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 หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปการศึกษา 2563 จัดทําข้ึน
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	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ถือก�าเนิดมาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษาเมื่อวันที่	27	มีนาคม	2511	ต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็น

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 วิทยาเขตมหาสารคาม	 เมื่อวันที่	 29	มิถุนายน	2517	จากนั้นได้แยกตัวเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ 

ภายใต้ชื่อ	 ”มหาวิทยาลัยมหาสารคาม„	 เมื่อวันที่	 9	 ธันวาคม	 2537	 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธย	 

ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ซึ่งได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา	เล่มที่	111	ตอนที่	54ก	นับเป็นมหาวิทยาลัย

ของรัฐแห่งที่	 22	 ของประเทศไทย	มีศูนย์กลางการบริหารงานเดิมอยู่ท่ี	 เลขที่	 269/2	ถนนนครสวรรค์	 ต�าบลตลาด	อ�าเภอเมือง	 

จังหวัดมหาสารคาม	 บนเนื้อที่	 368	 ไร่	 (รวมพื้นที่ซื้อจากวิทยาลัยคณาสวัสดิ์เพิ่มเติมในปี	 2548	 จ�านวน	 171	 ไร่)	 ห่างจาก

กรุงเทพมหานครประมาณ	470	กิโลเมตร	 ในปี	พ.ศ.	 2541	 ได้ย้ายศูนย์กลางการบริหารงานมาอยู่ในที่ตั้งแห่งใหม่	 เลขที่	 40/21	 

ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	บนเนื้อที่	1,300	ไร่	ห่างจากที่ตั้งเดิมประมาณ	7	กิโลเมตร	นอกจากที่ตั้งเดิม

และที่ตั้งแห่งใหม่แล้ว	มหาวิทยาลัยมหาสารคามยังมีพื้นที่อ่ืน	ๆ	ที่ใช้ในการด�าเนินกิจกรรมทางการเรียนการสอน	และการวิจัย 

อีกหลายแห่ง	ได้แก่	พื้นที่อ�าเภอนาดูน	จังหวัดมหาสารคาม	เนื้อที่	650	ไร่	พื้นที่ต�าบลเกิ้ง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดมหาสารคาม	เนื้อที่

ประมาณ	273	ไร่	และพื้นที่บ้านนาสีนวน	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	เนื้อที่ประมาณ	1,000	ไร่	

ที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

		 	 41/20	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	44150

เขตพื้นที่ในเมือง

		 	 269/2	ถนนนครสวรรค์	ต�าบลตลาด	อ�าเภอเมือง	จังหวัดมหาสารคาม	44000

โทรศัพท	์ :	 0-4375-4333	(ระบบอัตโนมัติ	20	คู่สาย)

โทรสาร	 :	 0-4375-4235	(งานสารบรรณ	กองกลาง)

โฮมเพจ		 :	 www.msu.ac.th
อักษรย่อ		 :	 มมส

ประวัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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อัตลักษณ์
	 นิสิตกับการช่วยเหลือสังคมและชุมชน

เอกลักษณ์
	 การเป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน

ปรัชญา
	 ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน	(พหูน�	ปณฺฑิโต	ชีเว)

วิสัยทัศน ์

	 เป็นเลิศทางวิชาการ	บูรณาการความรู้จากท้องถิ่นสู่สากล

พันธกิจ
	 1)	 จัดการศึกษาและวิชาชีพชั้นสูง	 โดยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษา	 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

	 2)	 สร้างผลิตผลจากงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่และมีคุณภาพในทุกสาขาวิชา	 เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน	 

การบริการวิชาการ	การท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	และน�าไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม

	 3)	 ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม	เพื่อให้ชุมชนและสังคม	สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

	 4)	 อนุรักษ์	ฟื้นฟู	ปกป้อง	เผยแพร่	และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน

ค่านิยมองค์กร
 TAKASILA

	 T	 =	 Teamwork		 การท�างานเป็นทีม

	 A	 =	 Accountability		 การได้รับการยอมรับ

	 K	 =	 Knowledge	Based	and	Local	Wisdom	 การใช้ความรู้เป็นพื้นฐานและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

	 A	 =	 Academic		 ความเป็นวิชาการ

	 S	 =	 Sufficiency	Economy		 เศรษฐกิจพอเพียง

	 I	 =	 Innovation		 นวัตกรรม

	 L	 =	 Learning	Organization	 การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

	 A	 =	 Achievement		 การมุ่งสู่ความส�าเร็จ

อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ปรัชญา วิสัยทัศน์
พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ยุทธศาสตร์
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ยุทธศาสตร ์

	 ยุทธศาสตร์ที	่	1	 พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์

คุณภาพ	และมาตรฐานของชาติและสากล

	 ยุทธศาสตร์ที	่	2	 พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าทางวิชาการและ 

มูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม

	 ยุทธศาสตร์ที่		3	 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม

	 ยุทธศาสตร์ที่		4	 อนุรักษ์	ฟื้นฟู	และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	ขนบธรรมเนียม	ประเพณี	และภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะ

ทุนทางวัฒนธรรม	ที่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม

	 ยุทธศาสตร์ที	่	5	 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ	 และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	 

ตามหลักธรรมาภิบาล

	 ยุทธศาสตร์ที	่	6	 ส่งเสรมิภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัให้ได้รบัการยอมรบัและพฒันาเป็นมหาวทิยาลยัในระดบัสากล

	 ยุทธศาสตร์ที่		7	 พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว	และรักษ์สิ่งแวดล้อม
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 ตราสญัลกัษณ์ ของมหาวทิยาลยัมหาสารคาม	คอื	”ตราโรจนากร„	ซึง่มคีวามหมายว่า	สญัลกัษณ์แห่งความเจรญิรุง่เรอืง	

มอีงค์ประกอบเป็นรปูใบเสมา	ภายในมสีญัลกัษณ์ขององค์พระธาตุนาดนู	ด้านล่าง	มสีรุยิรังสทีีแ่ผ่ขึน้จากลายขดิ	ซึง่อยูเ่หนอืปรัชญา

ภาษาบาลีว่า	”พหูนํ ปณฺฑิโต ชีเว„	มีความหมายว่า	”ผู้มีปัญญา พึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน„

 ใบเสมา		 หมายถึง	 ความรู้หรือภูมิปัญญา

 องค์พระธาตุนาดูน	 เป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดมหาสารคาม	 ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนคุณธรรม 

	 	 และความดีงาม

 สุริยรังส	ี	 หมายถึง	 ความเจริญรุ่งเรือง

 ลายขิด		 หมายถึง	 ภูมิปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรมอีสาน

 ความหมายโดยสรุปของตราสัญลักษณ	์ คือ	ความเจริญรุ่งเรือง	 อันเป็นผลมาจากความรู้และคุณธรรม	ผสมผสานกับ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

สีประจํามหาวิทยาลัยมหาสารคาม คือ สีเหลืองและสีเทา

 “สีเหลือง” 	 หมายถึง	 ความเจริญรุ่งเรือง	ความดีงาม	ความอุดมสมบูรณ์

 “สีเทา” 	 	 หมายถึง		 ความคิดหรือปัญญา

 “สีเหลืองเทา” 	 หมายถึง		 การมีปัญญาและความคิดที่ดีงามอันน�าไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง

ต้นไม้ประจํามหาวิทยาลัย คือ ต้นราชพฤกษ์ (ต้นคูณ)

	 พระพุทธรูปประจ�ามหาวิทยาลัย	คือ	พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก

ตราสัญลักษณ์ สี ต้นไม้ และพระพุทธรูป
ประจํามหาวิทยาลัย
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หน่วยงานจัดการเรียนการสอน (ระดับอุดมศึกษา)

ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

คณะการบัญชีและการจัดการ

คณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

คณะวัฒนธรรมศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์

คณะเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	ผังเมือง	และนฤมิตศิลป์

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

คณะวิทยาการสารสนเทศ

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์

หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน (ขั้นพื้นฐาน)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	(ฝ่ายประถม)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	(ฝ่ายมัธยม)

คณะ / หน่วยงานในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน

หน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอน 

(สํานักงานอธิการบดี)

ส�านักงานอธิการบดี

กองกลาง

	 งานสารบรรณ

	 งานการประชุม

	 งานประสานงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กองแผนงาน

กองการเจ้าหน้าที่

กองกิจการนิสิต

	 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

กองคลังและพัสดุ

กองบริการการศึกษา

กองทะเบียนและประมวลผล

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ

	 ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม

	 ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม	(UIC)

	 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	มมส

	 ฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 ศูนย์เครื่องมือกลางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 โครงการอนุรักษ์เอกสารใบลาน

	 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

	 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

	 พระราชด�าริ	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	

	 สยามบรมราชกุมารี	(อพ.สธ.)

กองอาคารสถานที่

	 งานบริการหอพักนิสิต	-	อาคารชุดอาศัยบุคลากร

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ

	 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์

	 กลุ่มงานสถานีวิทยุและโทรทัศน์

	 กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ
ส�านักตรวจสอบภายใน
ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
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หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน (เทียบเท่าคณะ)

บัณฑิตวิทยาลัย

ส�านักคอมพิวเตอร์

ส�านักวิทยบริการ

ส�านักศึกษาทั่วไป

หน่วยงานวิจัย / บริการ / ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา

ส�านักบริการวิชาการ

วิทยาเขต / ศูนย์ / ฝ่าย / สมาคม

กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี

ศูนย์พัฒนาการศึกษาอุดรธานี

สภาคณาจารย์

สมาคมศิษย์เก่า

หน่วยงานเสริมศึกษา

ศูนย์หนังสือ

ร้านยามหาวิทยาลัย

สถาบันขงจื๊อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	จ�ากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ชื่อหลักสูตร
 ภาษาไทย  : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

 ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Arts Program in Thai Language

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
 ภาษาไทย  (ชื่อเต็ม) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)

  (ชื่อยอ) : ศศ.บ. (ภาษาไทย)

 ภาษาอังกฤษ  (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Arts (Thai Language)

  (ชื่อยอ) : B.A. (Thai Language)

หลักสูตร
 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 144 หนวยกิต 

โครงสรางหลักสูตร
  สาขาวิชาภาษาไทย วิชาเอกภาษา วรรณกรรม และคติชนวิทยา และวิชาเอกภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ มีโครงสราง

หลักสูตรดังตอไปนี้

 

หมวดวิชาและกลุมวิชา
จํานวนหนวยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา   30  หนวยกิต ไมนอยกวา   30  หนวยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา  102  หนวยกิต ไมนอยกวา  102  หนวยกิต

    2.1 กลุมวิชาแกน 18  หนวยกิต 18  หนวยกิต

    2.2 กลุมวิชาเอก

       2.2.1 วิชาเอกบังคับ

       2.2.2 วิชาเอกเลือก

69  หนวยกิต

54  หนวยกิต

ไมนอยกวา  15  หนวยกิต

69  หนวยกิต

54  หนวยกิต

ไมนอยกวา  15  หนวยกิต

     2.3 กลุมวิชาโท ไมนอยกวา  15  หนวยกิต ไมนอยกวา  15  หนวยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา   6  หนวยกิต ไมนอยกวา   6  หนวยกิต

4. หมวดประสบการณภาคสนาม 

   การฝกงานหรือสหกิจศึกษา

6  หนวยกิต 9  หนวยกิต

รวมจํานวนหนวยกิต ไมนอยกวา 144 หนวยกิต ไมนอยกวา 144 หนวยกิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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รายวิชาในหลักสูตร 
 รายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย วิชาเอก

ภาษา วรรณกรรม และคตชินวทิยา และวชิาเอกภาษาไทยในฐานะภาษาตาง

ประเทศ มีรายละเอียดตามลําดับนี้

วิชาเอกภาษา วรรณกรรม และคติชนวิทยา

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 102 หนวยกิต

  2.1 กลุมวิชาแกน 18 หนวยกิต

0161 001 การพัฒนาทักษะการคิด

Thinking Process Development

3(2-2-5)

0161 002 การศึกษาเชิงสหวิทยาการดานภาษา วรรณคดี

และคติชนวิทยา

Interdisciplinary Studies for Language, 

Literature, and Folklore

3(3-0-6)

0161 003 สัทศาสตรและสัทวิทยา 

Phonetics and Phonology

3(3-0-6)

0105 205 การพดูภาษาองักฤษเพือ่การนาํเสนอขัน้พืน้ฐาน

English Conversation and Presentation

3(2-2-5)

0105 300 การอานวรรณกรรมภาษาอังกฤษ

English Literary Reading

3(3-0-6)

0105 301 ภาษาอังกฤษสําหรับมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร

English for Humanities and Social Sciences

3(3-0-6)

  2.2 กลุมวิชาเอก ไมนอยกวา  69 หนวยกิต

  2.2.1 วิชาเอกบังคับ 54 หนวยกิต

0161 101 ศิลปะการรับสาร

Arts of Receiving Message 

2(1-2-3)

0161 102 การพูดเบื้องตน

Introduction to Speaking

2(1-2-3)

0161 103 มนุษยกับภาษาและวรรณกรรม

Man, Language, and Literary Work

2(2-0-4)

0161 104 การเขียนเบื้องตน

Introduction to Writing

2(1-2-3)

0161 105 ภาษาศาสตรเบื้องตน

Introduction to Linguistics

2(2-0-4)

0161 106 พัฒนาการวรรณคดีไทย

Thai Literature Development

2(2-0-4)

0161 107 การเขียนเชิงวิชาการ 

Academic Writing

2(1-2-3)

0161 108 วรรณคดีวิเคราะห

Analytical Literature

2(2-0-4)

0161 109 วรรณกรรมไทยสมัยใหม

Modern Thai Literary Work

2(2-0-4)

0161 110 ภาษาตางประเทศในภาษาไทย

Foreign Languages in Thai Language

2(2-0-4)

0161 111 การใชภาษาไทยปจจุบัน

Current Thai Language Usage

2(2-0-4)

0161 112 วรรณคดีทองถิ่น

Local Literature

2(2-0-4)

0161 113 ประพันธศาสตรและการประพันธรอยกรองไทย

Poetics and Thai Verse Composition

2(1-2-3)

0161 114 ไวยากรณไทย 

Thai Grammar

2(2-0-4)

0161 115 ภาษาบาลีและสันสกฤตที่สัมพันธกับภาษาไทย

 Pali and Sanskrit in Relation to Thai

Language

2(2-0-4)

0161 116 ทฤษฎีวรรณคดี

Literary Theories

2(2-0-4)

0161 117 คติชนวิทยา

Folklore

3(3-0-6)

0161 118 การอานเอกสารภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษา

ภาษาและวรรณคดีไทย

 English Document Reading for Thai

Language and Literature Study

2(1-2-3)

0161 119  วิวัฒนาการของภาษาไทย

Evolution of Thai Language

3(3-0-6)

0161 120 ภาษาเขมรท่ีสัมพันธกับภาษาไทย

Khmer in Relation to Thai Language

2(2-0-4)

0161 121 วรรณคดีวิจารณ

Literary Criticism

2(1-2-3)

0161 122 วรรณคดีเปรียบเทียบ

Comparative Literature

3(3-0-6)

0161 123 การวิจัยทางภาษาและวรรณกรรมไทยเบ้ืองตน

 Introduction to Thai Language and

Literary Work Research

 2(1-2-3) 

0161 124 นิรุกติศาสตร

Etymology

2(2-0-4)

0161 125 การศึกษาคนควาอิสระ

Independent Study

3(3-0-6)
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  2.2.2 วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 15 หนวยกิต

   2.2.2.1 วิชาเอกเลือก กลุมภาษาศาสตร 

0161 201 ภาษากับการใชเหตุผล

Language and Reasoning

2(2-0-4) 

0161 202 ภาษากับสังคมและวัฒนธรรม

Language, Society, and Culture 

3(3-0-6)

0161 203 ภาษากับการสื่อสาร

Language and Communication

2(2-0-4) 

0161 204 ภาษาไทยถิ่น 

Thai Dialects

2(2-0-4)

0161 205 อรรถศาสตร

Semantics 

2(2-0-4)

0161 206 วัจนปฏิบัติศาสตร

Pragmatics

2(2-0-4)

0161 207 พัฒนาการแบบเรียนไทย

Development of Thai Textbooks

2(2-0-4)

0161 208 ภาษาศาสตรประยุกต

Applied Linguistics

3(3-0-6) 

0161 209 วิธีวิจัยภาคสนามทางภาษาศาสตร

Fieldwork Research Method in Linguistics

3(2-2-5)

0161 210 สัมมนาการใชภาษาไทย

Seminar Thai Language 

3(2-2-5)

  2.2.2.2 วิชาเอกเลือก กลุมการใชภาษาและภาษาใน

สื่อสารมวลชน

0161 301 ภาษาสําหรับงานสื่อสารมวลชน

Language for Mass Communication

2(2-0-4) 

0161 302 ภาษาสําหรับงานธุรกิจและงานประชาสัมพันธ

Language for Business and Public Relation

2(1-2-3) 

0161 303 ภาษาและวรรณกรรมในส่ือสมัยใหม

Language and Literary Work in Modern 

Media

2(2-0-4) 

0161 304 การพูดเชิงวิชาการ

Academic Speaking

2(1-2-3) 

0161 305 การพูดเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ

Speaking for Personality Development

2(1-2-3) 

0161 306 การเขียนบันเทิงคดี

Fiction Writing 

3(2-2-5)

0161 307 การเขียนสารคดี

Non-fiction Writing 

3(2-2-5) 

0161 308 การเขียนเพื่องานเลขานุการ

Writing for Secretarial Work

3(2-2-5) 

0161 309 การเขียนบทความและคอลัมนเบ็ดเตล็ด

Article and Miscellaneous Column Writing

3(2-2-5) 

0161 310 การเขียนบทวิทยุและโทรทัศน 

Radio and Television Script Writing

3(2-2-5)

0161 311 การเขียนรอยกรองเพ่ือวัตถุประสงคพิเศษ

Verse Writing for Special Purposes

2(1-2-3)

0161 312 การอานคําประพันธรอยกรองไทย

Thai Verse Recitation

2(1-2-3)

0161 313 การปริวรรตเอกสารโบราณ

Transformation of Ancient Manuscripts

2(1-2-3)

0161 314 การพิจารณาตนฉบับและพิสูจนอักษร

Consideration of Original Document and 

Proofreading

2(1-2-3)

0161 315 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาภาษาและ

วรรณคดีไทย

Information Technology for Thai 

Language and Literature Study

2(1-2-3)

  2.2.2.3 วิชาเอกเลือกกลุมวรรณคดีและวรรณกรรม

0161 401 วรรณคดีและวรรณกรรมเอกของไทย

Masterpieces of Thai Literature and 

Literary Work

3(3-0-6)

0161 402 วรรณคดีและวิถีไทย

Thai Literature and Ways of Life

3(3-0-6)

0161 403 วรรณคดีนิราศ

Niras, Literature of Journey

2(2-0-4)

0161 404 วรรณกรรมกับพุทธศาสนา

Literary Work and Buddhism

2(2-0-4) 

0161 405 วรรณกรรมการละคร

Dramatic Literary Work

3(2-2-5)

0161 406 วรรณกรรมกับประวัติศาสตรและการเมือง

Literary Work, History, and Politics

3(3-0-6)

0161 407 วรรณกรรมสําหรับเด็กและเยาวชน

Literary Work for Children and Young 

Adults

2(1-2-3)

0161 408 วรรณกรรมกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

Literary Work, Nature and the 

Environment

2(2-0-4)

0161 409 วรรณกรรมรางวัลซีไรต

S.E.A. Write Awards of Literary Work

3(3-0-6)
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0161 410 วรรณกรรมตางประเทศที่สัมพันธกับ

วรรณกรรมไทย

Foreign Literary Work in Relation to Thai 

Literary Work

3(3-0-6)

0161 411 วรรณกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต

Southeast Asian Literary Work

3(3-0-6)

0161 412 วรรณกรรมอีสาน

Isan Literary Work

2(2-0-4)

0161 413 สัมมนานวนิยายและเรื่องสั้น 

Seminar in Novels and Short Stories

3(2-2-5) 

0161 414 สัมมนากวีนิพนธสมัยใหม

Seminar in Modern Poetry

3(2-2-5)

0161 415 พระราชนิพนธสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี

2(2-0-4)

Literary Works of HRH Princess Maha 

Chakri Sirindhorn

0161 416 พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ภูมิพลอดุลยเดช

2(2-0-4)

Literary Works of King Rama IX

  2.2.2.4 วิชาเอกเลือกกลุมคติชนวิทยา

0161 501 เพลงพ้ืนบานไทย

Thai Folk Song

2(1-2-3) 

0161 502 นิทานพื้นบานของไทย

Thai Folktale

2(2-0-4) 

0161 503 ภูมิปญญาไทย 

Thai Wisdom

2(2-0-4) 

0161 504 ตํานานและพิธีกรรม

Myth and Ritual

2(2-0-4) 

0161 505 พลวัตของคติชนวิทยา

Dynamism of Folklore

3(3-0-6) 

