
วิชาพ้ืนฐานอักษรศาสตร   จํานวน  13  หนวยกิต   

  นักศึกษาคณะอักษรศาสตรจะตองเรียนวิชา พ้ืนฐานอักษรศาสตร  จํานวน 13 หนวยกิต        
ดังตอไปนี้  

410 101 ภาษาไทยเพ่ืออักษรศาสตร 3(3-0-6) 
 (Thai for Arts) 

410 102 การคิดเชิงวิจารณ 2(2-0-4) 
 (Critical Thinking) 

410 103 การรูสารสนเทศ 2(2-0-4) 
 (Information Literacy) 

*410 104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารท่ัวไป 2(2-0-4) 
 (English for General Communication) 

*410 105 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประกอบอาชีพ 2(2-0-4) 
 (English for Career Preparation) 

410 106 อารยธรรมศึกษา 2(2-0-4) 
 (Civilization Study) 

หมายเหตุ  * นักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษและนักศึกษาวิชาโทภาษาอังกฤษ ไมตองศึกษาวิชา 410 104 ภาษาอังกฤษเพ่ือ

การสื่อสารท่ัวไป และ 410 105 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประกอบอาชีพ  แตตองเรียนรายวิชาอ่ืนในหลักสูตรสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษทดแทน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คําอธิบายรายว�ชา 

 

หมวดวิชาวิชาเฉพาะ 

410 101 ภาษาไทยเพ่ืออักษรศาสตร     3(3-0-6) 

  (Thai for Arts) 

หลั ก เกณฑ และ ทักษะการ ใช ภ าษา ไทย ข้ันสู ง  ท้ั ง ในฐานะผู ส งส ารและ 

ผูรับสาร การคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล และการสรางสรรคผลงานทางภาษาไทย   

Principles and skills of advanced Thai usage, both as message sender 

and receiver; rational and analytical thinking and creating works in Thai. 

 

410 102 การคิดเชิงวิจารณ        2(2-0-4)  

           (Critical Thinking) 

การใชเหตุผลและหลักเกณฑตางๆ เพื่อแสดงความคิดเชิงวิเคราะหและเชิงวิจารณ

ตอสารประเภทตางๆ ที่ไดฟงและอาน โดยแสดงออกดวยทักษะการพูดและการเขียนอยาง

เหมาะสม 

Applications of reasons and principles for analytical and critical 

thinking on different kinds of information obtained from listening and 

readings; expressing ideas appropriately and using suitable speaking and 

writing skills. 

 

410 103 การรูสารสนเทศ         2(2-0-4)  

           (Information Literacy) 

การรูสารสนเทศกับการศึกษาระดับอุดมศึกษา การกําหนดขอบเขตและวิเคราะห

ความตองการสารสนเทศ การคัดเลือกแหลงสารสนเทศ กลยุทธและทักษะการสืบคน การ

ประเมินคุณคาของสารสนเทศ การวิเคราะหและสังเคราะหสารสนเทศ การเรียบเรียงและ

นําเสนอสารสนเทศ ตลอดจนการอางอิงขอมูลรูปแบบตางๆ 

Information literacy and higher education; defining and analysis of 

information needs; selecting information sources; search strategies; evaluation 

of information; analysis and synthesis of information; information composition 

and presentation; citation formats. 

 

 

 



410 104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารท่ัวไป      2(2-0-4)  

           (English for General Communication) 

การฝกทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนท่ีจําเปนในชีวิต ประจําวัน การ

อ า น ข อ ค ว า ม ท่ั ว ไ ป  ข า ว สั้ น  บ ท ค ว า ม  แ ล ะ ก า ร แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น 

ในประเด็นท่ีเก่ียวของ 

            Practice of listening, speaking, reading and writing skills necessary for 

everyday use; reading general texts, short news items and articles, and 

expressing opinions on related issues. 

 

410 105 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประกอบอาชีพ      2(2-0-4)  

           (English for Career Preparation) 

การฝกภาษาอังกฤษเ พ่ือการประกอบอาชีพ การอ านโฆษณาจัดหางาน  

การกรอกแบบพิมพทางธุรกิจ การเขียนจดหมาย และประวัติสวนตัวเพ่ือสมัครงาน การ

เตรียมตัวเพ่ือสัมภาษณงาน และการพูดสื่อสารทางธุรกิจ 

            Practice of English for career preparation; reading classified 

advertisements; completing business forms; writing letters and resumes; 

preparing for job interviews;  speaking for business communication. 

 

410 106 อารยธรรมศึกษา         2(2-0-4)  

           (Civilization Studies) 

แนะนําอารยธรรมหลักในโลกรวมถึงอารยธรรมไทย การถายทอด การแลกเปลี่ยน 

การผสมผสานทางอารยธรรม สังคมพหุวัฒนธรรม มรดกอารยธรรมโลกและอารยธรรมไทย

ดานโบราณคดี ศาสนาและความเชื่อ ประเพณี-พิธีกรรม ศิลปะ สถาปตยกรรม และ

วรรณกรรม อารยธรรมกับสังคมปจจุบัน 

Introduction to major civilizations in the world as well as Thai 

civilization; dissemination, exchange and, assimilation of civilizations; multi-

cultural society; World and Thai civilization’s heritage in archaeology, religion 

and belief systems, traditions and rites, art, architecture and literature; 

civilizations and present-day society.  

 


