยวกับมนุษย 
   ในปริบทดานกายภาพ วัฒนธรรม  เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง  
   การใชเทคโนโลยีทางภูมิศาสตรในกิจกรรมตางๆของมนุษย 
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   Man and Geography 
   MAN/GEOG 
   Meaning and significance of geography; spatial concepts of man in physical, cultural, economic,  
   social and political context; use of geographic techniques in different human activities. 
 
 2206102 การคนควาและการเขียนรายงาน      2 (2-0-4) 
   ขั้นตอนการคนควาวิจัย การเขาถึงและการใชทรัพยากรสารนิเทศ การรวบรวมบรรณานุกรม  
   การจดบันทึกเพื่อการเขียนรายงาน การเขียนรายงานโดยมีการอางอิง  และการลงบรรณานุกรม 
   อยางถูกตองตามรูปแบบมาตรฐาน 
   Research and Report Writing  
   RES & REPO WRITING 
   Steps in doing research; access and use of information resources; bibliography compilation; note  
   taking for report writing; report writing with standard format of references and bibliographies. 
 
 2207102 ปรัชญาทั่วไป        3 (3-0-6) 
   ศึกษาปญหาสําคัญๆในปรัชญา เชน ความเปนจริง ความเปลี่ยนแปลงธรรมชาติของมนุษย  
   จริยธรรมของมนุษย เพื่อใหเขาใจโลกทัศนแนวตางๆกัน 
   General Philosophy  
   GEN PHILOS 
   An investigation of principal problems in philosophy: reality, change, human nature, human  
   knowledge and ethics; different worldviews. 
 
 2207161 มนุษยกับศาสนา        3 (3-0-6) 
   ปริทัศนวิวัฒนาการของศาสนาตางๆเพื่อความเชื่อและการแสดงออกโดยเนนศาสนาดั้งเดิม ฮินดู พุทธ คริสต  
   และอิสลาม ทฤษฎีศาสนาของนักสังคมศาสตร ศาสนากับประเด็นทางจริยธรรมรวมสมัย 
   Man and Religion 
   MAN/RELIGION 
   Theories concerning the origination of religion; basic teaching of principal religion; the impact of  
   religion on society; the impact of social phenomena on religion. 
 
 2208101 ปริทัศนศิลปการละคร       3 (3-0-6) 
   ศึกษาความหมาย  และความมุงหมายของละคร ลักษณะของละครประเภทตางๆ  ความสัมพันธของละคร 
   กับชีวิต สังคมแวดลอม ปรัชญา ตลอดจนศิลปะแขนงตางๆ องคประกอบของละครและหลักสรางสรรค  
   หลักที่ใชในการวิจักษและวิจารณ 
   Introduction to Dramatic Arts 
   INTRO DRAMA ARTS  
   Meaning and objectives of the theatre; dramatic forms; the relationship of the theatre to life, social  
   environment, philosophy, other forms of art; elements of the theatre; appreciation and criticism of  
   theatre arts. 
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 2209161 ภาษาทัศนา        3 (3-0-6) 
   ธรรมชาติ หนาที่ และบทบาทของภาษา ลักษณะตางๆที่สําคัญของภาษาในมุมมองดานภาษาศาสตร  
   ปรัชญาสุนทรียศาสตร วัฒนธรรม สังคม วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 
   Introduction to Language 
   INTRO LANG 
   Nature and function of language; important features of language from the linguistic, philosophical,  
   aesthetic, cultural, social, scientific and modern technological points. 
 
 2210260 วรรณคดีทัศนา        3 (3-0-6) 
   ธรรมชาติและลักษณะสําคัญของวรรณคดีโดยทั่วๆไป คุณคาของวรรณคดีที่มีตอชีวิต และสังคม 
    ความสัมพันธระหวางวรรณคดีกับสังคม  และศิลปะแขนงตางๆ และวิทยาการตางสาขา  
   บทคัดเลือกจากวรรณคดีหลายสมัย  และหลายประเภท 
   Introduction to Literature 
   INTRO LIT  
   The nature and significant features of literature in general; the value of literature in life and society;  
   the relationship between literature and society as well as other art forms and branches of  
   knowledge; selections from works of various periods and genres. 
 