0161 506 งานภาคสนามในการศึกษาทางคติชนวิทยา

Field Work in Folklore Studies

3(2-2-5) 

0161 507 พลังและภูมิปญญาทางภาษา 

Power and Wisdom of Language

2(2-0-4)

  2.2.2.5 วิชาเอกเลือกกลุมการสอนภาษาไทย

0161 601 การสอนหลักภาษา 

Principles of Language Teaching

3(2-2-5) 

0161 602 การสอนวรรณคดีและวรรณกรรมสมัยใหม

Literature and Modern Literary Work 

Teaching

3(2-2-5) 

0161 603 การจัดกิจกรรมการสอนภาษาไทย

Provision of activity for Thai Language 

Instruction 

3(2-2-5) 

0161 604 การวัดและประเมินผลการสอนภาษาและ

วรรณกรรม

Evaluation and Assessment in 

Language and Literary Work of 

Teaching

3(2-2-5) 

0161 605 หลกัการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ

Principles of Thai Language Teaching as 

Foreign Language

3(3-0-6) 

0161 606 การสอนภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารสําหรับ

ชาวตางชาติ

Thai Language Teaching for 

Communication with Foreigner

3(2-2-5) 

0161 607 การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยสําหรับ

ชาวตางชาติ

Instructional Provision of Teaching Thai 

for Foreigner

3(2-2-5) 

0161 608 สื่อและนวัตกรรมการสอนภาษาไทยในฐานะ

ภาษาตางประเทศ 

Media and Innovation for Thai Language 

Teaching as a Foreign Language

3(2-2-5) 

0161 609 สมัมนาการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษา

ตางประเทศ

3(2-2-5)

Seminar on Thai Language Teaching as 

a Foreign Language

  2.3 กลุมวิชาโท ไมนอยกวา 15 หนวยกิต

   นิสิตตองเลือกเรียนกลุมใดกลุมหนึ่งไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

จากกลุมวิชาดังตอไปนี้

   2.3.1 ภาษาอังกฤษ

 0105 103  ไวยากรณและการใชภาษาอังกฤษท่ีจําเปน  3(3-0-6)

  Essential English Grammar and Usage

 0105 104  การอานภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน  3(3-0-6)

  Daily English Reading

  0105 201  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารข้ันพื้นฐาน  3(3-0-6) 

   Basic Communicative English

  0105 202  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารข้ันกลาง  3(3-0-6) 

  Intermediate Communicative English

 0105 208  การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน  3(3-0-6) 

   Daily English Writing
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   2.3.2 ภาษาฝร่ังเศส

 0105 121  ภาษาฝร่ังเศสเบื้องตน 1  3(3-0-6)

  Elementary French 1

 0105 122  ภาษาฝร่ังเศสเบื้องตน 2  3(3-0-6)

  Elementary French 2

 0105 123  การสนทนาภาษาฝร่ังเศสในชีวิตประจําวัน 1 2(2-0-4)

  French Conversation in Daily Life 1

 0105 124  การสนทนาภาษาฝร่ังเศสในชีวิตประจําวัน 2  2(2-0-4)

  French Conversation in Daily Life 2

 0105 221  ภาษาฝร่ังเศสขั้นกลาง 1  3(3-0-6)

  Intermediate French 1 

 0105 222  ภาษาฝร่ังเศสขั้นกลาง 2  3(3-0-6)

  Intermediate French 2

   2.3.3 ภาษาเวียดนาม

 0165 345 ทักษะทางภาษาเวียดนามขั้นตนเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

  Elementary Vietnamese Skills for Communication 1

 0165 346 ทักษะทางภาษาเวียดนามขั้นตนเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

  Elementary Vietnamese Skills for Communication 2

 0165 347 ทักษะทางภาษาเวียดนามขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 1  3(2-2-5)

  Intermediate Vietnamese Skills for Communication 1

 0165 348 ทักษะทางภาษาเวียดนามขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

  Intermediate Vietnamese Skills for Communication 2

 0165 349  ภาษาเวียดนามในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5)

  Vietnamese Conversation in Daily Life

   2.3.4 ภาษาพมา

 0165 401 ทักษะทางภาษาพมาขั้นตนเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

  Elementary Myanmar Skills for Communication 1

 0165 402 ทักษะทางภาษาพมาขั้นตนเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

  Elementary Myanmar Skills for Communication 2

 0165 403 ทักษะทางภาษาพมาขั้นกลางเพ่ือการสื่อสาร 1  3(2-2-5)

  Intermediate Myanmar Skills for Communication 1

 0165 404 ทักษะทางภาษาพมาขั้นกลางเพ่ือการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

  Intermediate Myanmar Skills for Communication 2

 0165 405  ภาษาพมาในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5)

  Myanmar Conversation in Daily Life

   2.3.5 ภาษาเขมร

 0165 148 ทักษะทางภาษาเขมรข้ันตนเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

  Elementary Khmer Skills for Communication 1

 0165 149 ทักษะทางภาษาเขมรข้ันตนเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

  Elementary Khmer Skills for Communication 2

 0165 150 ทักษะทางภาษาเขมรข้ันกลางเพ่ือการสื่อสาร 1  3(2-2-5)

  Intermediate Khmer Skills for Communication 1

 0165 151 ทักษะทางภาษาเขมรข้ันกลางเพ่ือการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

  Intermediate Myanmar Skills for Communication 2

 0165 152 ภาษาเขมรในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5)

  Khmer Conversation in Daily Life

   2.3.6 ภาษาลาว

 0165 240 ทักษะทางภาษาลาวข้ันตนเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

  Elementary Lao Skills for Communication 1

 0165 241 ทักษะทางภาษาลาวข้ันตนเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

  Elementary Lao Skills for Communication 2

 0165 242 ทักษะทางภาษาลาวข้ันกลางเพ่ือการสื่อสาร 1  3(2-2-5)

  Intermediate Lao Skills for Communication 1

 0165 243 ทักษะทางภาษาลาวข้ันกลางเพ่ือการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

  Intermediate Lao Skills for Communication 2

 0165 244 ภาษาลาวในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5)

  Lao Conversation in Daily Life

   2.3.7 ภาษาจีน

 0116 101 ทักษะทางภาษาจีนขั้นตนเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

  Elementary Chinese Skills for Communication 1

 0116 102 ทักษะทางภาษาจีนขั้นตนเพื่อการสื่อสาร 2  3(2-2-5)

  Elementary Chinese Skills for Communication 2

 0116 201  ทักษะทางภาษาจีนขั้นกลางเพ่ือการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

  Intermediate Chinese Skills for Communication 2

 0116 202  ทักษะทางภาษาจีนขั้นกลางเพ่ือการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

  Intermediate Chinese Skills for Communication 2

 0162 201  การสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจําวัน  3(2-2-5)

  Chinese Conversation in Daily Life

   2.3.8 ภาษาญี่ปุน

 0186 391 ทักษะทางภาษาญ่ีปุนขั้นตนเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

  Elementary Japanese Skills for Communication 1

 0186 392 ทักษะทางภาษาญ่ีปุนขั้นตนเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

  Elementary Japanese Skills for Communication 2

 0186 393 ทักษะทางภาษาญ่ีปุนขั้นกลางเพ่ือการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

  Intermediate Japanese Skills for Communication 1

 0186 394 ทักษะทางภาษาญ่ีปุนขั้นกลางเพ่ือการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

  Intermediate Japanese Skills for Communication 2

 0186 395 การสื่อสารภาษาญ่ีปุนเพื่อการทํางาน 3(2-2-5)

  Japanese Communication for Work
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   2.3.9 ภาษาเกาหลี

 0163 210 ทักษะทางภาษาเกาหลีขั้นตนเพื่อการสื่อสาร 1 3(3-0-6)

  Elementary Korean Skills for Communication 1 

 0163 260 การฟงภาษาเกาหลีเพื่อความเขาใจ 3(3-0-6)

  Korean Listening Comprehension  

 0163 263 การอานภาษาเกาหลีเพื่อความเขาใจ 3(3-0-6)

  Korean Reading Comprehension  

 0163 270 การสนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจําวัน 1 3(3-0-6)

  Korean Conversation in Daily Life 1 

 0163 272 พื้นฐานการเขียนภาษาเกาหลี 3(3-0-6)

  Foundation of Korean Writing 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

   รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี ประกอบดวยรายวิชาตางๆ 

ที่คณะและสาขาวิชาตางๆ ในมหาวิทยาลัยมหาสารคามเปดใหนิสิต

ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย สามารถลงทะเบียน

เรียนเปนวิชาเลือกเสรีได โดยนิสิตสามารถเลือกเรียนจากรายวิชาที่เปด

สอนในมหาวิทยาลัย ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

 4.  หมวดประสบการณภาคสนาม 

  โปรแกรมปกติ 6 หนวยกิต

  โปรแกรมสหกิจศึกษา ไมนอยกวา 9 หนวยกิต

0161 126 การฝกประสบการณวิชาชีพ

Internship

6(0-40-0)

0161 127 การเตรียมความพรอมสําหรับสหกิจศึกษาและ

การพัฒนาอาชีพ

Preparation for Cooperative Education and 

Professional Development

หมายเหตุ: ไมนับหนวยกิตและประเมินผลการ

เรียนเปน S/U

1(0-2-1)

0199 499 สหกิจศึกษา

Cooperative Education

9(0-40-0)

 

วิชาเอกภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ

 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต

 2.  หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 102 หนวยกิต

  2.1 กลุมวิชาแกน 18 หนวยกิต

0161 001 การพัฒนาทักษะการคิด 

Thinking Process Development

3(2-2-5)

0161 002 การศึกษาเชิงสหวิทยาการดานภาษา วรรณคดี

และคติชนวิทยา

Interdisciplinary Studies for Language, 

Literature, and Folklore

3(3-0-6)

0161 003 สัทศาสตรและสัทวิทยา

Phonetics and Phonology

3(3-0-6)

0105 205 การพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการนาํเสนอขั้นพื้นฐาน

English Conversation and Presentation

3(2-2-5)

0105 300 การอานวรรณกรรมภาษาอังกฤษ

English Literary Reading

3(3-0-6)

0105 301 ภาษาองักฤษสาํหรบัมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร

English for Humanities and Social Sciences

3(3-0-6)

  2.2 กลุมวิชาเอก ไมนอยกวา 69 หนวยกิต

   2.2.1 วิชาเอกบังคับ 54 หนวยกิต

0161 128 พื้นฐานภาษาไทย 

Fundamental Thai Language

3(2-2-5) 

0161 129 ทักษะการฟงและการพูด

Listening and Speaking Skills

3(2-2-5) 

0161 130 ทักษะการอานและการเขียน 

Reading and Writing Skills

3(2-2-5) 

0161 131 การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจําวัน

Thai Language Conversation in Daily-life

2(1-2-3) 

0161 132 การพูดเบื้องตน 

Introduction to Speaking

2(1-2-3) 

0161 133 การเขียนเบื้องตน 

Introduction to Writing 

2(1-2-3) 

0161 134 การพูดเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะดาน 

Speaking for Specific Purposes

2(1-2-3) 

0161 135 มนุษยกับภาษาและวรรณกรรม

Man, Language, and Literary Work

2(2-0-4) 

0161 136 การอานจับใจความ

Comprehensive Reading 

2(1-2-3) 

0161 137 การเขียนเชิงวิชาการ

Academic Writing 

2(1-2-3) 

0161 138 ภาษาไทยกับสื่อสารสนเทศ

Thai Language and Information Media

3(3-0-6) 

0161 139 พัฒนาการวรรณคดีไทย

Thai Literature Development

2(2-0-4) 

0161 140 ไวยากรณไทย

Thai Grammar 

2(2-0-4) 

0161 141 ภาษาตางประเทศในภาษาไทย

Foreign Languages in Thai Language

2(2-0-4) 

0161 142 วรรณคดีวิเคราะห

Analytical Literature 

2(2-0-4) 

0161 143 วรรณกรรมไทยสมัยใหม 

Modern Thai Literary Work

2(2-0-4) 
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0161 144 การอานเชิงวิจารณ 

Critical Reading

2(1-2-3)

0161 145 อรรถศาสตร 

Semantics

2(2-0-4) 

0161 146 ภาษากับสังคมและวัฒนธรรม

Language, Society, and Culture 

 3(3-0-6) 

0161 147 คติชนวิทยา

Folklore

 3(3-0-6)

0161 148 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารขามวัฒนธรรม

Thai Language for Cross-cultural 

Communication

 3(3-0-6) 

0161 149 วรรณคดีและวรรณกรรมเอกของไทย

Masterpieces of Thai Literature and 

Literary Work

 3(3-0-6)

   2.2.2 วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 15 หนวยกิต

  2.2.2.1 วิชาเอกเลือกกลุมภาษาศาสตร 

0161 211 วิวัฒนาการของภาษาไทย 

Evolution of Thai Language

2(2-0-4) 

0161 212 ภาษากับการใชเหตุผล 

Language and Reasoning

3(3-0-6) 

0161 213 การวิเคราะหเปรียบเทียบภาษา

Comparative Analysis of Language

3(3-0-6) 

0161 214 ภาษาไทยถิ่น 

Thai Dialects

2(2-0-4) 

0161 215 วาทกรรมในสังคมไทย

Discourse in Thai Society

3(3-0-6) 

0161 216 วัจนปฏิบัติศาสตร

Pragmatics

2(2-0-4)

  2.2.2.2 วิชาเอกเลือกกลุ มการใชภาษาและภาษา

ในสื่อสารมวลชน

0161 316 ภาษาไทยเพื่องานสํานักงาน 

Thai Language for Workplace

3(2-2-5) 

0161 317 ภาษาไทยเพื่อการทองเที่ยวและการบริการ

Thai Language for Tourism and Hospitality

3(2-2-5) 

0161 318 ภาษาไทยเพือ่การโฆษณาและการประชาสมัพนัธ

Thai Language for Advertisement and 

Public Relation

3(2-2-5) 

0161 319 ภาษาไทยเพื่อการแปลและการลาม

Thai Language for Translation and 

Interpretation

3(2-2-5) 

0161 320 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารมวลชน 

Thai Language for Mass Communication

3(2-2-5) 

0161 321 ภาษาไทยเพ่ือการสรางสรรควรรณศิลป

Thai Language for Literary Work Creativity

3(2-2-5)

  2.2.2.3 วิชาเอกเลือกกลุมวรรณคดีและวรรณกรรม

0161 415 วรรณคดีและวิถีไทย 

Thai Literature and Ways of Life

3(3-0-6) 

0161 416 วรรณคดีนิราศ

Niras, Literature of Journey

2(2-0-4)

 0161 417 วรรณกรรมกับพุทธศาสนา

Literary Work and Buddhism

2(2-0-4)

0161 418 วรรณกรรมการละคร

Dramatic Literary Work

3(2-2-5)

0161 419 วรรณกรรมกับประวัติศาสตรและการเมือง

Literary Work, History, and Politics

3(3-0-6) 

0161 420 วรรณกรรมสําหรับเด็กและเยาวชน

Literary Work for Children and Young 

Adults

2(1-2-3)

0161 421 วรรณกรรมกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

Literary Work, Nature and the Environment

2(2-0-4)

0161 422 วรรณกรรมรางวัลซีไรต

S.E.A. Write Awards of Literary Work

3(3-0-6) 

0161 423 วรรณกรรมตางประเทศท่ีสัมพันธกับ

วรรณกรรมไทย

Foreign Literary Work in Relation to Thai 

Literary Work

3(3-0-6) 

0161 424 วรรณกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต

Southeast Asian Literary Work

3(3-0-6) 

0161 425 วรรณกรรมกับสื่อสมัยใหม

Literary Work in Modern Media

3(3-0-6)

0161 426 วรรณกรรมกับการทองเท่ียว

Literary Work in Tourism

3(3-0-6)

0161 427 พระราชนิพนธสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี

2(2-0-4)

Literary Works of HRH Princess Maha 

Chakri Sirindhorn

0161 428 พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ภูมิพลอดุลยเดช

2(2-0-4)

Literary Works of King Rama IX
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  2.2.2.4 วิชาเอกเลือกกลุมคติชนวิทยา

0161 508 เพลงพื้นบานไทย

Thai Folk Song

2(1-2-3) 

0161 509 นิทานพื้นบานของไทย

Thai Folktale

2(2-0-4) 

0161 510 ภูมิปญญาไทย 

Thai Wisdom

2(2-0-4) 

0161 511 ตํานานและพิธีกรรม 

Myth and Ritual

2(2-0-4) 

0161 512 พลวัตของคติชนวิทยา

Dynamism of Folklore

3(3-0-6) 

0161 513 วิธีวิจัยภาคสนามทางคติชนวิทยา 

Filed Work in Folklore Studies

3(2-2-5) 

0161 514 พลังและภูมิปญญาทางภาษา 

Power and Wisdom of Language

2(2-0-4)

  2.2.2.5 วิชาเอกเลือกกลุมการสอนภาษาไทย

0161 610 หลกัการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ

Principles of Thai Language Teaching as 

a Foreign Language

3(3-0-6) 

0161 611 การสอนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับ

ชาวตางชาติ

Thai Language Teaching for 

Communication with Foreigner

3(2-2-5) 

0161 612 การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยสําหรับ

ชาวตางชาติ

Instructional Provision of Thai Language 

Teaching for Foreigner

3(2-2-5) 

0161 613 สื่อและนวัตกรรมการสอนภาษาไทยในฐานะ

ภาษาตางประเทศ 

Media and Innovation for Teaching Thai 

Language as a Foreign Language

3(2-2-5) 

0161 614 สมัมนาการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษา

ตางประเทศ

3(2-2-5)

Seminar on Thai Language Teaching as 

a Foreign Language 

  2.3 กลุมวิชาโท ไมนอยกวา 15 หนวยกิต

  นิสิตตองเลือกเรียนกลุมใดกลุมหนึ่งไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

จากกลุมวิชาดังตอไปนี้

  2.3.1 ภาษาอังกฤษ

 0105 103  ไวยากรณและการใชภาษาอังกฤษที่จําเปน  3(3-0-6)

  Essential English Grammar and Usage

 0105 104  การอานภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน  3(3-0-6)

  Daily English Reading

  0105 201  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารข้ันพื้นฐาน  3(3-0-6) 

   Basic Communicative English

  0105 202  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารข้ันกลาง  3(3-0-6) 

   Intermediate Communicative English

  0105 208  การเขียนภาษาอังกฤษในชีวติประจําวัน  3(3-0-6) 

   Daily English Writing

  2.3.2 ภาษาฝร่ังเศส

 0105 121  ภาษาฝร่ังเศสเบ้ืองตน 1  3(3-0-6)

  Elementary French 1

 0105 122  ภาษาฝร่ังเศสเบ้ืองตน 2  3(3-0-6)

  Elementary French 2

 0105 123  การสนทนาภาษาฝร่ังเศสในชีวิตประจําวัน 1 2(2-0-4)

  French Conversation in Daily Life 1

 0105 124  การสนทนาภาษาฝร่ังเศสในชีวิตประจําวัน 2  2(2-0-4)

  French Conversation in Daily Life 2

 0105 221  ภาษาฝร่ังเศสขั้นกลาง 1  3(3-0-6)

  Intermediate French 1 

 0105 222  ภาษาฝร่ังเศสขั้นกลาง 2  3(3-0-6)

  Intermediate French 2

  2.3.3 ภาษาเวียดนาม

 0165 345 ทักษะทางภาษาเวียดนามขั้นตนเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

  Elementary Vietnamese Skills for Communication 1

 0165 346 ทักษะทางภาษาเวียดนามขั้นตนเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

  Elementary Vietnamese Skills for Communication 2

 0165 347 ทักษะทางภาษาเวียดนามขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 1  3(2-2-5)

  Intermediate Vietnamese Skills for Communication 1

 0165 348 ทักษะทางภาษาเวียดนามขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

  Intermediate Vietnamese Skills for Communication 2

 0165 349  ภาษาเวียดนามในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5)

  Vietnamese Conversation in Daily Life

  2.3.4 ภาษาพมา

 0165 401 ทักษะทางภาษาพมาข้ันตนเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

  Elementary Myanmar Skills for Communication 1

 0165 402 ทักษะทางภาษาพมาข้ันตนเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

  Elementary Myanmar Skills for Communication 2

 0165 403 ทักษะทางภาษาพมาข้ันกลางเพ่ือการสื่อสาร 1  3(2-2-5)

  Intermediate Myanmar Skills for Communication 1
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 0165 404 ทักษะทางภาษาพมาขั้นกลางเพ่ือการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

  Intermediate Myanmar Skills for Communication 2

 0165 405  ภาษาพมาในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5)

  Myanmar Conversation in Daily Life

  2.3.5 ภาษาเขมร

 0165 148 ทักษะทางภาษาเขมรข้ันตนเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

  Elementary Khmer Skills for Communication 1

 0165 149 ทักษะทางภาษาเขมรข้ันตนเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

  Elementary Khmer Skills for Communication 2

 0165 150 ทักษะทางภาษาเขมรข้ันกลางเพ่ือการสื่อสาร 1  3(2-2-5)

  Intermediate Khmer Skills for Communication 1

 0165 151 ทักษะทางภาษาเขมรข้ันกลางเพ่ือการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

  Intermediate Myanmar Skills for Communication 2

 0165 152 ภาษาเขมรในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5)

  Khmer Conversation in Daily Life

  2.3.6 ภาษาลาว

 0165 240 ทักษะทางภาษาลาวข้ันตนเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

  Elementary Lao Skills for Communication 1

 0165 241 ทักษะทางภาษาลาวข้ันตนเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

  Elementary Lao Skills for Communication 2

 0165 242 ทักษะทางภาษาลาวข้ันกลางเพ่ือการสื่อสาร 1  3(2-2-5)

  Intermediate Lao Skills for Communication 1

 0165 243 ทักษะทางภาษาลาวข้ันกลางเพ่ือการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

  Intermediate Lao Skills for Communication 2

 0165 244 ภาษาลาวในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5)

  Lao Conversation in Daily Life

  2.3.7 ภาษาจีน

 0116 101 ทักษะทางภาษาจีนขั้นตนเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

  Elementary Chinese Skills for Communication 1

 0116 102 ทักษะทางภาษาจีนขั้นตนเพื่อการสื่อสาร 2  3(2-2-5)

  Elementary Chinese Skills for Communication 2

 0116 201  ทักษะทางภาษาจีนขั้นกลางเพ่ือการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

  Intermediate Chinese Skills for Communication 1

 0116 202  ทักษะทางภาษาจีนขั้นกลางเพ่ือการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

  Intermediate Chinese Skills for Communication 2

 0162 201  การสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจําวัน  3(2-2-5)

  Chinese Conversation in Daily Life

  2.3.8 ภาษาญี่ปุน

 0186 391 ทักษะทางภาษาญ่ีปุนขั้นตนเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

  Elementary Japanese Skills for Communication 1

 0186 392 ทักษะทางภาษาญ่ีปุนขั้นตนเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

  Elementary Japanese Skills for Communication 2

 0186 393 ทักษะทางภาษาญ่ีปุนขั้นกลางเพ่ือการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

  Intermediate Japanese Skills for Communication 1

 0186 394 ทักษะทางภาษาญ่ีปุนขั้นกลางเพ่ือการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

  Intermediate Japanese Skills for Communication 2

 0186 395 การสื่อสารภาษาญ่ีปุนเพื่อการทํางาน 3(2-2-5)

  Japanese Communication for Work

  2.3.9 ภาษาเกาหลี

 0163 210 ทักษะทางภาษาเกาหลีขั้นตนเพื่อการสื่อสาร 1 3(3-0-6)

  Elementary Korean Skills for Communication 1 

 0163 260 การฟงภาษาเกาหลีเพื่อความเขาใจ 3(3-0-6)

  Korean Listening Comprehension  

 0163 263 การอานภาษาเกาหลีเพื่อความเขาใจ 3(3-0-6)

  Korean Reading Comprehension  

 0163 270 การสนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจําวัน 1 3(3-0-6)

  Korean Conversation in Daily Life 1 

 0163 272 พื้นฐานการเขียนภาษาเกาหลี 3(3-0-6)

  Foundation of Korean Writing 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

  รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี ประกอบดวยรายวิชาตางๆ ทีค่ณะ

และสาขาวิชาตางๆ ในมหาวิทยาลัยมหาสารคามเปดใหนิสิตในหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย สามารถลงทะเบียนเรียนเปนวิชา

เลือกเสรีได โดยนิสิตสามารถเลือกเรียนจากรายวิชาท่ีเปดสอนใน

มหาวิทยาลัย ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

 4. หมวดประสบการณภาคสนาม 

  การฝกงานหรือสหกิจศึกษา ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

0161 150 การฝกประสบการณวิชาชีพ

Internship

6(0-40-0)

0161 151 การเตรียมความพรอมสําหรับสหกิจศึกษา

และการพัฒนาอาชีพ

Preparation for Cooperative Education 

and Professional Development

1(0-2-1)

0199 499 สหกิจศึกษา

Cooperative Education

9(0-40-0)
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แผนการศึกษา
วิชาเอกภาษา วรรณกรรม และคติชนวิทยา

ปที่ 1 ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 8

0161 001 การพัฒนาทักษะการคิด

Thinking Process Development

3(2-2-5)

0161 101 ศิลปะการรับสาร

Arts of Receiving Message

2(1-2-3)

0161 102 การพูดเบ้ืองตน

Introduction to Speaking

2(1-2-3)

0161 103 มนุษยกับภาษาและวรรณกรรม

Man, Language, and Literary Work

2(2-0-4)

รวมจํานวนหนวยกิต 17

ปที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 8

0161 002 การศึกษาเชิงสหวิทยาการดานภาษา วรรณคดีและคติชนวิทยา

Interdisciplinary Studies for Language, Literature, and Folklore

3(3-0-6)

0105 205 การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอขั้นพื้นฐาน

English Conversation and Presentation

3(2-2-5)

0161 104 การเขียนเบ้ืองตน

Introduction to Writing

2(1-2-3)

0161 105 ภาษาศาสตรเบื้องตน

Introduction to Linguistics

2(2-0-4)

0161 106 พัฒนาการวรรณคดีไทย

Thai Literature Development

2(2-0-4)

รวมจํานวนหนวยกิต 20
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ปที่ 2 ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 6

0161 003 สัทศาสตรและสัทวิทยา

Phonetics and Phonology

3(3-0-6)

0105 300 การอานวรรณกรรมภาษาอังกฤษ

English Literary Reading

3(2-2-5)

0161 107 การเขียนเชิงวิชาการ

Academic Writing

2(2-0-4)

0161 108 วรรณคดีวิเคราะห

Analytical Literature

2(2-0-4)

0161 109 วรรณกรรมสมัยใหม

Modern Thai Literary Work

2(2-0-4)

xxxx xxx วิชาโท 3

รวมจํานวนหนวยกิต 21

ปที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 8

0105 301 ภาษาอังกฤษสําหรับมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

English for Humanities and Social Sciences

3(3-0-6)

0161 110 ภาษาตางประเทศในภาษาไทย

Foreign Languages in Thai Language

2(2-0-4)

0161 111 การใชภาษาไทยปจจุบัน

Current Thai Language Usage

2(2-0-4)

0161 112 วรรณคดีทองถิ่น

Local Literature

2(2-0-4)

0161 113 ประพันธศาสตรและการประพันธรอยกรองไทย

Poetics and Thai Verse Composition

2(1-2-3)

xxxx xxx วิชาโท 3

รวมจํานวนหนวยกิต 22 
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ปที่ 3 ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

0161 114 ไวยากรณไทย

Thai Grammar

2(2-0-4)

0161 115 ภาษาบาลีและสันสกฤตท่ีสัมพันธกับภาษาไทย

Pali and Sanskrit in Relation to Thai Language

2(2-0-4)

0161 116 ทฤษฎีวรรณคดี

Literary Theories

2(2-0-4)

0161 117 คติชนวิทยา

Folklore

3(3-0-6)

0161 118 การอานเอกสารภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาภาษาและวรรณคดีไทย

English Document Reading for Thai Language and Literature Study

2(1-2-3)

xxxx xxx วิชาเอกเลือก 5

xxxx xxx วิชาโท 3

xxxx xxx วิชาเลือกเสรี 2

รวมจํานวนหนวยกิต 21

ปที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

0161 119 วิวัฒนาการของภาษาไทย

Evolution of Thai Language

3(3-0-6)

0161 120 ภาษาเขมรที่สัมพันธกับภาษาไทย

Khmer in Relation to Thai Language

2(2-0-4)

0161 121 วรรณคดีวิจารณ

Literary Criticism

2(1-2-3)

0161 122 วรรณคดีเปรียบเทียบ

Comparative Literature

3(3-0-6)

0161 123 การวิจัยทางภาษาและวรรณกรรมไทยเบ้ืองตน

Introduction to Thai Language and Literary Work Research

2(1-2-3)

xxxx xxx วิชาเอกเลือก 4

xxxx xxx วิชาโท 3

xxxx xxx วิชาเลือกเสรี 2

รวมจํานวนหนวยกิต 21
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ปที่ 4 ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

0161 124 นิรุกติศาสตร

Etymology

2(2-0-4)

0161 125 การศึกษาคนควาอิสระ

Independent Study

3(3-0-6)

0161 127 การเตรียมความพรอมสําหรับสหกิจศึกษาและการพัฒนาอาชีพ

Preparation for Cooperative Education and Professional Development

1(0-2-1)

xxxx xxx วิชาเอกเลือก 6

xxxx xxx วิชาโท 3

xxxx xxx วิชาเลือกเสรี 2

รวมจํานวนหนวยกิต 16/ 17

 

ปที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

0161 126 การฝกประสบการณวิชาชีพ

Internship

6(0-40-0)

0199 499 สหกิจศึกษา 

Cooperative Education

9(0-40-0)

รวมจํานวนหนวยกิต 6/9
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วิชาเอกภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ

 

ปที่ 1 ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 6

0105 205 การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอขั้นพื้นฐาน

English Conversation and Presentation

3(2-2-5)

0161 128 พื้นฐานภาษาไทย

Fundamental Thai Language

3(2-2-5)

0161 129 ทักษะการฟงและการพูด

Listening and Speaking Skills

3(2-2-5)

0161 130 ทักษะการอานและการเขียน

Reading and Writing Skills

3(2-2-5)

รวมจํานวนหนวยกิต 18

ปที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 6

0161 003 สัทศาสตรและสัทวิทยา

Phonetics and Phonology

3(3-0-6)

0105 300 การอานวรรณกรรมภาษาอังกฤษ

English Literary Reading

3(3-0-6)

0161 131 การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจําวัน

Thai Conversation in Daily-life

2(1-2-3)

0161 132 การพูดเบ้ืองตน

Introduction to Speaking

2(1-2-3)

0161 133 การเขียนเบ้ืองตน

Introduction to Writing

2(1-2-3)

รวมจํานวนหนวยกิต 18
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ปที่ 2 ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 8

0161 001 การพัฒนาทักษะการคิด

Thinking Process Development

3(2-2-5)

0105 301 ภาษาอังกฤษสําหรับมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

English for Humanities and Social Sciences

3(3-0-6)

0161 134 การพูดเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะดาน

Speaking for Specific Purposes

2(1-2-3)

0161 135 มนุษยกับภาษาและวรรณกรรม

Man, Language, and Literary Work

2(2-0-4)

0161 136 การอานจับใจความ

Comprehensive Reading

2(1-2-3)

รวมจํานวนหนวยกิต 20

ปที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 8

0161 002 สหวิทยาการเพ่ือการศึกษาภาษา วรรณคดีและคติชนวิทยา

Interdisciplinary Studies for Language, Literary Work, and Folklore

3(3-0-6)

0161 137 การเขียนเชิงวิชาการ

Academic Writing

2(1-2-3)

0161 138 ภาษาไทยกับสื่อสารสนเทศ

Thai Language and Information Media

3(3-0-6)

0161 139 พัฒนาการวรรณคดีไทย

Thai Literary Work Development

2(2-0-4)

xxxx xxx วิชาโท 3

รวมจํานวนหนวยกิต 21 



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2563  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

22

ปที่ 3 ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 2

0161 140 ไวยากรณไทย

Thai Grammar

2(2-0-4)

0161 141 ภาษาตางประเทศในภาษาไทย

Foreign Languages in Thai Language

2(2-0-4)

0161 142 วรรณคดีวิเคราะห

Analytical Literature

2(2-0-4)

0161 143 วรรณกรรมสมัยใหม

Modern Thai Literary Work

2(2-0-4)

xxxx xxx วิชาเอกเลือก 5

xxxx xxx วิชาโท 3

xxxx xxx วิชาเลือกเสรี 2

รวมจํานวนหนวยกิต 20

ปที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

0161 144 การอานเชิงวิจารณ

Critical Reading

3(2-2-5)

0161 145 อรรถศาสตร

Semantics

2(2-0-4)

0161 146 ภาษากับสังคมและวัฒนธรรม

Language, Society, and Culture

3(3-0-6)

0161147 คติชนวิทยา

Folklore

3(3-0-6)

xxxx xxx วิชาเอกเลือก 5

xxxx xxx วิชาโท 3

xxxx xxx วิชาเลือกเสรี 2

รวมจํานวนหนวยกิต 21
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ปที่ 4 ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

0161 148 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารขามวัฒนธรรม

Thai Language for Cross-cultural Communication

3(3-0-6)

0161 149 วรรณคดีและวรรณกรรมเอกของไทย

Masterpieces of Thai Literature and Literary Work

3(3-0-6)

0161 151 การเตรียมความพรอมสําหรับสหกิจศึกษาและการพัฒนาอาชีพ

Preparation for Cooperative Education and Professional Development

1(0-2-1)

xxxx xxx วิชาเอกเลือก 5

xxxx xxx วิชาโท 6

xxxx xxx วิชาเลือกเสรี 2

รวมจํานวนหนวยกิต 19/20

ปที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

0161 150 การฝกประสบการณวิชาชีพ

Internship

6(0-40-0)

0199 499 สหกิจศึกษา

Cooperative Education

9(0-40-0)

รวมจํานวนหนวยกิต 6/9
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คําอธิบายรายวิชา
วิชาเอกภาษา วรรณกรรม และคติชนวิทยา 

 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 

 2.  หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 102 หนวยกิต

  2.1 กลุมวิชาแกน ไมนอยกวา 18 หนวยกิต

 0161 001  การพัฒนาทักษะการคิด 3(2-2-5)

  Thinking Process Development

  ความหมาย ความสําคัญ พื้นฐานการคิด กระบวนการคิด

และวิธีคิดแบบตางๆ การคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดวิจารณ 

การคิดอยางมีวจิารณญาณ การคิดสรางสรรคและจินตนาการ การคิดตาม

กระบวนการทางวิทยาศาสตร การนําเสนอความคิด การประยุกต

กระบวนการพัฒนาความคิดเพื่อนําไปใชกับการศึกษาและชีวิตประจําวัน

  Definitions, significance, foundation of thinking, 

thinking processes and methods; critical and analytical thinking, 

synthetic thinking, criticism, creative thinking and imagination; 

scientific thinking, presentation of ideas, application and 

development of thinking processes for studies and daily life

  

 0161 002  การศึกษาเชิงสหวิทยาการดานภาษา 3(3-0-6)

  วรรณคดีและคติชนวิทยา 

  Interdisciplinary Studies for Language, 

  Literature, and Folklore 

  แนวคิดเบ้ืองตนเก่ียวกับการศึกษา ภาษา วรรณคดีและ

คติชนวิทยา ความสัมพันธระหวางภาษา วรรณคดี คติชน กับศาสตรตางๆ 

อาท ิประวตัศิาสตร มานษุยวทิยา ปรชัญาและศาสนา สงัคมวทิยา เศรษฐกจิ 

การเมือง จิตวิทยา วัฒนธรรม รวมทั้ง ศิลปะแขนงตางๆ การบูรณาการ

ความรูในศาสตรตางๆ กับการศึกษาภาษา วรรณคดีและคติชนวิทยา

  Introduction to the studies of language, literature, 

and folklore; the relationship between language, literature, 

folklore and other disciplines including history, anthropology, 

philosophy and religion, sociology, economics, politics, 

psychology, culture, and other related fields in arts; integration 

of interdisciplinary knowledge with language, literature, and 

folklore studies

  

 0161 003  สัทศาสตรและสัทวิทยา 3(3-0-6)

  Phonetics and Phonology

  อวัยวะท่ีใชและกระบวนการการเปลงเสียง ลักษณะทาง

กายภาพของเสียงและการรับฟง การฟงและออกเสียง เรียนรูสัญลักษณ

แทนเสียง หลักการและวิธีการวิเคราะหระบบเสียงในภาษา ระบบเสียง

ภาษาไทย

  Speech articulators and sound production; physical 

properties of speech and hearing; listening and articulation; 

sound symbols, principles, and methods to analyze sound system 

in language and Thai sound system 

  

 0105 205 การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอขั้นพื้นฐาน 3(2-2-5)

  English Conversation and Presentation

  ฝกฟงและพูดภาษาอังกฤษโดยเนนขอความสั้นๆ และ

บทสนทนาตลอดจนการนําเสนอเร่ืองราวและขาวสารตางๆ โดยใชสาํเนียง

ที่เหมาะสม

  English listening and speaking practice with 

emphasis on short passages and dialogues as well as presentation 

of stories and information with suitable intonation

  

 0105 300 การอานวรรณกรรมภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)

  English Literary Reading 

  ทักษะการอานงานวรรณกรรมเพ่ือความบันเทิง ประเภท

ของวรรณกรรม องคประกอบของนิยาย กลวิธีในการเขียนกลอนฝกอาน

บทกลอนและนิยายท่ีคดัสรรเพ่ือความเขาใจ การวิเคราะหและการตีความ 

  Skills in reading literary works in English for 

pleasure; literary genres; elements of fiction; poetic devices; 

practice reading selected poems and fiction for comprehension, 

analysis, and interpretation

  

 0105 301  ภาษาอังกฤษสําหรับมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3(3-0-6)

  English for Humanities and Social Sciences 

  ทักษะการการพูด ฟง อาน เขียน เกี่ยวกับงานวิชาการทาง

ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ศพัทเฉพาะและโครงสรางท่ีจาํเปนฝก

การนําเสนอเชิงวิชาการ การฝกอานเนื้อหาเชิงวิชาการและเขียนสรุป

  Speaking, listening, reading, and writing skills for 

academic purposes in the fields of humanities and social 

sciences; technical terms and essential English grammatical 

structures; practice in academic oral presentation; practice in 

reading various academic texts and writing a summary 

  

  2.2 กลุมวิชาเอก ไมนอยกวา 69 หนวยกิต

   2.2.1 วิชาเอกบังคับ ไมนอยกวา 54 หนวยกิต

 0161 101  ศิลปะการรับสาร 2(1-2-3)

  Arts of Receiving Message

  ความหมาย ประเภท หลักการ ความสําคัญ ศิลปะของ

การรบัสารจากการฟงและการอาน การสรปุประเดน็ การจบัใจความสาํคญั 

การวิเคราะห การตีความ และการประเมินคาจากสารประเภทตางๆ 

  Definition, types, principles, significance, and arts 

of receiving message from listening and reading; summarizing, 

reading for main idea, analyzing, interpreting, and evaluating 

messages 
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 0161 102  การพูดเบื้องตน 2(1-2-3)

  Introduction to Speaking

  ความหมาย องคประกอบการสือ่สาร ความสมัพนัธระหวาง

วัจนภาษาและอวัจนภาษา การใชถอยคํา ประเภทการพูด มารยาทและ

จรรยาบรรณในการพดู รวมทัง้ฝกพดูเปนรายบคุคล ไดแก การพดูแนะนาํ

ตัว การพูดใหความรู และการพูดกะทันหัน

  Definition,  communication components, 

relationship between verbal and non-verbal languages, rhetoric, 

types of speaking, speaking manners and ethics, individual 

speaking practice: self-introduction, lecture, impromptu 

  

 0161 103  มนุษยกับภาษาและวรรณกรรม 2(2-0-4)

  Man, Language, and Literary Work

  ความหมายของภาษา ลักษณะทั่วไปของภาษามนุษย 

การเรยีนรูภาษาของมนษุย พฤตกิรรมการสือ่สารของมนษุย บทบาทหนาที่

ของภาษาดานการใชเพื่อแสดงเจตนาตางๆ ความสําเร็จของมนุษยในการ

สรางสรรคศลิปะดวยภาษาท้ังแบบมุขปาฐะและลายลักษณ วรรณกรรมกับ

การถอดแบบชีวิต การถายทอดอารมณความรูสึก การบันทึกความจริง

ความลวง ปรัชญาคําสอน ความขัดแยง ประวัติศาสตร ธรรมชาติ และ

สิ่งแวดลอม

  Definition of language, general characteristics of 

human language, human language learning, communicative 

behaviors of human, functions of language in expressing 

intention, human success in creative art through spoken and 

written languages, literary work and humans’ life reflection, 

expressing feelings, recording of fact and falsehood, philosophical 

guidance, conflict, history, nature, and environment 

  

 0161 104  การเขียนเบื้องตน 2(1-2-3)

  Introduction to Writing

  หลักการพ้ืนฐานของการเขียน ศิลปะการใชคํา การผูก

ประโยค การเขียนยอหนา การเขียนขยายความและกระบวนความหรือ

โวหารในการเขียนแบบตางๆ

  Basic principles of writing, arts of rhetoric, 

sentence construction, paragraph writing, writing for clarification 

and rhetorical styles in different types of writing 

 0161 105  ภาษาศาสตรเบื้องตน 2(2-0-4)

  Introduction to Linguistics

  ความหมายและลักษณะท่ัวไปของภาษาและภาษาศาสตร 

ความสัมพันธระหวางภาษาศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆ ความรูเบื้องตนใน

การศึกษาภาษาศาสตรวรรณา ภาษาศาสตรเชิงประวัติ และภาษาศาสตร

เปรียบเทียบ

  Definition and general characteristics of language 

and linguistics, linguistics in relation to other sciences, basic 

knowledge in studying descriptive linguistics, diachronic 

linguistics and comparative linguistics

  