หมายเหตุ   ดูคําอธิบายรายวิชาของวิชาเฉพาะสาขาในหลักสูตรของแตละสาขาวิชา 
 
เปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 
  
โครงสรางหลักสูตรและรายวิชา 
 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 

หนวยกิตรวม  147 
1.  หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป                      30  หนวยกิต 
     1.1  วิชาการศึกษาทั่วไปนอกคณะ   12  หนวยกิต 
             -  สังคมศาสตร                                             (3) 
             -  มนุษยศาสตร                                            (3) 
             -  วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร                   (3) 
             -  สหศาสตร                                                (3) 
     1.2  วิชาการศึกษาทั่วไปในคณะ      6   หนวยกิต 
              2201111  การใชภาษาไทย                           
             2200299  แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 
             2207143  การใชเหตุผล 
        1.3  วิชาการศึกษาทั่วไปภาษาตางประเทศ (อังกฤษ) 
                                                              12  หนวยกิต     

 

หนวยกิตรวม  149 - 150 
1.  หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป                      30  หนวยกิต 
     1.1  วิชาการศึกษาทั่วไปนอกคณะ   12  หนวยกิต 
             -  สังคมศาสตร                                             (3) 
             -  มนุษยศาสตร                                            (3) 
             -  วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร                   (3) 
             -  สหศาสตร                                                 (3) 
     1.2  วิชาการศึกษาทั่วไปในคณะ      6   หนวยกิต 
             คงเดิม 
             ยายไปเปนวิชาพื้นฐานคณะอักษรศาสตร 
             คงเดิม 
1.3  วิชาการศึกษาทั่วไปภาษาตางประเทศ       12  หนวยกิต             
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แผนการศึกษา  

ปท่ี  1  ภาคการศึกษาที่  1 ปท่ี  1  ภาคการศึกษาที่  2 

รหัส ชื่อรายวิชา น.ก. รหัส ชื่อรายวิชา น.ก. 
2201111 การใชภาษาไทย 3 2201152 วรรณคดีไทย 3 
2202111 ภาษาอังกฤษ 1 3 2202112 ภาษาอังกฤษ 2 3 
2204181 อารยธรรมตะวันออก 3 2202124* แปลอังกฤษขั้นตน 3 
2206102 การคนควาและการเขียนรายงาน 2 2204182 อารยธรรมตะวันตก 3 
2207143 การใชเหตุผล 3 2207102 ปรัชญาทั่วไป  

 
3 

2208101 ปริทัศนศิลปการละคร 3  
หรือ 

xxxxxxx วิชาเอกหรือวิชาโท 3-4 2207161 มนุษยกับศาสนา 
   2209161 ภาษาทัศนา 3 
   xxxxxxx วิชาเอกหรือวิชาโท 3-4 

 รวม 20-21  รวม 20-21 

ปท่ี  2  ภาคการศึกษาที่  1 ปท่ี  2  ภาคการศึกษาที่  2 

รหัส ชื่อรายวิชา น.ก. รหัส ชื่อรายวิชา น.ก. 
2200220 อารยธรรมไทย 3 2205200 มนุษยกับภูมิศาสตร 3 
2210260 วรรณคดีทัศนา 3 xxxxxxx วิชาการศึกษาทั่วไป(ภาษาตางประเทศ) 3 
xxxxxxx วิชาการศึกษาทั่วไป  (ภาษาตางประเทศ) 3 xxxxxxx วิชาการศึกษาทั่วไปนอกคณะ 3 
xxxxxxx วิชาการศึกษาทั่วไปนอกคณะ 2 xxxxxxx วิชาเอกหรือวิชาโท 6-12 
xxxxxxx วิชาเอกหรือวิชาโท 6-9    

 รวม 18-21  รวม 15-21 

ปท่ี  3  ภาคการศึกษาที่  1 ปท่ี  3  ภาคการศึกษาที่  2 
รหัส ช่ือรายวิชา น.ก. รหัส ช่ือรายวิชา น.ก. 

2200299 มโนทัศนพ้ืนฐานเกี่ยวกับ 1 2201327 การเขียนภาษาไทยเพื่อวิชาชีพ 3 
 คอมพิวเตอร    xxxxxxx วิชาการศึกษาทั่วไป(ภาษาตางประเทศ) 3 
xxxxxxx วิชาการศึกษาทั่วไป(ภาษาตางประเทศ) 3 xxxxxxx วิชาการศึกษาทั่วไปนอกคณะ 3 
xxxxxxx วิชาการศึกษาทั่วไปนอกคณะ 3 xxxxxxx วิชาเอกหรือวิชาโท 9-12 
xxxxxxx วิชาเอกหรือวิชาโท 12-15    
 รวม 19-22  รวม 18-21 

ปท่ี  4  ภาคการศึกษาที่  1 ปท่ี  4  ภาคการศึกษาที่  2 

รหัส ช่ือรายวิชา น.ก. รหัส ช่ือรายวิชา น.ก. 
xxxxxxx วิชาเอกหรือวิชาโท 15-18 xxxxxxx วิชาเอกหรือวิชาโท 15-18 
xxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3 xxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3 

 รวม 18-21  รวม 18-21 
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