 0161 106  พัฒนาการวรรณคดีไทย 2(2-0-4)

  Thai Literature Development

  ประวัตแิละพฒันาการวรรณคดไีทยในดานรูปแบบ เนือ้หา 

ภาษา แนวคิด และคุณคาต้ังแตสมัยสุโขทัยจนถึงรัชกาลท่ี 6

  History and Thai literature development through 

style, content, language, concept, and value from Sukhothai 

period to the reign of King Rama 6

  

 0161 107  การเขียนเชิงวิชาการ  2(1-2-3)

  Academic Writing

  ความหมายและลกัษณะของงานเขยีนเชิงวชิาการ  ประเภท

และรูปแบบของงานเขียนเชิงวิชาการ จรรยาบรรณในการเขียนเชิงวิชาการ 

กระบวนการผลิตงานเขียนเชิงวิชาการ การเรียบเรียงเนื้อหาและนําเสนอ

ขอมูล ศิลปะการใชภาษา การอางอิง การเขียนรายงานและการเขียน

บทความทางวิชาการ

  Definition and nature of academic writing, type 

and pattern of academic writing, ethic of academic writing, 

academic writing process, content complying and information 

presenting, art of language usage, reference, report writing, and 

academic article writing

  

 0161 108  วรรณคดีวิเคราะห 2(2-0-4)

  Analytical Literature

  องคประกอบของวรรณคดี ประเภทของวรรณคดีและ

วรรณกรรม เหตุผลและจินตนาการของมนุษยในวรรณคดีและวรรณกรรม 

โลกของกวีและนักเขียน ปฏิสัมพันธระหวางวรรณคดี สังคม มนุษย และ

สิ่งแวดลอม หลักการวิเคราะหวรรณคดีและวรรณกรรมปจจุบันโดย

วิเคราะหตามองคประกอบ

  Components of literature, genres, reason and 

imagination of humans in literature and literary work, world of 

poet and writer, interaction among literature, society, humans, 

and environment; principles of componential analysis on 

literature and modern literary work

  

 0161 109  วรรณกรรมไทยสมัยใหม 2(2-0-4)

  Modern Thai Literary Work

  ปจจยัทีท่าํใหเกดิวรรณกรรมไทยสมยัใหมพฒันาการดาน

รูปแบบ เนื้อหา ภาษา แนวคิด ลีลาการเขียน ความสัมพันธกับสังคม และ

แนวโนมของการสรางและเสพวรรณกรรม
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  Factors of modern Thai literary work created, 

development of styles, content, language, concepts, stylistics, 

social relation, and trends of composing and consuming literary 

work

  

 0161 110  ภาษาตางประเทศในภาษาไทย 2(2-0-4)

  Foreign Languages in Thai Language

  ปจจัยการรับภาษาตางประเทศเขามาใชในภาษาไทย 

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ ลักษณะการยืม การเปลี่ยนแปลงคํายืมภาษา

ตางประเทศในภาษาไทย ภาษาตางประเทศที่ปรากฏในภาษาไทย

  Factors in adopting foreign languages in Thai 

language, related concepts and theories; characteristics of word 

loaning; the modification of foreign loanwords in Thai Language; 

foreign languages appearing in Thai language

  

 0161 111  การใชภาษาไทยปจจุบัน 2(2-0-4)

  Current Thai Language Usage

  สภาพและปญหาการใชภาษาไทยปจจุบันดานการฟง 

การพูด การอาน และการเขียน แนวทางการแกไขปรับปรุงการใชภาษาไทย

  Conditions and problems in using current Thai 

language usage in listening, speaking, reading, and writing; 

means of revising Thai language

  

 0161 112  วรรณคดีทองถิ่น 2(2-0-4)

  Local Literature

  ความหมายและประเภทของวรรณคดีทองถ่ิน ลักษณะ

เฉพาะ รูปแบบ เนื้อหา และแนวทางการศึกษาวรรณคดีทองถ่ินแตละ

ภูมิภาค

  Definition and types of local literature, unique 

characteristics, styles, content, and direction of studying local 

literature in each region

  

 0161 113  ประพันธศาสตรและการประพันธรอยกรองไทย 2(1-2-3)

  Poetics and Thai Verse Composition

  ความหมายและมโน ทัศน ประพันธศาสตร  ไทย 

องคประกอบของภาษากับการแตงคําประพันธ คุณลักษณะและพันธกิจ

ของกวี ศิลปะและกลวิธีการประพันธรอยกรองประเภทตางๆ แนวทางใน

การวิจารณ และประเมินคาบทประพันธประเภทรอยกรอง การปฏิบัติแตง

รอยกรองประเภทตางๆ

  Definition and concepts of Thai poetics, language 

components and poetic composition, attributes and missions of 

poetry, arts and strategies of verse compositions, means of 

criticism and evaluation in verse composition, norms of 

composing different types of verse 

  

 0161 114  ไวยากรณไทย 2(2-0-4)

  Thai Grammar

  โครงสรางของภาษาไทย แบบลักษณของภาษาไทย 

การสรางคํา การสรางวลี การสรางประโยคพื้นฐาน การสรางประโยคซับซอน 

การสรางสัมพันธสาร การวิเคราะหประโยคตามทฤษฎีไวยากรณตางๆ 

  Thai language structure; typology of Thai language; 

word formation, phrase formation, basic sentence formation, 

complex sentence formation; discourse formation; sentence 

analysis on the basis of grammar theories 

  

 0161 115  ภาษาบาลีและสันสกฤตที่สัมพันธกับภาษาไทย 2(2-0-4)

  Pali and Sanskrit in Relation to Thai Language

  ลักษณะของภาษาบาลีและสันสกฤต  เ สียง  อักษร 

อกัขรวธิ ีคาํและประโยค ความสมัพนัธระหวางภาษาบาลแีละสนัสกฤตกบั

ภาษาไทย ลักษณะการนํามาใชในภาษาไทย อิทธิพลที่มีตอภาษาไทย

  Characteristics of Pali and Sanskrit; sounds, 

alphabets, orthography, words, and sentences, relationship 

between Pali and Sanskrit through Thai language; characteris-

tics of Pali and Sanskrit used in Thai language; influence of Pali 

and Sanskrit on Thai language

  

 0161 116  ทฤษฎีวรรณคดี 2(2-0-4)

  Literary Theories

  มโนทัศน สํ าคัญในการศึกษาวรรณคดี  การนิยาม

ความหมาย ทีม่า การแบงประเภท บทบาทหนาท่ีของวรรณคด ีแนวคดิเร่ือง

ความหมายในวรรณคดี ความเขาใจทฤษฎีและการนําไปใช

  Important concept in literature study, defining 

meaning, history; classification of literature, functions of 

literature; concept of meaning in literature, theory comprehension 

and usage

  

 0161 117  คติชนวิทยา 3(3-0-6)

  Folklore

  ความหมายและประเภทของขอมูลคติชน พัฒนาการและ

สถานภาพการศึกษาดานคติชนวิทยา วิธีวิทยาและทฤษฎีเบ้ืองตนในการ

ศึกษาขอมูลคติชน บทบาทและความสําคัญของคติชนที่มีตอสังคมและ

วัฒนธรรม

  Definition and types of folklore data, development 

and study status of folklore, basic methodology and theories of 

studying folklore data, functions and significance of folklore to 

society and culture
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 0118 161  การอานเอกสารภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาภาษา 2(1-2-3)

  และวรรณคดีไทย

  English Document Reading for Thai Language 

  and Literature Study

  แนวทางการอานเอกสารภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของกับภาษา

และวรรณคดีไทยเพื่อทําความเขาใจคําศัพทเฉพาะสาขาและเนื้อหา

  Means of reading English documents related to 

Thai language and literature for technical terms and content 

comprehension

  

 0161 119  วิวัฒนาการของภาษาไทย 3(3-0-6)

  Evolution of Thai Language

  ภาษาศาสตร  เชิ งประวัติและเปรียบเทียบกับการ

เปล่ียนแปลงของภาษา การเปลี่ยนแปลงของภาษาในดานเสียง ศัพท 

ไวยากรณ และความหมาย ประวตัคิวามเปนมาของภาษาไทย ลกัษณะและ

วิวัฒนาการของอักษรไทยและการใชภาษาไทย 

  Diachronic and comparative linguistics and 

language change, language change in terms of sound, 

vocabulary, grammar and meaning; history of the Thai language, 

characteristics and evolution of Thai alphabet and Thai language 

usage 

 0161 120  ภาษาเขมรท่ีสัมพันธกับภาษาไทย 2(2-0-4)

  Khmer in Relation to Thai Language

  ลักษณะของภาษาเขมร เสียง อักษร อักขรวิธี คําและ

ประโยคความสัมพันธระหวางภาษาเขมรกับภาษาไทย ลักษณะการนํามา

ใชในภาษาไทย อิทธิพลที่มีตอภาษาไทย

  Characteristics of Khmer; sounds, alphabets, 

orthography, words, and sentences; relationship between Khmer 

and Thai Language, characteristics of Khmer used in Thai 

Language; influence of Khmer on Thai Language

  

 0161 121  วรรณคดีวิจารณ 2(1-2-3)

  Literary Criticism 

  ความเขาใจเบ้ืองตนเก่ียวกับวรรณคดีวจิารณ ความเขาใจ

เกีย่วกบัทฤษฎวีรรณคดีกบัวรรณคดวีจิารณ การวจิารณวรรณคดตีามแนว

ทฤษฎรีวมสมยัทีส่าํคญั การวจิารณวรรณคดีและวรรณกรรมสมัยใหม

  Basic understanding of literary criticism, 

understanding of literary theories and literary criticism, criticism 

of literary through important contemporary theories, criticism 

of Thai literature and modern Thai literary work

  

 0161 122  วรรณคดีเปรียบเทียบ 3(3-0-6)

  Comparative Literature

  ความเขาใจเบือ้งตนเกีย่วกบัวรรณคดเีปรยีบเทยีบ แนวคดิ

เรื่องลักษณะสากลของวรรณคดี ความสัมพันธระหวางวรรณคดีกับ

องคความรูและกจิกรรมทางปญญาดานตางๆ ของมนษุย กระบวนทศันใน

การศึกษาวรรณคดีแนวขามชาติ ขามศาสตร ขามศิลป และแนวสัมพันธบท

  Basic understanding of comparative literature, 

concept of universal characteristics of literature, relationship 

between knowledge and wisdom movement in human, paradigm 

of studying literature across nations, sciences, and united 

chapters

   

 0161 123  การวิจัยทางภาษาและวรรณกรรมไทยเบ้ืองตน 2(1-2-3)

  Introduction to Thai Language and Literary Work 

  Research 

  แนวคิด หลักการ ขั้นตอน ประเภท และระเบียบวิจัยทาง

ภาษา วรรณกรรมไทย และคติชนวทิยา การเขียนโครงรางการศึกษาคนควา

อิสระ การกําหนดหัวขอ วัตถุประสงค ขอบเขตของขอมูล กระบวนการ

สืบคนขอมูลตามหลักวิชาการ และการนําเสนอเคาโครงการศึกษาคนควา

อิสระ

  Concept, principle, procedure, type and research 

methodology of language, Thai literary work and folklore, drafting 

independent study proposal; setting topic, purpose, scope of 

data, process of data searching through academic concept, and 

presentation of independent study proposal

  

 0161 124  นิรุกติศาสตร 2(2-0-4)

  Etymology

  หลักนิรุกติศาสตร การกลายเสียง กลายความหมาย 

แนวทางการวิเคราะหเพื่อสืบคนที่มาของคําและสํานวนในภาษาและ

วรรณคดีไทย

  Principles of etymology; sound assimilation, 

changes of meanings; analysis directon for exploring origin of 

words and idioms in the Thai language and literature 

  

 0161 125  การศึกษาคนควาอิสระ 3(3-0-6)

  Independent Study

  การศึกษาคนควาอิสระในหัวขอทางภาษา วรรณคดี และ

คติชนวิทยาท่ีผูเรียนสนใจ การนําเสนอผลการศึกษาคนควาอิสระใน

รูปแบบงานเขียนทางวิชาการ

  Independent study on language, literature, and 

folklore through learners’ interests, presentation of the findings 

in academic writing formats



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2563  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

28

   2.2.2 วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 15 หนวยกิต

    2.2.2.1 วิชาเอกเลือก กลุมภาษาศาสตร

 0161 201  ภาษากับการใชเหตุผล 2(2-0-4)

  Language and Reasoning

  ความหมายของเหตุผล โครงสรางของภาษาแสดงเหตุผล 

กระบวนการและหลักเกณฑในการแสดงเหตุผลตามวิธีตรรกวิทยาเทียบ

เคียงกับระเบียบภาษาทางไวยากรณ รูปแบบการแสดงเหตุผลแบบอุปนัย

และนิรนัย ประโยคอางอิง ประโยคสรุป เหตุผลวิบัติ การพิจารณาตัดสิน

ความสมเหตุสมผลของประโยคขอความและบทความ

  Definition of reason, structure of language for 

reasoning, process and criteria of logical reasoning toward 

grammar, styles of deductive and inductive reasoning; citations, 

concluding speech, fallacy, reasonable judgment of sentences, 

messages, and journals

  

 0161 202  ภาษากบัสังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6)

  Language, Society, and Culture

  ความสัมพันธระหวางภาษากับสังคมและวัฒนธรรม 

การแปรของภาษาตามปจจัยทางสังคม และสถานการณการใชภาษา ภาษา

กบัโลกทศัน ภาษากับความเชือ่ ภาษากบัคานยิม วฒันธรรมกับบรรทดัฐาน

การใชภาษา การวิเคราะหการใชภาษาในแตละสังคมวัฒนธรรม

  Relationship among language, society and culture; 

language variation toward social factors and situations of 

language usage, language and vision, language and belief, 

language and value, culture and norm in language used, analysis 

of language usage in each society and cultures

  

 0161 203  ภาษากับการสื่อสาร 2(2-0-4)

  Language and Communication

  แนวคิดทางสัญศาสตร   ภาษาที่ ใช  ในการสื่ อสาร 

องคประกอบของการส่ือสาร ชาติพันธุวรรณาในการส่ือสาร วาทกรรมใน

สังคมไทย

  Concepts in semiotics; language use in 

communication; component of communication; ethnography of 

communication, discourse in Thai society

  

 204 0161  ภาษาไทยถิ่น 2(2-0-4)

  Thai Dialects

  ลักษณะของภาษาถิ่น ภาษาถิ่นตระกูลไท การวิเคราะห

เปรียบเทียบลักษณะของภาษาไทยถิ่นเหนือ ภาษาไทยถิ่นอีสาน ภาษาไทย

ถิ่นกลาง และภาษาไทยถิ่นใต 

  Characteristics of Thai dialects, Tai dialect; 

analytical comparison on characteristics of Northern, 

Northeastern, Central, and Southern Thai dialects 

  

 0161 205  อรรถศาสตร 2(2-0-4)

  Semantics

  แนวคิดของการนิยามความหมาย ความหมายในระดับคํา

และประโยค ความหมายโดยอรรถ การวิเคราะหองคประกอบของความ

หมาย ประเภทของความหมายโดยนัย ความสัมพันธทางความหมาย

ระหวางศัพท และความกํากวมของความหมาย

  Concepts of giving definition, lexical and sentence 

meaning, contextual meaning, componential analysis of mean-

ing, connotative meaning, relationships in lexical meaning, 

meaning ambiguity

  

 0161 206  วัจนปฏิบัติศาสตร 2(2-0-4)

  Pragmatics

  ความหมายของวัจนปฏิบัติศาสตร บริบทกับภาษา ทฤษฎี

วัจนกรรม ความสุภาพทางภาษา การวิเคราะหการสนทนา วัจนกรรมใน

สังคมตางวัฒนธรรม

  Definition of pragmatics, context and language, 

theory of speech acts, politeness in language, conversation 

analysis, speech acts in different cultural society

  

 0161 207  พัฒนาการแบบเรียนไทย 2(2-0-4)

  Development of Thai Textbooks

  ประวัตคิวามเปนมาของการเรียนการสอนภาษาไทยต้ังแต

สมยัสโุขทยัจนถงึรตันโกสนิทร การวเิคราะหแบบเรยีน แบบเรยีนเลมแรก 

แบบเรียนหลวง แบบเรียนเร็ว สยามไวยากรณ แบบเรียนภาษาไทยหลัง

สมัยเปล่ียนแปลงการปกครอง และแบบเรียนภาษาไทยในปจจุบัน

  History of teaching and learning Thai language 

from Sukhothai period to Rattanakosin period, textbook analysis, 

first textbook, government textbook, intensive textbook, Siam 

grammar; Thai textbooks after Siamese revolution and Thai 

textbooks at present

  

 0161 208  ภาษาศาสตรประยุกต 3(3-0-6)

  Applied Linguistics

  ความหมายและและความสําคญัของภาษาศาสตรประยุกต 

สาขาของวิชาภาษาศาสตรประยุกต ทฤษฎีภาษาศาสตรที่เกี่ยวของกับการ

เรียนรูภาษาและการนํามาประยุกตใชกับการเรียนการสอนภาษาไทย

  Definition and significance of applied linguistics, 

discipline of applied linguistics, linguistic theories related to 

language learning and application in teaching and learning Thai 

language
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 0161 209  วิธีวิจัยภาคสนามทางภาษาศาสตร 3(2-2-5)

  Fieldwork Research Method in Linguistics

  ความหมายและความสําคัญของการเก็บรวบรวมขอมูล

ภาคสนามทางภาษาศาสตร เทคนคิและวธิวีทิยาในการเกบ็รวบรวม จดัการ 

และวิเคราะหขอมูล การใชเทคโนโลยีในการวิเคราะหขอมลู การเก็บขอมลู

ภาคสนามในพ้ืนที่ศึกษา

  Definition and significance of data collection in 

linguistics, technique and method of data collection, data 

management, and data analysis; technology in data analysis, 

data collection in the fieldwork study

  

 0161 210  สัมมนาการใชภาษาไทย 3(2-2-5)

  Seminar Thai Language 

  การสัมมนาเกี่ยวกับการใชภาษาในสังคมไทยตามความ

สนใจของกลุมผูเรียน โดยมีประเด็นหลักในการนําเสนอรวมกัน รวมท้ัง

การคนควา วิเคราะห สังเคราะหและวิจารณขอมูลในแตละประเด็น 

แลวนําเสนอในรูปแบบงานวิชาการ

  Seminar on language usage in Thai society towards 

learners’ interests, focusing main issue in common presentation, 

searching, analyzing, synthesizing, and criticizing each 

perspective of data, presenting data in academic format

    

  2.2.2.2 วิชาเอกเลือก กลุมการใชภาษาและภาษาใน

งานสื่อสารมวลชน

 0161 301  ภาษาสําหรับงานส่ือสารมวลชน 2(2-0-4)

  Language for Mass Communication

  การใช ภ าษาไทยในสื่ อมวลชนทั้ ง ในสื่ อสิ่ งพิมพ  

สือ่อิเลก็ทรอนกิส และส่ือออนไลน ตลอดจนอิทธพิลของส่ือมวลชนท่ีมตีอ

การใชภาษาไทยในปจจุบัน

  Thai language usage for mass communication in 

printed, electronic, and online media; influence of mass 

communication in current Thai language usage

  

 0161 302  ภาษาสําหรับงานธุรกิจและงานประชาสัมพันธ 2(1-2-3)

  Language for Business and Public Relation

  ศิลปะการใชภาษาในการพูดและการเขียนเพื่อธุรกิจ 

งานโฆษณา และงานประชาสัมพันธ การวิเคราะหสารในสื่อตางๆ ในดาน

จิตวิทยา และจรรยาบรรณ รวมท้ังการฝกปฏิบัติในการพูดและการเขียน

เพ่ือธุรกิจ งานโฆษณา และงานประชาสัมพันธ

  Language in speaking and writing skills for 

business, advertisement, and public relation; psychological and 

ethical analysis of message in different media, includng practice 

of speaking and writing for business, advertisement, and public 

relation

  

 0161 303  ภาษาและวรรณกรรมในส่ือสมัยใหม 2(2-0-4)

  Language and Literary Work in Modern Media

  การวิ เคราะห วิจารณลักษณะเฉพาะของภาษาและ

วรรณกรรมที่ปรากฏในอินเทอรเน็ต สื่ออิเล็กทรอนิกส และสื่อสมัยใหม

อื่นๆ

  Critical analysis of specific characteristics in 

language and literary work apparent online, electronic media, 

and other modern media

  

 0161 304  การพูดเชิงวิชาการ 2(1-2-3)

  Academic Speaking

  ความหมายและองคประกอบของการพดูเชงิวิชาการ ศลิปะ

การใชภาษาและหลักการ บคุลกิภาพ รปูแบบ มารยาทและจรรยาบรรณใน

การพูดเชิงวิชาการ การวิจารณและประเมินผลการพูดเชิงวิชาการ การพูด

บรรยาย การพูดอภิปราย และการสัมมนา

  Definition and component of academic speaking, 

language and principle, personality, manner and ethics in 

academic speaking, criticism and evaluation in academic 

speaking, lecture, discussion, and seminar

  

 0161 305  การพูดเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ 2(1-2-3)

  Speaking for Personality Development

  ลกัษณะและองคประกอบการพูด การเสริมสรางบุคลกิภาพ

ในการพูด จิตวิทยาการสรางแรงจูงใจผูฟง การสรางเจตคติที่ดีในการพูด 

การสรางความเช่ือมั่นในตัวเอง การเตรียมรางการพูด การพูดนําเสนอ

รายงาน การพูดโนมนาวใจ การกลาวสุนทรพจน การโตวาที การประเมิน

ผลการพูด

  Characteristics and component of speaking, 

strengthen speaking personality, psychology of motivating 

listener, good attitude in speaking, self-confidence, preparation 

of speaking draft, presentation, persuasive speaking, speech, 

debate, speaking assessment

  

 0161 306  การเขียนบันเทิงคดี 3(2-2-5)

  Fiction Writing 

  ความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับบันเทิงคดี ทักษะพื้นฐาน

สาํหรบัการเขยีนบนัเทงิคด ีการสรางแรงบนัดาลใจ การวางโครงเรือ่ง กลวิธี

ในการนําเสนอ ศิลปะการใชภาษาในการเขียน และการเขียนบันเทิงคดี

ประเภทเร่ืองสั้น และนวนิยายขนาดสั้น

  Basic comprehension of fiction, basic skills for 

fiction writing, creating inspiration, plot writing, strategic 

presentation, language art in writing, fiction writing :short story, 

short novel
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 0161 307  การเขียนสารคดี 3(2-2-5)

  Non-fiction Writing 

  ความเขาใจเบื้องตนเก่ียวกับสารคดี กระบวนการในการ

เขยีนสารคดี การเตรียมประเด็น การวางโครงเร่ือง การเตรียมขอมลู ศลิปะ

และกลวิธี ในการนําเสนอเรื่อง การตรวจแกตนฉบับ และการเขียนสารคดี

ประเภทตางๆ

  Basic comprehension of non-fiction, process of 

non-fiction writing, topic preparation, plot writing, information 

preparation, art and tactic, story presentation, proofread of 

original work, and different non-fictions 

  

 0161 308  การเขียนเพื่องานเลขานุการ 3(2-2-5)

  Writing for Secretarial Work

  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับงานเลขานุการ การทําบันทึกยอ 

การเขียนหนังสือราชการ การเขียนเพื่อกิจธุระและธุรกิจ การเขียนรายงาน

การประชุม การเขียนโครงการ การใชโปรแกรมและการพิมพดวย

คอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน

  Fundamental knowledge of secretarial work, 

shorthand note, official document  writing, business writing, 

minute writing, project writing, program usage and computer 

typing for workplace 

  

 0161 309  การเขียนบทความและคอลัมนเบ็ดเตล็ด 3(2-2-5)

  Article and Miscellaneous Column Writing

  ความเข าใจเบ้ืองตนเก่ียวกับบทความและคอลัมน

เบ็ดเตล็ด กระบวนในการเขียนบทความและคอลัมนเบ็ดเตล็ด ศิลปะใน

การเขยีนและการนาํเสนอ การเขยีนบทความและคอลมันเบด็เตลด็ประเภท

ตางๆ

  Fundamental comprehension of article and 

miscellaneous column, process of writing article and 

miscellaneous column, art of writing and presentation, writing 

different article and miscellaneous column

  

 0161 310  การเขียนบทวิทยุและโทรทัศน 3(2-2-5)

  Radio and Television Script Writing

  หลักและศิลปะการใชภาษาในการเขียนบทวิทยุและ

บทโทรทัศนประเภทตางๆ การเขียนบทวิทยุและโทรทัศนประเภทตางๆ 

  Principles and language art for writing different 

radio and television script, writing different radio and television 

script

  

 311 1610  การเขียนรอยกรองเพ่ือวัตถุประสงคพิเศษ  2(1-2-3)

  Verse Writing for Special Purposes

  แรงบันดาลใจและอารมณสะเทือนใจในการสรางสรรค

รอยกรอง รอยกรองกับการส่ือสารในสังคมรวมสมัย ประเภทของรอยกรอง

ที่นิยมใชในปจจุบัน การฝกแตงรอยกรองขนาดสั้นและขนาดยาวเพื่อ

วัตถุประสงคดานตางๆ

  Inspiration and emotion for creating verse, verse 

and communication in contemporary society, types of popular 

verse at present, practice of composing short and long verse for 

different purposes 

  

 0161 312  การอานคําประพันธรอยกรองไทย 2(1-2-3)

  Thai Verse Recitation

  ความสําคัญของการอานทํานองเสนาะ ศิลปะการอานคํา

ประพันธไทยทุกชนิด การอานรอยกรองประเภทราย โคลง ฉันท กาพย 

กลอน เหเรอื เสภา สวดโอเอวหิารราย การเขาถงึลลีาและรสของคาํประพนัธ

ไทยดวยการปฏิบัติ

  Significance of reading rhythm of verse, art of 

reading all Thai compositions, reading verse, Thai verse forms  

Raay, Kaap, khloon, Hearuew, Sepa, Suaw-Oa-Ae-Wiharn-Raay, 

style appreciation, and discernment of Thai composition in 

practice

 0161 313  การปริวรรตเอกสารโบราณ 2(1-2-3) 

  Transliteration of Ancient Manuscripts

  ความเปนมาของการบันทึกเอกสารโบราณ ลักษณะและ

ประเภทตัวอักษรท่ีปรากฏ ทั้งอักษร ปลวะ อักษรขอม อักษรธรรม และ

อกัษรไทนอย หลกัการอานและการวิเคราะหเอกสารประเภทตางๆ การฝก

ปริวรรตเอกสารโบราณของภาคอีสาน

  Background of ancient manuscript record, 

characteristic and types of apparent alphabet :Pallava alphabet, 

Khmer alphabet, Dham alphabet, Tainoi alphabet, principles of 

reading and analyzing different types of manuscripts, practice 

of transliteration of ancient manuscript from the Northeast

  

 0161 314  การพิจารณาตนฉบับและพิสูจนอักษร 2(1-2-3)

  Consideration of Original Document and 

  Proofreading

  ความหมาย ความสาํคญั หลกัในการพจิารณาตนฉบบัและ

พิสูจนอักษร ความรูที่จําเปนสําหรับการพิจารณาตนฉบับและการพิสูจน

อักษร ทักษะการพิจารณาตนฉบับและพิสูจนอักษร

  Definitions, significance, principles of considering 

original document and proofreading, necessary knowledge for 
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considering original document and proofreading, considering 

skills of original document and proofreading 

  

 0161 315  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาภาษาและ 2(1-2-3)

  วรรณคดีไทย

  Information Technology for Thai Language and 

  Literature Study

  การใชเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือการศึกษาและ

วเิคราะหขอมลูภาษาและวรรณคดไีทย การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร และ

สถิติเพื่อการทํางานดานภาษาและวรรณคดีไทย

  Technology and Information usage for education 

and data analysis in Thai language and literature, PC program 

usage, and statistics for Thai language and literature

   

  2.2.2.3 วิชาเอกเลือก กลุมวรรณคดีและวรรณกรรม

 0161 401  วรรณคดีและวรรณกรรมเอกของไทย 3(3-0-6)

  Masterpieces of Thai Literature and Literary Work

  แนวคิดและความหมายของวรรณคดีและวรรณกรรมเอก 

อารมณสะเทือนใจในวรรณคดีและวรรณกรรมเอกกับมาตรฐานทาง

วัฒนธรรมและรสนิยมทางศิลปะของสังคมไทย ความสัมพันธระหวาง

วรรณคดีและวรรณกรรมเอกกับศาสตรและศิลปะแขนงอ่ืน การดํารงอยู

ของวรรณคดีเอกในบริบทการสรางสรรควรรณกรรมสมัยใหม

  Concepts and meanings of masterpieces of Thai 

literature and literary work; emotion in Thai literature, 

conventions, cultural values, and aesthetics in Thai society; the 

relationship between masterpieces of Thai literature and literary 

work, arts, and other disciplines; the legacy of Thai traditional 

masterpieces in modern literary creativity 

  

 0161 402  วรรณคดีและวิถีไทย 3(3-0-6)

  Thai Literature and Ways of Life

  ความสัมพันธ  ร ะหว  า งวรรณคดี ไทยกับคํ าสอน 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี พิธีกรรม ความเช่ือแบบไทย พัฒนาการและ

ลักษณะเดนดานรูปแบบ เนื้อหา ภาษา แนวคิด และวรรณศิลป

  Relationship between Thai literature and 

didacticism, traditions, culture, rituals, beliefs, development and 

prominent characteristics of Thai literature: forms, contents, 

language, theme, and other literary components 

  

 0161 403  วรรณคดีนิราศ 2(2-0-4)

  Niras, Literature of Journey 

  ความหมายของนิราศ พัฒนาการและลักษณะเดนดาน

รูปแบบ เนื้อหา ภาษา แนวคิด และวรรณศิลป

  Definitions, development, and prominent 

characteristics of Niras, literature of journey and departure 

including contents, language, theme, and other literary 

components

  

 0161 404  วรรณกรรมกับพุทธศาสนา 2(2-0-4)

  Literary work and Buddhism

  ประวัติวรรณกรรมพุทธศาสนา รูปแบบ เนื้อหา ภาษา 

คติธรรม อิทธิพลตอสังคมไทย วรรณกรรมพุทธศาสนาสมัยใหม กลวิธี

การนําเสนอ และคุณคา

  History of Buddhist literary work; forms, contents, 

language, moral lessons influent Thai society; modern Buddhist 

literary work, narrative techniques, and values

  

 0161 405  วรรณกรรมการละคร 3(2-2-5)

  Dramatic Literary Work

  ความหมายและความสําคัญของวรรณกรรมการละคร 

ละครไทยแนวจารีต และละครรวมสมัย การเขียนบทและจัดการแสดง

ละคร

  Definitions and significance of dramatic literary 

work; traditional and contemporary Thai drama; play script 

writing and stage management

  

 0161 406  วรรณกรรมกับประวัติศาสตรและการเมือง 3(3-0-6)

  Literary Work, History, and Politics 

  ความสัมพันธระหวางวรรณกรรมกับประวัติศาสตรและ

การเมือง พัฒนาการและลักษณะเดนดานรูปแบบ เนื้อหา ภาษา แนวคิด 

และวรรณศิลป  

  Relationship between literary work toward history 

and politics; development and prominent characteristics: forms, 

contents, language, themes, and other literary components

  

 0161 407  วรรณกรรมสําหรับเด็กและเยาวชน 2(1-2-3)

  Literary Work for Children and Young Adults 

  ความหมาย ลักษณะ และประเภทของวรรณกรรมสําหรับ

เด็กและเยาวชน พัฒนาการของวรรณกรรมสําหรับเด็กและเยาวชน 

การประเมินคาและการสรางสรรควรรณกรรมสําหรับเด็กและเยาวชน

  Definitions, characteristics, and genres of literary 

work for children and young adults; development of children 

literary work; evaluation and creation of literary work for children 

and juveniles 
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0161 408 วรรณกรรมกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 2(2-0-4)

  Literary Work, Nature and the Environment

  ความสัมพันธระหวางวรรณกรรมกับธรรมชาติและ

สิง่แวดลอม แนวคิดเกีย่วกับธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมในวรรณกรรมไทย 

วรรณกรรมกับการอนุรกัษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม แนวคิดในการศึกษา

วรรณกรรมกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

  Relationship between literary work toward nature 

and the environment; concepts about nature and the environment 

in Thai literary work; literary work through natural and 

environmental conservation; concepts of literary studies in rela-

tion to nature and environment

  

 0161 409  วรรณกรรมรางวัลซีไรต 3(3-0-6)

  S.E.A. Write Awards of Literary Work

  ประวัติของรางวัลซีไรต ลักษณะสรางสรรคดานรูปแบบ 

เนื้อหา ภาษา และวรรณศิลป บทบาทและคุณคาของวรรณกรรมรางวัล

ซีไรต การวิเคราะหวิจารณวรรณกรรมซีไรตของไทยฉบับคัดสรร และ

วรรณกรรมซีไรตของประเทศตางๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตฉบับแปล

เปนภาษาไทย

  History of S.E.A. Write Awards; forms, contents, 

language, literary components; roles and values of S.E.A. Write 

awarded literary work; analysis and criticism of selected Thai 

S.E.A. Write literary work; studies of various types of S.E.A. Write 

literary work in Southeast Asia translated into Thai 

  

 0161 410  วรรณกรรมตางประเทศท่ีสัมพันธกับ 3(3-0-6)

  วรรณกรรมไทย

  Foreign Literary Work in Relation to 

  Thai Literary Work

  วรรณกรรมตะวันตกและตะวันออกท่ีสัมพันธ กับ

วรรณกรรมไทย ลกัษณะการรับอทิธพิล และผลกระทบท่ีมตีอวรรณกรรม

ไทย การศึกษาวรรณกรรมไทยเร่ืองสําคัญที่รับอิทธิพลวรรณกรรมตาง

ประเทศ

  Western and Eastern literary works in relation to 

Thai literary creativity; studies of influence and adoption of 

foreign literary works in prominent Thai literary works

  

 0161 411  วรรณกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต 3(3-0-6)

  Southeast Asian Literary work

  วฒันธรรมวรรณศิลปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต วรรณคดี

เรื่องสําคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต กําเนิดวรรณกรรมสมัยใหม ความ

สมัพนัธระหวางวรรณกรรมกบัความเชือ่ทางศาสนา ชนชัน้ ลทัธลิาอาณานคิม 

แนวคิดชาตินิยม อํานาจ สงคราม สันติภาพ เพศและสิทธิมนุษยชน

  Literary culture in Southeast Asia; masterpieces 

of Southeast Asian literary work and the emergence of modern 

literary work; the relationship between literary work and religious 

beliefs, classes, colonialism, nationalism, power, war and peace, 

gender, and human rights

  

 0161 412  วรรณกรรมอีสาน 2(2-0-4)

  Isan Literary Work

  ภมูหิลงัและประเภทของวรรณกรรมอสีาน พฒันาการและ

ลักษณะเดนดานรูปแบบ เนื้อหา ภาษา แนวคิด และวรรณศิลป ความ

สมัพนัธกบับรบิทสงัคมและวัฒนธรรม บทบาทหนาที ่คณุคา และการดํารง

อยูของวรรณกรรมอีสาน

  Backgrounds and genres of Isan (Northeastern 

Thailand) literary works; development and prominent 

characteristics of forms, contents, language, themes, and other 

literary components; the relationship between social contexts 

and culture; roles, values, and the continuity of Isan literary 

creativity 

  

 0161 413  สัมมนานวนิยายและเร่ืองสั้น  3(2-2-5)

  Seminar in Novels and Short Stories

  การสัมมนาเกี่ยวกับนวนิยายและเรื่องสั้นสมัยใหม 

ตามความสนใจของกลุมผูเรียน โดยมีประเด็นหลักในการสัมมนารวมกัน 

รวมทั้งการคนควา วิเคราะห สังเคราะหและวิจารณขอมูลแตละประเด็น 

แลวนําเสนอในรูปแบบงานวิชาการ

  Seminars in modern novels and short stories based 

on learners’ interest; focusing on main issues in common 

discussion; research, analysis, synthesis, and criticism of 

selected issues and academic presentation

  

 0161 414  สัมมนากวีนิพนธสมัยใหม 3(2-2-5)

  Seminar in Modern Poetry

  การสมัมนาเกีย่วกบักวีนพินธไทยสมยัใหมตามความสนใจ

ของกลุมผูเรียน โดยมีประเด็นหลักในการสัมมนารวมกัน รวมทั้งการ

คนควา วิเคราะห สังเคราะหและวิจารณขอมูลแตละประเด็น แลวนําเสนอ

ในรูปแบบงานวิชาการ

  Seminars in modern poetry based on learners’ 

interest; focusing on main issues in common discussion; 

research, analysis, synthesis, and criticism of selected issues 

and academic presentation
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 0161 415  พระราชนิพนธสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 2(2-0-4)

  สยามบรมราชกุมารี

  Literary Works of HRH Princess Maha Chakri 

  Sirindhorn 

  การวเิคราะหพระราชนพินธในสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกมุาร ีลกัษณะเดนของพระราชนพินธดานแนวคดิ วรรณศลิป 

อัจฉริยลักษณ คุณคา และอิทธิพลตอสังคมในดานตางๆ 

  Analysis of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn’s 

literary works; pertaining to concepts, discourse, excellence, 

values, and influences on culture in various ways

  

 0161 416  พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 2(2-0-4)

  ภูมิพลอดุลยเดช

  Literary Works of King Rama IX 

  การ วิ เคราะห พระราชนิพนธ  ในพระบาทสมเ ด็จ

พระเจาอยูหวัภมูพิลอดลุยเดช ลกัษณะเดนของพระราชนพินธดานแนวคดิ 

วรรณศิลป อัจฉริยลักษณ คุณคา และอิทธิพลตอสังคมในดานตางๆ 

  Analysis of King Rama IX’s literary works; 

pertaining to concepts, discourse, excellence, values, and 

influences on culture in various ways

  2.2.2.4 วิชาเอกเลือก กลุมคติชนวิทยา

 0161 501  เพลงพ้ืนบานไทย 2(1-2-3)

  Thai Folk Song 

  ลักษณะและประเภทเพลงพ้ืนบาน เพลงพ้ืนบานของภาค

ตางๆ อทิธพิลทางสงัคมและคณุคา ศลิปนเพลงพืน้บาน ทกัษะการรองเพลง

พื้นบาน

  Characteristics and types of Thai folk songs; 

regional folk songs, social values and influences; Thai traditional 

folk song artists and skills in folk song performance

  

 0161 502  นิทานพื้นบานของไทย 2(2-0-4)

  Thai Folktale

  ความหมายและลักษณะสํา คัญของนิทานพื้นบ  าน 

การจาํแนกประเภทของนทิานพืน้บานของไทย วธิวีทิยาและทฤษฎเีบือ้งตน

ในการศึกษานิทานพ้ืนบาน บทบาทและความสําคญัของนิทานพ้ืนบานของ

ไทยตอสังคมไทย

  Definitions and significance of Thai folktales; 

classification of folktales, theoretical approaches and 

methodologies in folktale studies; roles and significance of Thai 

folktales in Thai society

  

 0161 503  ภูมิปญญาไทย 2(2-0-4)

  Thai Wisdom

  ความหมาย ความสําคัญ ประเภท และการเกิดภูมิปญญา

ไทย กระบวนการคิด การดํารงอยู การผสมผสาน การสืบทอด และผล

กระทบที่มีตอสังคมไทย ชีวิตและผลงานดานภูมิปญญาของนักปราชญ

ทองถิ่นคนสําคัญ

  Definitions, significance, types, and the emergence 

of Thai wisdom; thinking processes, continuity, adaptability, 

transmission, and influences of wisdom in Thai society; lives 

and works of important local wisdom scholars 

  

 0161 504  ตํานานและพิธีกรรม 2(2-0-4)

  Myth and Ritual

  ความหมายและการจําแนกประเภทตํานานและพิธีกรรม 

วธิวีทิยาและทฤษฎีเบือ้งตนในการศึกษาตาํนานและพิธกีรรม บทบาทและ

ความสําคัญของตํานานและพิธีกรรมตอสังคม

  Definitions and classification of myths and rituals; 

methodologies and theoretical approaches in studies of myths 

and rituals; roles and significance of myths and rituals in society

  

 0161 505  พลวัตของคติชนวิทยา 3(3-0-6)

  Dynamism of Folklore

  ความหมายและลักษณะสําคัญของขอมูลคติชนสมัยใหม

และคตชินสรางสรรค วธิวีทิยาและทฤษฎเีบือ้งตนในการศกึษาขอมลูคตชิน

สมัยใหมและคติชนสรางสรรค ความสัมพันธระหวางคติชนสมัยใหมและ

คติชนสรางสรรคกับวัฒนธรรมประชานิยม บทบาทและความสําคัญของ

ขอมูลคติชนสมัยใหมและคติชนสรางสรรคในสังคมไทยปจจุบัน 

  Definitions and significance of modern folkloric 

data and creative folklore; methodologies and theoretical 

approaches in studies of modern folkloric data and creative 

folklore; the relationship between modern folklore and creative 

folklore and popular culture; roles and significance of modern 

folkloric data and creative folklore in contemporary Thai society

 0161 506  งานภาคสนามในการศึกษาทางคติชนวิทยา 3(2-2-5)

  Field Work in Folklore Studies

  ความหมายและความสาํคญัของการเกบ็รวบรวมขอมลูภาค

สนามทางคติชน เทคนิคและวิธีวิทยาในการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม

ทางคติชน การฝกปฏิบัติเก็บขอมูลภาคสนามในพื้นที่ศึกษา

  Definitions and significance of field work in folklore 

studies including data collection, techniques and methodologies 

in field work of folklore; practice of field work and data collection 

in folklore
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 0161 507  พลังและภูมิปญญาทางภาษา 2(2-0-4) 

  Power and Wisdom of Language

  ความหมายและความสําคัญของภูมิปญญาทางภาษา 

พลังทางภาษาจากการเลือกใชคํา สํานวน และโวหาร พลังและภูมิปญญา

ทางภาษาที่ปรากฏในวรรณกรรมรูปแบบตางๆ ทั้งรอยแกวและรอยกรอง

  Definitions and significance of language wisdom; 

power of language used: diction, idioms, and writing styles; 

power and wisdom of language use through literary works, 

including prose and poetry  

  2.2.2.5 วิชาเอกเลือก กลุมการสอนภาษาไทย

 0161 601  การสอนหลักภาษา 3(2-2-5)

  Principles of Language Teaching 

  หลักสูตร หลักจิตวิทยา กลวิธีสอนหลักภาษา การพัฒนา

และการใชสือ่ การจดักจิกรรมการเรียนการสอนหลักภาษา การประเมินผล 

และทักษะการสอนหลักภาษา  

  Curriculum, psychological principles, techniques 

for teaching principles of language, media development and 

usage, teaching activity for principles of language, evaluation, 

and skills for teaching principles of language

  

 0161 602 การสอนวรรณคดีและวรรณกรรมสมัยใหม 3(2-2-5)

  Literature and Modern Literary Work Teaching

  หลักสูตร  หลักจิตวิทยา  กลวิธีสอนวรรณคดีและ

วรรณกรรมสมัยใหม การพัฒนาและการใชสื่อ การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน การประเมินผล และทักษะการสอนวรรณคดีและวรรณกรรม

สมัยใหม

  Curriculum, psychological principles, techniques 

for teaching literature and modern literary work, media 

development and usage, teaching activity, evaluation, and skills 

for teaching literature and modern literary work

  

 0161 603  การจัดกิจกรรมการสอนภาษาไทย 3(2-2-5)

  Provision of activity for Thai Language Instruction

  ความหมาย ลักษณะ ประเภท และประโยชนของการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร การจัดกิจกรรมทาง

หลักภาษา วรรณคดี วรรณกรรม ทักษะ ฟง พูด อาน เขียน การวิเคราะห

และประเมินคากิจกรรมที่จัดขึ้น

  Definition, characteristics, class, and advantage 

of teaching activity, extra-curricular activities, activities for 

principles of language, literature, literary work, skills of listening, 

speaking, reading and writing; analysis and assessment of the 

activities provided

  

 0161 604  การวัดและประเมินผลการสอนภาษาและ 3(2-2-5)

  วรรณกรรม 

  Evaluation and Assessment in Language and 

  Literary Work of Teaching

  หลกัการวดัและประเมนิผลการสอนภาษาและวรรณกรรม 

การสรางเคร่ืองมือและแบบทดสอบชนิดตางๆ การประเมินผลโดยใชขอมลู

เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การวิเคราะหคุณภาพและการใชเครื่องมือ

ประเมินผลการศึกษาตามสภาพจริง

  Principles of evaluation and assessment in teaching 

language and literary work, constructing different tools and tests, 

evaluation with quantitative and qualitative data, analysis of 

tools’ quality and usage, educational assessment with the 

existent condition

  

 0161 605  หลักการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ 3(3-0-6)

  Principles of Thai Language Teaching as Foreign 

  Language

  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรู ภาษาของมนุษย 

ความสัมพันธระหวางภาษาแมและภาษาท่ีสอง การเรียนรูภาษาแมและ

ภาษาตางประเทศ จิตวิทยาการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ

  Theoretical concept of language learning in human, 

relationships between mother-tongue and second language, 

learning mother-tongue and foreign language, psychology of 

teaching Thai as a foreign language

 0161 606  การสอนภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารสําหรับ 3(2-2-5)

  ชาวตางชาติ

  Thai Language Teaching for Communication with 

  Foreigner

  วิธีการสอนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับชาวตางชาติ 

ทัง้ทกัษะการฟง พดู อานและเขยีน การวเิคราะหปญหาและแนวทางการแกไข

  Methods of Thai Language Teaching for 

communication with foreigners: skills of listening, speaking, 

reading, and writing, analysis of problems and means of solution

 0161 607 การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยสําหรับ 3(2-2-5)

  ชาวตางชาติ

  Instructional Provision of Teaching Thai for 

  Foreigner

  การสรางและพฒันาหลักสตูร การจดัรายวิชา การวางแผน

การสอน การสรางบทเรียน การใชสื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผล 

สําหรับผูเรียนชาวตางชาติ
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  Curriculum provision and development, course 

management, lesson plan, lesson construction, media usage of 

learning, evaluation and assessment for foreign students

  

 0161 608  สื่อและนวัตกรรมการสอนภาษาไทยในฐานะ  3(2-2-5)

  ภาษาตางประเทศ

  Media and Innovation for Thai Language 

  Teaching as a Foreign Language

  หลักการ แนวคิด และทฤษฎีการออกแบบ การสราง 

การพัฒนา และการประเมินผลการใชเทคโนโลยี คอมพิวเตอรและ

โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการจัดการเรียนการสอน การจัดทําสื่อและ

นวัตกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับผูเรียน 

  Principles, concepts, and theories of design, 

construction, development, and evaluation of using computer 

technology and programs for instructional management, 

construction of instructional media and innovation to meet 

learners

  

 0161 609  สัมมนาการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะ  3(2-2-5)

  ภาษาตางประเทศ

  Seminar on Thai Language Teaching as 

  a Foreign Language

  สมัมนาเก่ียวกบัการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษา

ตางประเทศ สถานภาพในปจจุบัน บทบาท ความสําคัญและแนวโนมการ

เรยีนการสอน สมัมนาหวัขอตามความสนใจของผูเรียน โดยมปีระเดน็หลกั

ในการนาํเสนอรวมกนั รวมทัง้การวเิคราะห สงัเคราะหและวจิารณในแตละ

ประเด็นแลวนําเสนอในรูปแบบงานวิชาการ

  Seminar on teaching Thai as a foreign language, 

current conditions, significant role and tendency of instruction, 

seminar on topic of learners’ interest through common main 

issue and presentation as well as analysis, synthesis, and 

criticism each issue and doing academic presentation

  

  2.3 กลุมวิชาโท ไมนอยกวา 15 หนวยกิต

  วิชาโทภาษาเขมร

 0165 148  ทักษะทางภาษาเขมรข้ันตนเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

  Elementary Khmer Skills for Communication 1

  การฝกทักษะฟง พูด อาน เขียนดวยคําศัพท สํานวน 

ถอยคํา และบทสนทนาในชีวิตประจําวัน ระบบตัวอักษรเขมร โครงสราง

ประโยคพื้นฐาน ความแตกตางระหวางภาษาพูดและภาษาเขียน เขาใจ

วงศพัทพืน้ฐานระดบั 500 คาํ และความรูเก่ียวกบัวฒันธรรมเขมรเบือ้งตน

ที่จําเปนในชีวิตประจําวัน 

  Basic communicative skills of listening, speaking, 

reading and writing in Khmer language. Vocabularies, 

expressions and colloquial dialogues for usage in Daily life. 

Introduction to Khmer script, basic grammatical structures ; the 

difference between spoken Khmer and written Khmer and lexical 

knowledge of 500 words. Basic approach to Khmer culture.

  

 0165 149 ทักษะทางภาษาเขมรข้ันตนเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

  Elementary Khmer Skills for Communication 2

  การฝกทักษะฟง พูด อาน เขียนดวยคําศัพท สํานวน 

ถอยคํา และบทสนทนาในสถานการณตางๆ ทักษะการอานและการเขียน

ภาษาเขมรเพ่ือการส่ือสารเบ้ืองตน เขาใจวงศัพทพื้นฐานระดับ 1,000 คํา 

และความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมเขมรในสถานการณตางๆ

  Practice of communicative skills in listening, 

speaking, reading and writing in Khmer language. Vocabularies, 

expressions and colloquial dialogues in various situations. Basic 

skills of reading and writing in Khmer for communication and 

lexical knowledge of 1,000 words. Learning Khmer culture in 

various contexts

  

 0165 150 ทักษะทางภาษาเขมรข้ันกลางเพื่อการสื่อสาร 1  3(2-2-5)

  Intermediate Khmer Skills for Communication 1

  การฝกทักษะฟง พูด อาน เขียนดวยคําศัพท สํานวน 

ถอยคํา และบทสนทนาหรือขอความที่พบเห็นบอยๆ เชน โฆษณา ปาย 

ประกาศ จดหมาย ฯลฯ ความรูดานคําศัพทในระดับ 1,500 คํา ความรู

เกี่ยวกับวัฒนธรรมและสังคมเขมรที่จําเปน

  Practice of communicative skills in listening, 

speaking, reading and writing in Khmer language. Vocabularies, 

expressions and colloquial dialogues frequently used in 

advertisements, signs, announcements, letters etc. Lexical 

knowledge of 1,500 words. Learning various aspects of Khmer 

culture and society

  

 0165 151 ทักษะทางภาษาเขมรข้ันกลางเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

  Intermediate Khmer Skills for Communication 2

  การฝกทักษะฟง พูด อาน เขียนดวยคําศัพท สํานวน 

ถอยคํา และบทสนทนาจากขาว สื่อโฆษณา ภาพยนตร รายการโทรทัศน 

ฯลฯ ความรูดานคาํศพัทในระดบั 2,000 คาํ ความรูเกีย่วกบัวัฒนธรรมและ

สังคมเขมรที่จําเปน

  Practice of communicative skills in listening, 

speaking, reading and writing in Khmer language. Vocabularies, 

expressions and colloquial dialogues frequently used in news, 

advertisements, movies, television programmers etc. Lexical 
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knowledge of 2,000 words. Learning various aspects of Khmer 

culture and society

  

 0165 152 ภาษาเขมรในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5)

  Khmer in Daily Life

  ภาษาเขมรในบริบทตางๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน 

การฝกใชทักษะตางๆ ทางภาษาเขมร คําศัพท สํานวนและการออกเสียงท่ี

ถูกตองและเหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม 

  Practice of colloquial Khmer in everyday situations 

in various contexts. Practice of Khmer appropriate language 

skills, lexical usage, expressions and pronunciation according 

to social and cultural contexts

  วิชาโทภาษาพมา

 0165 401 ทักษะทางภาษาพมาขั้นตนเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

  Elementary Myanmar Skills for Communication 1

  การฝกทักษะฟง พูด อาน เขียนดวยคําศัพท สํานวน 

ถอยคํา และบทสนทนาในชีวิตประจําวัน ระบบตัวอักษรพมา โครงสราง

ประโยคพื้นฐาน ความแตกตางระหวางภาษาพูดและภาษาเขียน เขาใจ

วงศัพทพื้นฐานระดับ 500 คํา และความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมพมาเบื้องตน

ที่จําเปนในชีวิตประจําวัน 

  Basic communicative skills of listening, speaking, 

reading and writing in Myanmar language. Vocabularies, 

expressions and colloquial dialogues for usage in Daily life. 

Introduction to Myanmar script, basic grammatical structures ; 

the difference between spoken Myanmar and written Myanmar 

and lexical knowledge of 500 words. Basic approach to Myanmar 

culture

  

 0165 402 ทักษะทางภาษาพมาขั้นตนเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

  Elementary Myanmar Skills for Communication 2

  การฝกทักษะฟง พูด อาน เขียนดวยคําศัพท สํานวน 

ถอยคํา และบทสนทนาในสถานการณตางๆ ทักษะการอานและการเขียน

ภาษาพมาเพื่อการสื่อสารเบื้องตน เขาใจวงศัพทพื้นฐานระดับ 1,000 คํา 

และความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมพมาในสถานการณตางๆ

  Practice of communicative skills in listening, 

speaking, reading and writing in Myanmar language. 

Vocabularies, expressions and colloquial dialogues in various 

situations. Basic skills of reading and writing in Myanmar for 

communication and lexical knowledge of 1,000 words. Learning 

Myanmar culture in various contexts

  

 0165 403 ทักษะทางภาษาพมาขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 1  3(2-2-5)

  Intermediate Myanmar Skills for Communication 1

  การฝกทักษะฟง พูด อาน เขียนดวยคําศัพท สํานวน 

ถอยคํา และบทสนทนาหรือขอความที่พบเห็นบอยๆ เชน โฆษณา ปาย 

ประกาศ จดหมาย ฯลฯ ความรูดานคําศัพทในระดับ 1,500 คํา ความรู

เกี่ยวกับวัฒนธรรมและสังคมพมาท่ีจําเปน

  Practice of communicative skills in listening, 

speaking, reading and writing in Myanmar language. 

Vocabularies, expressions and colloquial dialogues frequently 

used in advertisements, signs, announcements, letters etc... 

Lexical knowledge of 1,500 words. Learning various aspects of 

Myanmar culture and society

  

 0165 404 ทักษะทางภาษาพมาขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

  Intermediate Myanmar Skills for Communication 2

  การฝกทักษะฟง พูด อาน เขียนดวยคําศัพท สํานวน 

ถอยคํา และบทสนทนาจากขาว สื่อโฆษณา ภาพยนตร รายการโทรทัศน 

ฯลฯ ความรูดานคาํศพัทในระดบั 2,000 คาํ ความรูเกีย่วกบัวัฒนธรรมและ

สังคมพมาท่ีจําเปน

  Practice of communicative skills in listening, 

speaking, reading and writing in Myanmar language. 

Vocabularies, expressions and colloquial dialogues frequently 

used in news, advertisements, movies, television programmers 

etc... Lexical knowledge of 2,000 words. Learning various aspects 

of Myanmar culture and society  

 0165 405  ภาษาพมาในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5)

  Myanmar in Daily Life

  ภาษาพมาในบริบทตางๆ ทีเ่กิดข้ึนในชวีติประจาํวนั การฝก

ใชทักษะตางๆ ทางภาษาพมา คําศัพท สํานวนและการออกเสียงท่ีถูกตอง

และเหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม 

  Practice of colloquial Myanmar in everyday 

situations in various contexts. Practice of Myanmar appropriate 

language skills, lexical usage, expressions and pronunciation 

according to social and cultural contexts

  

  วิชาโทภาษาลาว

 0165 240 ทักษะทางภาษาลาวข้ันตนเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

  Elementary Lao Skills for Communication 1

  การฝกทักษะฟง พูด อาน เขียนดวยคําศัพท สํานวน 

ถอยคํา และบทสนทนาในชีวิตประจําวัน ระบบตัวอักษรลาว โครงสราง

ประโยคพื้นฐาน ความแตกตางระหวางภาษาพูดและภาษาเขียน เขาใจ

วงศัพทพื้นฐานระดับ 500 คํา และความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมลาวเบ้ืองตน

ที่จาํเปนในชีวิตประจําวัน 
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  Basic communicative skills of listening, speaking, 

reading and writing in Vietnamese language. Vocabularies, 

expressions and colloquial dialogues for usage in Daily life. 

Introduction to Lao script, basic grammatical structures ; the 

difference between spoken Lao and written Lao and lexical 

knowledge of 500 words. Basic approach to Lao culture

  

 0165 241 ทักษะทางภาษาลาวข้ันตนเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

  Elementary Lao Skills for Communication 2

  การฝกทักษะฟง พูด อาน เขียนดวยคําศัพท สํานวน 

ถอยคํา และบทสนทนาในสถานการณตางๆ ทักษะการอานและการเขียน

ภาษาลาวเพือ่การสือ่สารเบือ้งตน เขาใจวงศพัทพืน้ฐานระดบั 1,000 คาํ และ

ความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมลาวในสถานการณตางๆ

  Practice of communicative skills in listening, 

speaking, reading and writing in Lao language. Vocabularies, 

expressions and colloquial dialogues in various situations. Basic 

skills of reading and writing in Lao for communication and 

lexical knowledge of 1,000 words. Learning Lao culture in various 

contexts

  

 0165 242 ทักษะทางภาษาลาวข้ันกลางเพื่อการสื่อสาร 1  3(2-2-5)

  Intermediate Lao Skills for Communication 1

  การฝกทักษะฟง พูด อาน เขียนดวยคําศัพท สํานวน 

ถอยคํา และบทสนทนาหรือขอความที่พบเห็นบอยๆ เชน โฆษณา ปาย 

ประกาศ จดหมาย ฯลฯ ความรูดานคําศัพทในระดับ 1,500 คํา ความรู

เกี่ยวกับวัฒนธรรมและสังคมลาวที่จําเปน

  Practice of communicative skills in listening, 

speaking, reading and writing in Lao language. Vocabularies, 

expressions and colloquial dialogues frequently used in 

advertisements, signs, announcements, letters etc... Lexical 

knowledge of 1,500 words. Learning various aspects of Lao 

culture and society

  

 0165 243 ทักษะทางภาษาลาวข้ันกลางเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

  Intermediate Lao Skills for Communication 2

  การฝกทักษะฟง พูด อาน เขียนดวยคําศัพท สํานวน 

ถอยคํา และบทสนทนาจากขาว สื่อโฆษณา ภาพยนตร รายการโทรทัศน 

ฯลฯ ความรูดานคาํศพัทในระดบั 2,000 คาํ ความรูเกีย่วกบัวฒันธรรมและ

สังคมลาวที่จําเปน

  Practice of communicative skills in listening, 

speaking, reading and writing in Lao language. Vocabularies, 

expressions and colloquial dialogues frequently used in news, 

advertisements, movies, television programmers etc... Lexical 

knowledge of 2,000 words. Learning various aspects of Lao 

culture and society

  

 0165 244 ภาษาลาวในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5)

  Lao in Daily Life

  ภาษาลาวในบรบิทตางๆ ทีเ่กดิขึน้ในชวีติประจาํวนั การฝก

ใชทักษะตางๆ ทางภาษาลาว คําศัพท สํานวนและการออกเสียงท่ีถูกตอง

และเหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม 

  Practice of colloquial Vietnamese in everyday 

situations in various contexts. Practice of Lao appropriate 

language skills, lexical usage, expressions and pronunciation 

according to social and cultural contexts

  วิชาโทภาษาเวียดนาม

 0165 345 ทักษะทางภาษาเวียดนามขั้นตนเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

  Elementary Vietnamese Skills for Communication 1

  การฝกทักษะฟง พูด อาน เขียนดวยคําศัพท สํานวน 

ถอยคํา และบทสนทนาในชีวิตประจําวัน ระบบตัวอักษรเวียดนาม 

โครงสรางประโยคพ้ืนฐาน ความแตกตางระหวางภาษาพูดและภาษาเขียน 

เขาใจวงศัพทพืน้ฐานระดับ 500 คาํ และความรูเกีย่วกับวฒันธรรมเวียดนาม

เบ้ืองตนที่จําเปนในชวีิตประจําวัน 

  Basic communicative skills of listening, speaking, 

reading and writing in Vietnamese language. Vocabularies, 

expressions and colloquial dialogues for usage in Daily life. 

Introduction to Vietnamese script, basic grammatical structures; 

the difference between spoken Vietnamese and written 

Vietnamese and lexical knowledge of 500 words. Basic approach 

to Vietnamese culture

  

 0165 346 ทักษะทางภาษาเวียดนามขั้นตนเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

  Elementary Vietnamese Skills for Communication 2

  การฝกทักษะฟง พูด อาน เขียนดวยคําศัพท สํานวน 

ถอยคํา และบทสนทนาในสถานการณตางๆ ทักษะการอานและการเขียน

ภาษาเวียดนามเพื่อการส่ือสารเบ้ืองตน เขาใจวงศัพทพื้นฐานระดับ 

1,000 คํา และความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมเวียดนามในสถานการณตางๆ

  Practice of communicative skills in listening, 

speaking, reading and writing in Vietnamese language. 

Vocabularies, expressions and colloquial dialogues in various 

situations. Basic skills of reading and writing in Vietnamese for 

communication and lexical knowledge of 1,000 words. Learning 

Vietnamese culture in various contexts
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 0165 347 ทักษะทางภาษาเวียดนามขั้นกลาง 3(2-2-5)

  เพ่ือการสื่อสาร 1 

  Intermediate Vietnamese Skills for Communication 1

  การฝกทักษะฟง พูด อาน เขียนดวยคําศัพท สํานวน 

ถอยคํา และบทสนทนาหรือขอความท่ีพบเห็นบอยๆ เชน โฆษณา 

ปายประกาศ จดหมาย ฯลฯ ความรูดานคําศัพทในระดับ 1,500 คํา 

ความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมและสังคมเวียดนามที่จําเปน

  Practice of communicative skills in listening, 

speaking, reading and writing in Vietnamese language. 

Vocabularies, expressions and colloquial dialogues frequently 

used in advertisements, signs, announcements, letters etc... 

Lexical knowledge of 1,500 words. Learning various aspects of 

Vietnamese culture and society

  

 0165 348 ทักษะทางภาษาเวียดนามขั้นกลาง 3(2-2-5)

  เพ่ือการสื่อสาร 2

  Intermediate Vietnamese Skills for Communication 2

  การฝกทักษะฟง พูด อาน เขียนดวยคําศัพท สํานวน 

ถอยคํา และบทสนทนาจากขาว สื่อโฆษณา ภาพยนตร รายการโทรทัศน 

ฯลฯ ความรูดานคาํศพัทในระดบั 2,000 คาํ ความรูเกีย่วกบัวฒันธรรมและ

สังคมเวียดนามที่จําเปน

  Practice of communicative skills in listening, 

speaking, reading and writing in Vietnamese language. 

Vocabularies, expressions and colloquial dialogues frequently 

used in news, advertisements, movies, television programmers 

etc... Lexical knowledge of 2,000 words. Learning various aspects 

of Vietnamese culture and society

  

 0165 349  ภาษาเวียดนามในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5)

  Vietnamese in Daily Life

  ภาษาเวียดนามในบริบทตางๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน 

การฝกใชทกัษะตางๆ ทางภาษาเวยีดนาม คาํศัพท สาํนวนและการออกเสยีง

ที่ถูกตองและเหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม 

  Practice of colloquial Vietnamese in everyday 

situations in various contexts. Practice of Vietnamese appropriate 

language skills, lexical usage, expressions and pronunciation 

according to social and cultural contexts

  

  วิชาโทภาษาจีน

 0116 101  ทักษะทางภาษาจีนขั้นตนเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

  Elementary Chinese Skills for Communication 1

  ระบบถอดเสียงภาษาจีนกลางเปนอักษรโรมัน (พินยิน) 

เสนพืน้ฐานและสวนประกอบท่ีประสมกนัขึน้เปนตวัอกัษรจนี การฝกทกัษะ

ฟง พูด อาน เขียนดวยคําศัพท สํานวน ถอยคํา และบทสนทนาในชีวิต

ประจําวัน ความรูอักษรจีนพื้นฐานในระดับ 500 ตัว

  The transcription of mandarin Chinese into Roman 

alphabets (pinyin); the basic strokes and radicals forming Chinese 

characters; practice of listening, reading and writing skills with 

vocabularies, idioms, expressions and conversations used in 

daily life; knowledge of500 basic Chinese characters

  

 0116 102  ทักษะทางภาษาจีนขั้นตนเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

  Elementary Chinese Skills for Communication 2

เงื่อนไขของรายวิชา : 0116 101 ทักษะทางภาษาจีน

ขั้นตนเพื่อการสื่อสาร 1

Prerequisite : 0116 101 Elementary Chinese 

Skills for  Communication 1

  การฝกทักษะฟง พูด อาน เขียนคําศัพท สํานวน ถอยคํา 

และบทสนทนาในการสถานการณและสถานที่ตางๆ การใชอักษรพินยิน

ควบคูกับตักอักษรจีนในระดับ 1,000 ตัว

  Practice in Listening, reading and Writing skills 

with vocaburalies, idioms, expressions and conversation Used 

in various situation and placesว using Pinyin alphabets together 

with Chinese characterว knowledge of 1,000 chinese character

  

 0116 201  ทักษะทางภาษาจีนขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

  Intermediate Chinese Skills for Communication 1

เงื่อนไขของรายวิชา : 0116 102 ทักษะทางภาษาจีน

ขั้นตนเพื่อการสื่อสาร 2

Prerequisite : 0116 102 Elementary Chinese 

Skills for Communication 2

  การฝกทักษะฟง พูด อาน เขียนดวยคําศัพท สํานวน และ

ถอยคําจากขาว สื่อโฆษณา ภาพยนตร รายการโทรทัศน ฯลฯ ความรูภาษา

จีนในระดับ 1,500 คํา

  Practice in Listening, reading and Writing skills 

with vocaburalies, idioms, and expressions such as in news, 

advertisements, advertisements, movies and television programs 

etc : knowledge of 1,500 Chinese characters
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 0116 202  ทักษะทางภาษาจีนขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

  Intermediate Chinese Skills for Communication 2

เง่ือนไขของรายวิชา : 0116 201 ทักษะทางภาษาจีน

ขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 1

Prerequisite : 0116 201 Elementary Chinese 

Skills for  Communication 1

  การฝกทักษะฟง พูด อาน เขียนดวยคําศัพท สํานวน และ

ถอยคําจากขาว สื่อโฆษณา ภาพยนตร รายการโทรทัศน ฯลฯ ความรูภาษา

จีนในระดับ 2,000 คํา

  Practice in Listening, reading and Writing skills 

with vocaburalies, idioms, and expressions such as in news, 

advertisements, advertisements, movies and television programs 

etc : knowledge of 2,000 Chinese characters.

  

 0162 201  การสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจําวัน  3(2-2-5)

  Chinese Conversation in Daily Life

  การฝกสนทนาภาษาจีนในสถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้นใน

ชวีติประจําวนัในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัยการใชคาํศพัทสาํนวน

และการออกเสียงท่ีถูกตองและเหมาะสมกับบริบททางสังคมและ

วัฒนธรรม การฝกทักษะการฟง ประโยคและบทสนทนา เพื่อความเขาใจ 

  Practice in Chinese conversation in daily-life 

situation situations in and out campus; word, idiom and 

pronunciation and appropriateness for each situation; listening 

comprehension of sentences and conversations.

 

  วิชาโทภาษาเกาหลี 

 0163 210 ทักษะทางภาษาเกาหลีขั้นตนเพื่อการสื่อสาร 1 3(3-0-6)

  Elementary Korean Skills 

  for Communication 1

  ระบบถอดเสียงภาษาเกาหลีเปนอักษรโรมัน ตัวอักษร

เกาหลี คําศัพทพื้นฐานในระดับ 500 ตัว สํานวน บทสนทนาพื้นฐานในชีวิต

ประจําวัน 

  The transcription of Korean into Roman alphabets, 

Korean characters, basic vocabularies, 500 basic Korean 

characters, expressions, and conversations used in daily life

  

 0163 260  การฟงภาษาเกาหลีเพื่อความเขาใจ 3(3-0-6) 

  Korean Listening Comprehension

  การฝกทกัษะการฟงขอความระดบัยอหนาสัน้ๆ เพือ่ความ

เขาใจ การฝกทักษะการฟงในระดับหลายยอหนา และการฝกการนําความ

คดิหลกัและความคดิสนบัสนนุของขอความมาถายทอดเปนขอความแบบ

พูดหรือเขียน

  Practice in listening comprehension of short 

paragraphs and extended discourse; practice in Finding the 

main ideas and supporting ideas of the passage in order to 

paraphrase them in the form of spoken or written message

 0163 263  การอานภาษาเกาหลีเพ่ือความเขาใจ 3(3-0-6)

  Korean Reading Comprehension

  เทคนิคการอาน ฝกอานขอความภาษาเกาหลีสั้นๆ งายๆ 

โดยเนนความเขาใจโดยตรงและการแปลโครงสรางประโยคและคําตาม

บริบท เพื่อจับใจความสําคัญและรายละเอียดของเร่ืองได 

  Practice in listening to various messages for correct 

comprehension; interpreting the intention and attitudes of the 

speakers as well as summarizing the messages 

 0163 270  การสนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจําวัน 1 3(3-0-6)

  Korean Conversation in Daily Life 1

  การพูดบทสนทนาภาษาเกาหลีในสถานการณตางๆ ที่เกิด

ขึ้นในชีวิตประจําวันในมหาวิทยาลัย การออกเสียงท่ีถูกตองและเหมาะสม

กับบริบท โดยเฉพาะการเนนเสียง และทํานองเสียงในประโยค การฝก

ทักษะการฟงประโยค และบทสนทนาสั้นๆ เพื่อความเขาใจ 

  Practice in short conversations in daily-life

situations and contexts with accurate and appropriate 

pronunciations for each situation, with emphasis on stress and 

intonation; listening comprehension of short sentences and 

short conversations

  

 0163 272  พื้นฐานการเขียนภาษาเกาหลี 3(3-0-6)

  Foundation of Korean Writing

  ความรูเกี่ยวกับชนิดและหนาท่ีของคํา ความหมายตรง 

ความหมายโดยนยั การแปรของคาํในวจันลลีาแบบทางการ และไมทางการ 

การสรางอนุพากย และการสรางประโยคตามชนิดของหนาท่ี

  Practice of word class and function of words; 

denotative and connotative meaning of words; the variation of 

words in formal and informal styles; formation of clauses and 

sentences in various kinds of function

  

  วิชาโทภาษาอังกฤษ

 0105 103  ไวยากรณและการใชภาษาอังกฤษที่จําเปน 3(3-0-6)

  Essential English Grammar and Usage

  ชนิดของคํา รูปกริยาตามกาลและวาจก ความสอดคลอง

กันของประธานและกริยา รูปแบบประโยคและชนิดของประโยค คําเช่ือม

ประโยค การระบุและแกไขขอผิดพลาดในการใชที่พบบอย
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  Parts of speech; verb forms in different tenses and 

voices; subject-verb agreement; sentence patterns, and sentence 

types; use of sentence connectors; identifying and correcting 

common grammatical errors

  

 0105 104  การอานภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน  3(3-0-6)

  Daily English Reading

  ทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ การอานเพื่อ

จับใจความสําคัญและรายละเอียดสนับสนุน คําศัพทและโครงสราง

ไวยากรณที่จําเปนในการอานขอความตางๆ ในชีวิตประจําวัน 

  English reading skill for comprehension; reading 

for main ideas and supporting details; essentialvocabulary and 

grammatical structures for reading various texts in daily life

  

 0105 201  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน  3(3-0-6)

  Basic Communicative English

  ทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ในชวีติประจาํวนัสําหรบัผูใชระดบัพืน้ฐานศพัทและโครงสรางภาษาองักฤษ

พื้นฐานที่จําเปนในการฟง พูด อาน และเขียนเก่ียวกับเรื่องรอบตัว

ในสถานการณตางๆ 

  English listening, speaking, reading, and writing 

skills for daily life communication for basic users; essential 

English vocabularyand grammatical structures for listening, 

speaking, reading, and writing about daily activities in various 

situations

  

 0105 202  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขั้นกลาง  3(3-0-6) 

  Intermediate Communicative English

เง่ือนไขของรายวิชา : 0105 201 ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารขั้นพื้นฐาน

Prerequisite : 0105 201 Basic Communicative 

English

  ทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ในชีวิตประจําวันสําหรับผูใชระดับกลาง ศัพทและโครงสรางภาษาอังกฤษ

ที่จําเปนในการฟง พูด อาน เขียนขอความสั้นๆ เพื่อการพรรณนา

การบรรยาย การอธิบาย การโตแยง การใหเหตุผลและแสดงความคิดเห็น

  English listening, speaking, reading, and writing 

skills for daily life communication for intermediate users; essential 

vocabulary and grammatical structures used for listening, 

speaking, reading, and writing short messages for describing, 

narrating, explaining, arguing, reasoning, and expressing 

opinions

  

 0105 208  การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน  3(3-0-6) 

  Daily English Writing

  ทักษะการเขียนประโยคและขอความสั้นๆ ภาษาอังกฤษ

โดยใชโครงสรางข้ันพื้นฐาน การเลือกใชคําศัพทและโครงสรางท่ี

เหมาะสมในการเขียนประโยคและขอความสั้นในชีวิตประจําวัน การเขียน

ขอความเพื่อการสื่อสารสวนตัว หลักและวิธีเขียนยอหนา การฝกเขียนยอ

หนาสั้นๆ 

  Skills in writing sentences and short messages 

using basic English grammatical structures; choice of words and 

grammatical structures for writing sentences and short 

messages in daily life; writing messages for personal 

communication; principles and methods for paragraph 

writing; practice in writing short paragraphs

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา6 หนวยกิต

  รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี ประกอบดวยรายวิชาตางๆ ที่คณะ

และสาขาวิชาตางๆ ในมหาวิทยาลัยมหาสารคามเปดใหนิสิตในหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย สามารถลงทะเบียนเรียนเปนวิชา

เลือกเสรีได โดยนิสิตสามารถเลือกเรียนจากรายวิชาท่ีเปดสอนใน

มหาวิทยาลัย ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

  

 4.  หมวดประสบการณภาคสนาม 

  ทุกรายวิชาหมวดประสบการณภาคสนาม การฝกงานหรือสหกิจ

ศึกษา ประเมินผลเปน S/U

  โปรแกรมปกติ 6 หนวยกิต

  โปรแกรมสหกิจศึกษา ไมนอยกวา 9 หนวยกิต

  

 0161 126 การฝกประสบการณวิชาชีพ 6(0-40-0)

  Internship 

  การฝกงานในหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนตาม

ความสนใจและสอดคลองกบัวิชาท่ีศกึษา การนาํความรูทีไ่ดจากการศกึษา

ของรายวิชาตางๆ ไปประยุกตใชกับลักษณะงานในองคกรไดอยางมี

ประสิทธิภาพ นําเสนอผลการฝกงานเปนรายงานประกอบการสัมมนา 

  Training in government and private organisations 

according to individual interests and related fields of study; 

effective application of knowledge in professional organisations; 

presentation of internship in forms of report and seminar
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 0161 127 การเตรียมความพรอมสําหรับสหกิจศึกษา 1(0-2-1)

  และการพัฒนาอาชีพ

  Preparation for Cooperative Education and 

  Professional Development

  (สาํหรับนสิติทีป่ระสงคจะเขาสหกิจศกึษา/ประเมินผล S/U) 

  การเตรียมความพรอมท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาอาชีพ 

การสงเสริมทักษะ และประสบการณใหพรอมท่ีจะเขาสูระบบการทํางาน 

การเพ่ิมเติมประสบการณทางดานวิชาการ วิชาชีพ และการพัฒนาตนเอง

ดานตางๆ เพื่อเขาสูสหกิจศึกษา  

  (For students who will take Cooperative Education/ 

Evaluation S/U) 

  Preparation in relation to professional development, 

skill and experience enhancement for students before entering 

future career; additional training: academic, professional, and 

individual development for the Cooperative Education

  

 0199 499  สหกิจศึกษา 9(0-40-0)

  Cooperative Education 

  การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอยางมีระบบ  โดย

ความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกบัสถานประกอบการ เพือ่พัฒนานิสติให

มีความรูทางวิชาการและทักษะท่ีเกี่ยวของกับการทํางานในสถานประกอบ

การ มีความสามารถพัฒนาตนเองในดานความคิดอยางเปนระบบ 

การสังเกต การตัดสินใจ ตลอดจนทักษะในการวิเคราะหและประเมินผล 

ทําใหนิสิตมีคุณภาพตรงตามความตองการของสถานประกอบการ และ

ตลาดแรงงาน

  On-the-job training in organizations by integrating 

knowledge studied with job practice at enterprises as one of the 

staff members; doing the project; reporting the result; writing 

and presenting as suggested by staff advisors and school 

supervisors leading to working skills, professional knowledge 

and ethics, required habits and personality for future employment

 

วิชาเอกภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ 

 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต

 2.  หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา  102 หนวยกิต

  2.1 กลุมวิชาแกน ไมนอยกวา  18 หนวยกิต

 0161 001  การพัฒนาทักษะการคิด 3(2-2-5) 

  Thinking Process Development

  ความหมาย ความสําคัญ พื้นฐานการคิด กระบวนการคิด

และวิธีคิดแบบตางๆ การคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดวิจารณ 

การคิดอยางมีวจิารณญาณ การคิดสรางสรรคและจินตนาการ การคิดตาม

กระบวนการทางวิทยาศาสตร การนําเสนอความคิด การประยุกต

กระบวนการพัฒนาความคิดเพื่อนําไปใชกับการศึกษาและชีวิตประจําวัน

  Definitions, significance, foundation of thinking, 

thinking processes and methods; critical and analytical thinking, 

synthetic thinking, criticism, creative thinking and imagination; 

scientific thinking, presentation of ideas, application and 

development of thinking processes for studies and daily life.

 002 1610  การศึกษาเชิงสหวิทยาการดานภาษา 3(3-0-6)

  วรรณคดีและคติชนวิทยา

  Interdisciplinary Studies for Language, 

  Literature, and Folklore

  แนวคิดเบ้ืองตนเก่ียวกับการศึกษา ภาษา วรรณคดีและ

คติชนวิทยา ความสัมพันธระหวางภาษา วรรณคดี คติชน กับศาสตรตางๆ 

อาท ิประวตัศิาสตร มานษุยวทิยา ปรชัญาและศาสนา สงัคมวทิยา เศรษฐกจิ 

การเมือง จิตวิทยา วัฒนธรรม รวมท้ัง ศิลปะแขนงตางๆ การบูรณาการ

ความรูในศาสตรตางๆ กับการศึกษา ภาษา วรรณคดีและคติชนวิทยา

  Introduction to the studies of language, literature, 

and folklore; the relationship between language, literature, 

folklore and other disciplines including history, anthropology, 

philosophy and religion, sociology, economics, politics, 

psychology, culture, and other related fields in arts; integration 

of interdisciplinary knowledge with language, literature, and 

folklore studies 

  

 003 1610  สัทศาสตรและสัทวิทยา 3(3-0-6)

  Phonetics and Phonology 

  อวัยวะท่ีใชและกระบวนการการเปลงเสียง ลักษณะทาง

กายภาพของเสียงและการรับฟง การฟงและออกเสียง เรยีนรูสญัลกัษณแทน

เสียง หลักการและวิธีการวิเคราะหระบบเสียงในภาษา ระบบเสียงภาษาไทย

  Speech articulators and sound production; physical 

properties of speech and hearing; listening and articulation; 

sound symbols, principles, and methods to analyze sound system 

in language and Thai sound system 

  

 0105 205  การพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนอขั้นพื้นฐาน 3(2-2-5)

  English Conversation and Presentation

  ฝกฟงและพูดภาษาอังกฤษโดยเนนขอความสั้นๆ และ

บทสนทนา ตลอดจนการนาํเสนอเรือ่งราวและขาวสารตางๆ โดยใชสาํเนยีง

ที่เหมาะสม

  English listening and speaking practice with 

emphasis on short passages and dialogues as well as presentation 

of stories and information with suitable intonation
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 0105 300  การอานวรรณกรรมภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)

  English Literary Reading 

  ทักษะการอานงานวรรณกรรมเพ่ือความบันเทิง ประเภท

ของวรรณกรรม องคประกอบของนิยาย กลวิธีในการเขียนกลอนฝกอาน

บทกลอนและนิยายท่ีคดัสรรเพ่ือความเขาใจ การวิเคราะหและการตีความ 

  Skills in reading literary works in English for 

pleasure; literary genres; elements of fiction; poetic devices; 

practice reading selectedpoems and fiction for comprehension, 

analysis, and interpretation

  

 0105 301  ภาษาอังกฤษสําหรับมนุษยศาสตรและ 3(3-0-6)

  สังคมศาสตร

  English for Humanities and Social Sciences 

  ทักษะการพูด ฟง อาน เขียน เกี่ยวกับงานวิชาการทางดาน

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ศัพทเฉพาะและโครงสรางที่จําเปน

ฝกการนําเสนอเชิงวิชาการ การฝกอานเนื้อหาเชิงวิชาการและเขียนสรุป

  Speaking, listening, reading, and writing skills for 

academic purposes in the fields of humanities and social 

sciences; technical terms and essential English grammatical 

structures; practice in academic oral presentation; practice in 

reading various academic texts and writing a summary 

  

  2.2 กลุมวิชาเอก ไมนอยกวา 69 หนวยกิต

   2.2.1 วิชาเอกบังคับ ไมนอยกวา 54 หนวยกิต

 0161 128  พื้นฐานภาษาไทย 3(2-2-5)

  Fundamental Thai Language

  พยัญชนะ สระ และวรรณยกุตในภาษาไทย หลกัการออกเสยีง 

การฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาไทยเบื้องตน 

  Consonant, vowel, and tone in Thai language, 

principles of pronunciation, listening, reading, and writing 

fundamental Thai

 0161 129 ทักษะการฟงและการพูด  3(2-2-5) 

  Listening and Speaking Skills 

  ทักษะการฟงและพูดเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 

โดยเนนการส่ือสารในสถานการณตางๆ ในชีวิตประจําวัน 

  Skills of listening and speaking for daily-life 

communication focusing on communication in different daily-life 

situations 

 0161 130  ทักษะการอานและการเขียน  3(2-2-5)

  Reading and Writing Skills

  ทกัษะการอานและการเขียนเพ่ือการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 

การอานคําและขอความสั้นๆ การเขียนคําและการแตงประโยคท่ีเกี่ยวของ

กับสถานการณตางๆ ในชีวิตประจําวัน

  Skills of reading and writing for daily-life 

communication, reading words and short messages, writing 

words and creating sentences relevant to different daily-life 

situation 

 0161 131  การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจําวัน  2(1-2-3)

  Thai Conversation in Daily-life

  การสนทนาภาษาไทยในสถานการณตางๆ การใชคําศัพท

สํานวนและการออกเสียงท่ีถูกตองและเหมาะสมกับบริบททางสังคมและ

วัฒนธรรม การฝกทักษะการฟงประโยคและบทสนทนาเพ่ือความเขาใจ

  Thai language conversation in different situations, 

vocabulary and expression usage, correct pronunciation in 

appropriate social and cultural context, practice of listening 

sentence and conversation for comprehension

  

 0161 132  การพูดเบ้ืองตน 2(1-2-3)

  Introduction to Speaking

  ความหมาย องคประกอบการสือ่สาร ความสมัพนัธระหวาง

วัจนภาษาและอวัจนภาษา การใชถอยคํา ประเภทการพูด มารยาท

และจรรยาบรรณในการพูด รวมทั้งฝกพูดเปนรายบุคคล ไดแก การพูด

แนะนําตัว การพูดใหความรู และการพูดกะทันหัน

  Definition,  communication components, 

relationship between verbal and non-verbal languages, rhetoric, 

types of speaking, speaking manners and ethics, individual 

speaking practice: self-introduction, lecture, impromptu 

 0161 133  การเขียนเบื้องตน 2(1-2-3)

  Introduction to Writing

  หลักการพ้ืนฐานของการเขียน ศิลปะการใชคํา การผูก

ประโยค การเขียนยอหนา การเขียนขยายความและกระบวนความหรือ

โวหารในการเขียนแบบตางๆ  

  Basic principles of writing, arts of rhetoric, 

sentence construction, paragraph writing, writing for clarification 

and rhetorical styles in different types of writing
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 0161 134  การพูดเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะดาน 2(1-2-3)

  Speaking for Specific Purposes 

  รปูแบบการพดูเพือ่วตัถปุระสงคตางๆ ทัง้ทีเ่ปนทางการและ

ไมเปนทางการ หลักการพูดตามวัตถุประสงค การพูดเพื่อนําเสนองานทาง

วิชาการ การพูดเพ่ือโฆษณาประชาสัมพันธ การพูดเพ่ือการสอน การพูด

เพื่อแสดงความคิดเห็นและทัศนะเชิงวิจารณ การพูดในฐานะผูดําเนิน

รายการหรือพิธีกร

  Pattern of formal and informal speaking in different 

purposes, principles of purposive speaking, speaking for aca-

demic presentation, speaking for public relation, speaking for 

teaching, speaking for giving opinion and criticism, speaking 

as moderator or host

  

 0161 135  มนุษยกับภาษาและวรรณกรรม 2(2-0-4)

  Man, Language, and Literary Work

  ความหมายของภาษา ลักษณะทั่วไปของภาษามนุษย 

การเรยีนรูภาษาของมนษุย พฤตกิรรมการสือ่สารของมนษุย บทบาทหนาที่

ของภาษาดานการใชเพื่อแสดงเจตนาตางๆ ความสําเร็จของมนุษยใน

การสรางสรรคศลิปะดวยภาษาทัง้แบบมขุปาฐะและลายลกัษณ วรรณกรรม

กับการถอดแบบชีวิต การถายทอดอารมณความรูสึก การบันทึกความจริง

ความลวง ปรัชญาคําสอน ความขัดแยง ประวัติศาสตร ธรรมชาติ และ

สิ่งแวดลอม

  Definition of language, general characteristics of 

human language, human language learning, communicative 

behaviors of human, functions of language in expressing 

intention, human success in creative art through spoken and 

written languages, literature and humans’ life reflection, 

expressing feelings, recording of fact and falsehood, philosophical 

guidance, conflict, history, nature, and environment 

  

 0161 136  การอานจับใจความ 2(1-2-3)

  Comprehensive Reading

  หลกัการอานและวิธกีารอานงานเขียนประเภทตางๆ เทคนิค

การอาน การอานจับใจความ การฝกอานออกเสียง การอานในใจ ทั้งงาน

เขยีนประเภทรอยแกวและรอยกรอง การฝกจบัประเด็น แยกแยะใจความ

สําคัญกับสวนขยาย การสรุปความ ฝกอานหนังสือพิมพ บทความ สารคดี 

เรื่องสั้น กวีนิพนธ  

  Principle and method of reading different texts, 

reading technique, reading comprehension, practice of reading 

aloud, silent reading both poetry and prose, practice of topic 

issue, identify main idea and supporting, summarizing, reading 

newspaper, article, non-fiction, short story, poem

  

 0161 137  การเขียนเชิงวิชาการ 2(1-2-3)

  Academic Writing

  ความหมายและลกัษณะของงานเขียนเชงิวิชาการ ประเภท

และรูปแบบของงานเขียนเชิงวิชาการ จรรยาบรรณในการเขียนเชิงวิชาการ 

กระบวนการผลิตงานเขียนเชิงวิชาการ การเรียบเรียงเนื้อหาและนําเสนอ

ขอมูล ศิลปะการใชภาษา การอางอิง การเขียนรายงานและการเขียน

บทความทางวิชาการ 

  Definition and nature of academic writing, type 

and pattern of academic writing, ethic of academic writing, 

academic writing process, content complying and information 

presenting, art of language usage, reference, report writing, and 

academic article writing

  

 0161 138  ภาษาไทยกับสื่อสารสนเทศ 3(3-0-6) 

  Thai Language and Information Media 

  ความหมาย รูปแบบ และประเภทของสื่อสารสนเทศ 

ความสาํคญัและบทบาทของสือ่สารสนเทศในโลกยคุปจจบุนั ความสมัพนัธ

ของภาษาไทยกับสือ่สารสนเทศ ปรากฏการณและสถานการณปจจบุนัของ

การใชภาษาไทยในสื่อสารสนเทศรูปแบบตางๆ เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารกับการใชภาษาไทยและการเรียนการสอนภาษาไทยในบริบทโลก 

  Definition, pattern, and type of information media, 

significance and role of information media in current world, 

relationship of Thai language and information media, current 

phenomena and situation of Thai language used in different 

information media, information technology and communication 

in Thai language usage, and teaching Thai language in global 

context

  

 0161 139  พัฒนาการวรรณคดีไทย 2(2-0-4)

  Thai Literature Development

  ประวัตแิละพฒันาการวรรณคดไีทยในดานรูปแบบ เนือ้หา 

ภาษา แนวคิด และคุณคาต้ังแตสมัยสุโขทัยจนถึงรัชกาลท่ี 6

  History and Thai literature development through 

style, content, language, concept, and value from Sukhothai 

period to the reign of King Rama 6

  

 0161 140  ไวยากรณไทย 2(2-0-4)

  Thai Grammar

  โครงสรางของภาษาไทย แบบลักษณของภาษาไทย 

การสรางคํา การสรางวลี การสรางประโยคพื้นฐาน การสรางประโยคซับซอน 

การสรางสัมพันธสาร การวิเคราะหประโยคตามทฤษฎีไวยากรณตางๆ 
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  Thai language structure; typology of Thai language; 

word formation, phrase formation, basic sentence formation, 

complex sentence formation; discourse formation; sentence 

analysis on the basis of grammar theories 

  

 0161 141  ภาษาตางประเทศในภาษาไทย 2(2-0-4)

  Foreign Languages in Thai Language

  ปจจัยการรับภาษาตางประเทศเขามาใชในภาษาไทย 

แนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วของ ลกัษณะการยมื การเปลีย่นแปลงคาํยืมภาษาตาง

ประเทศในภาษาไทย ภาษาตางประเทศที่ปรากฏในภาษาไทย 

  Factors in adopting foreign languages in Thai 

language, related concepts and theories; characteristics of word 

loaning; the modification of foreign loanwords in Thai language; 

foreign languages appearing in Thai language

 0161 142  วรรณคดีวิเคราะห  2(2-0-4)

  Analytical Literature

  องคประกอบของวรรณคดี ประเภทของวรรณคดี เหตุผล

และจนิตนาการของมนษุยในวรรณคด ีโลกของกวแีละนกัเขยีน ปฏสิมัพนัธ

ระหวางวรรณกรรม สังคม มนุษย และสิ่งแวดลอม หลักการวิเคราะห

วรรณคดีและวรรณกรรมปจจุบันโดยวิเคราะหตามองคประกอบ

  Components of literature, genres, reason and 

imagination of humans in literature, world of poet and writer, 

interaction among literature, society, humans, and environment; 

principles of componential analysis on literature and modern 

literary work

 0161 143  วรรณกรรมไทยสมัยใหม  2(2-0-4) 

  Modern Thai Literary Work

  ปจจยัทีท่าํใหเกดิวรรณกรรมไทยสมยัใหมพฒันาการดาน

รูปแบบ เนื้อหา ภาษา แนวคิด ลีลาการเขียน ความสัมพันธกับสังคม และ

แนวโนมของการสรางและเสพวรรณกรรม

  Factors of modern Thai literary work created, 

development of styles, content, language, concepts, stylistics, 

social relation, and trends of composing and consuming literary 

work

 0161 144  การอานเชิงวิจารณ  2(1-2-3) 

  Critical Reading 

  หลกัการอานวเิคราะหและตคีวาม การฝกอานเพือ่ความเขา

องคประกอบวรรณกรรม การวิเคราะหรูปแบบ เนื้อหา ภาษา กลวิธีการนํา

เสนอของวรรณกรรมประเภทตางๆ การฝกตีความวรรณกรรม วิจารณ

ความหมาย นํ้าเสียง ทาที และความมุงหมายของผูแตง ฝกเขียนแนะนํา

หนังสือและเขียนบทความวิจารณวรรณกรรม 

  Principles of analytical and interpretative reading, 

reading practice for finding literary work component, analysis of 

pattern, content, language, tactic of different literary work 

presentation, criticism of meaning, tone of voice, attitude, and 

purpose of author, practice of book review, and literary work 

criticism writing 

  

 0161 145  อรรถศาสตร 2(2-0-4)

  Semantics

  แนวคิดของการนิยามความหมาย ความหมายในระดับคาํ

และประโยค ความหมายโดยอรรถ การวิเคราะหองคประกอบของความ

หมาย ประเภทของความหมายโดยนัย ความสัมพันธทางความหมาย

ระหวางศัพท และความกํากวมของความหมาย

  Concepts of giving definition, lexical and sentence 

meaning, contextual meaning, componential analysis of 

meaning, connotative meaning, relationships in lexical meaning, 

meaning ambiguity

  

 0161 146  ภาษากับสังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6)

  Language, Society, and Culture

  ความสัมพันธระหวางภาษากับสังคมและวัฒนธรรม 

การแปรของภาษาตามปจจัยทางสังคม และสถานการณการใชภาษา ภาษา

กบัโลกทศัน ภาษากบัความเชือ่ ภาษากบัคานยิม วฒันธรรมกบับรรทดัฐาน

การใชภาษา การวิเคราะหการใชภาษาในแตละสังคมวัฒนธรรม

  Relationship among language, society and culture; 

language variation toward social factors and situations of 

language usage, language and vision, language and belief, 

language and value, culture and norm in language used, analysis 

of language usage in each society and culture

  

 0161 147  คติชนวิทยา 3(3-0-6)

  Folklore

  ความหมายและประเภทของขอมูลคติชน พัฒนาการและ

สถานภาพการศึกษาดานคติชนวิทยา วิธีวิทยาและทฤษฎีเบ้ืองตนในการ

ศึกษาขอมูลคติชน บทบาทและความสําคัญของคติชนที่มีตอสังคมและ

วัฒนธรรม

  Definition and types of folklore data, development 

and study status of folklore, basic methodology and theories of 

studying folklore data, functions and significance of folklore to 

society and culture
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 0161 148  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารขามวัฒนธรรม 3(3-0-6)

  Thai Language for Cross-cultural Communication

  แนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วของกบัการสือ่สารระหวางวฒันธรรม 

ภาษาไทยกับพลวัตของการติดตอสือ่สารและวัฒนธรรมในสังคม  ภาษาไทย

กับการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่มีผลตอการรับรูมโนทัศน ทัศนคติ 

คานยิมของบุคคลและสังคมท่ีมพีืน้ฐานทางวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน ภาษา

ไทยกบัการปรบัตวัทางวฒันธรรมทีเ่กดิจากสือ่มวลชน กระบวนการสือ่สาร

ดวยภาษาไทยเพ่ือสรางความสัมพันธและความเขาใจอันดีระหวางบุคคล

และสังคมตางวัฒนธรรม

  Theories of cross-cultural communication, Thai 

Language with dynamic communication and culture in society, 

Thai Language and cultural exchange influent on conceptual 

awareness, aptitude, value of individual and society in different 

cultural background, Thai Language and cultural adaptation 

derived from mass media, communicative process in Thai 

Language for building relationship and understanding between 

individual and society in different cultures

 0161 149  วรรณคดีและวรรณกรรมเอกของไทย  3(3-0-6) 

  Masterpieces of Thai Literature and Literary Work

  แนวคิดและความหมายของวรรณคดีและวรรณกรรมเอก 

อารมณสะเทือนใจในวรรณคดีและวรรณกรรมเอกกับมาตรฐานทาง

วัฒนธรรมและรสนิยมสทางศิลปะของสังคมไทย ความสัมพันธระหวาง

วรรณคดีและวรรณกรรมเอกกับศาสตรและศิลปะแขนงอ่ืน การดํารงอยู

ของวรรณคดีเอกในบริบทการสรางสรรควรรณกรรมสมัยใหม

  Concepts and meanings of masterpieces of Thai 

literature and literary work; emotion in Thai literature, 

conventions, cultural values, and aesthetics in Thai society; the 

relationship between masterpieces of Thai literature and literary 

work, arts, and other disciplines; the legacy of Thai traditional 

masterpieces in modern literary creativity 

  

   2.2.2 วิชาเอกเลือก  ไมนอยกวา 15 หนวยกิต

    2.2.2.1 วิชาเอกเลือกกลุมภาษาศาสตร

 0161 211  วิวัฒนาการของภาษาไทย 2(2-0-4)

  Evolution of Thai Language 

  ภาษาศาสตร  เชิ งประวัติและเปรียบเทียบกับการ

เปลี่ยนแปลงของภาษา  การเปลี่ยนแปลงของภาษาในด านเสียง 

ศพัท ไวยากรณ และความหมาย ประวตัคิวามเปนมาของภาษาไทย ลกัษณะ

และวิวัฒนาการของอักษรไทยและการใชภาษาไทย 

  Diachronic and comparative linguistics in relation 

to language change, language change in sound, vocabulary, 

grammar and meaning, history of Thai language, characteristics 

and evolution of Thai alphabet and Thai language usage 

 0161 212  ภาษากับการใชเหตุผล  3(3-0-6) 

  Language and Reasoning 

  ความหมายของเหตุผล โครงสรางของภาษาแสดงเหตุผล 

กระบวนการและหลักเกณฑในการแสดงเหตุผลตามวิธีตรรกวิทยา

เทียบเคียงกับระเบียบภาษาทางไวยากรณ รูปแบบการแสดงเหตุผลแบบ

อุปนัยและนิรนัย ประโยคอางอิง ประโยคสรุป เหตุผลวิบัติ การพิจารณา

ตัดสินความสมเหตุสมผลของประโยคขอความและบทความ

  Definition of reason, structure of language for 

reasoning, process and criteria of logical reasoning toward 

grammar, styles of deductive and inductive reasoning; citations, 

concluding speech, fallacy, reasonable judgment of sentences, 

messages, and journals

  

 0161 213  การวิเคราะหเปรียบเทียบภาษา 3(3-0-6)

  Comparative Analysis of Language

  ความหมายและความสําคัญของการเปรียบเทียบภาษา 

แบบลักษณสากลของภาษา การจัดกลุมภาษา ลักษณะรวม ลักษณะตาง

ของภาษาที่นํามาเปรียบเทียบในระดับเสียง คํา ความหมาย รูปประโยค 

บริบทของการนําไปใชในแตละสังคมและวัฒนธรรม

  Definition and significance of language comparison, 

universal typology of language, classification of language, 

common and distinctive characteristics of compared languages 

through sound, lexical, meaning, sentence form, and context of 

application in each society and culture

  

 0161 214 ภาษาไทยถิ่น  2(2-0-4)

  Thai Dialects 

  ลักษณะของภาษาถิ่น ภาษาถิ่นตระกูลไท การวิเคราะห

เปรียบเทียบลักษณะของภาษาไทยถ่ินเหนือ ภาษาไทยถ่ินอีสาน ภาษาไทย

ถิ่นกลาง และภาษาไทยถ่ินใต 

  Characteristics of Thai dialects, Tai dialect; 

analytical comparison on characteristics of Northern, 

Northeastern, Central, and Southern Thai dialects 

 0161 215  วาทกรรมในสังคมไทย  3(3-0-6) 

  Discourse in Thai Society

  ความหมายของวาทกรรม ภาษากับอํานาจและอุดมการณ

ทางสังคม ความสัมพนัธระหวางภาษากับความจริงทางสังคม วาทกรรมการ

ใชภาษาในสังคมไทย

  Definition of discourse, language toward power 

and social ideology, relationship between language and social 

fact, discourse of language usage in Thai society 
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 0161 216  วัจนปฏิบัติศาสตร 2(2-0-4)

  Pragmatics

  ความหมายของวัจนปฏิบัติศาสตร บริบทกับภาษา ทฤษฎี

วัจนกรรม ความสุภาพทางภาษา การวิเคราะหการสนทนา วัจนกรรม

ในสังคมตางวัฒนธรรม

  Definition of pragmatics, context and language, 

theory of speech acts, politeness in language, conversation 

analysis, speech acts in different cultural society  

  2.2.2.2 วิชาเอกเลือก กลุมการใชภาษาและภาษา

ในสื่อสารมวลชน

 0161 316  ภาษาไทยเพื่องานสํานักงาน  3(2-2-5) 

  Thai Language for Workplace

  ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกบังานเลขานกุาร คาํศพัท ถอยคํา และ

สํานวนที่ใชในสํานักงาน การติดตอประสานงาน การทําบันทึกยอ การราง

จดหมายราชการ การเขียนรายงานการประชุม โปรแกรมคอมพิวเตอร

สําหรับงานสํานักงาน หลักการพิมพสัมผัสและการฝกปฏิบัติการพิมพ

สัมผัสภาษาไทยดวยคอมพิวเตอร 

  Fundamental knowledge in secretarial work, 

vocabulary, word, and expression used in office, coordination, 

short note, official letter drafting, minute writing, PC program 

for workplace, principle of touch-typing and practice of Thai 

touch-typing on computer

 0161 317  ภาษาไทยเพื่อการทองเที่ยวและการบริการ  3(2-2-5) 

  Thai Language for Tourism and Hospitality 

  ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจการทองเที่ยว โรงแรมและ

การบริการ จรรยาบรรณของผูใหบริการ การใชคําศัพท ถอยคําสําหรับ

ผูประกอบการธุรกจิการทองเท่ียว ความรูเกีย่วกบัสถานท่ีทองเท่ียวสาํคญั

ของไทย การศึกษาดูงานสถานประกอบการการทองเที่ยว

  Fundamental knowledge in tourism, hotel, and 

hospitality business, ethic of service provider, vocabulary usage, 

word for tourism entrepreneur, knowledge in prominent Thai 

tourist attraction, study trip in tourism business 

 0161 318  ภาษาไทยเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ 3(2-2-5) 

  Thai Language for Advertisement and Public 

  Relation

  ความรู พื้นฐาน หลักการ กลยุทธเกี่ยวกับการตลาด 

การโฆษณาและการประชาสมัพนัธ การใชถอยคาํ สาํนวนภาษาไทยเพือ่การ

โฆษณาและการประชาสัมพันธ การเขียนแผนพับ ใบปลิวและปายโฆษณา 

การใชเทคโนโลยีในการโฆษณาและการประชาสัมพันธ

  Fundamental knowledge, principle, marketing 

strategy, advertisement and public relation, Thai word and 

expression usage for advertisement and public relation, writing 

leaflet, handbill, and billboard; technology usage in advertisement 

and public relation 

  

 0161 319  ภาษาไทยเพ่ือการแปลและการลาม  3(2-2-5) 

  Thai Language for Translation and Interpretation

  หลักการแปล ฝกการแปลคํา วลี ประโยค โดยเลือกใช

คําศัพทใหเหมาะสมกับการสนทนาในบริบทตางๆ ฝกการแปลแบบทันที

ในสถานการณจําลอง ฝกแปลขาว บทประพันธประเภทตางๆ เชน 

เรื่องสั้น เพลง หรือกวีนิพนธ

  Principles of translation, translating word, phrase, 

sentence with appropriate word choice and conversation in 

different contexts; practice of simultaneous translation in 

model situation, practice of news translation, composition such 

as short story, song, or poem

  

 0161 320  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารมวลชน  3(2-2-5) 

  Thai Language for Mass Communication 

  ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนขาว บทรายการวิทยุและ

โทรทัศน การคนควาขอมูลในการเตรียมบทพูด การพัฒนาบุคลิกภาพ 

การฝกใชภาษาท้ังวัจนภาษาและอวัจนภาษาในการส่ือสาร ฝกจัดรายการ

วิทยุและโทรทัศน 

  Fundamental knowledge of writing news, radio 

and television script, searching information for preparing speech, 

personality development, practice of verbal and non-verbal 

communication, practice of radio and television program 

production

 0161 321  ภาษาไทยเพ่ือการสรางสรรควรรณศิลป  3(2-2-5) 

  Thai Language for Literature Creativity 

  ศิลปะการใชภาษาเพื่อการเขียนเลาเรื่อง การใชโวหาร 

ภาพพจน สญัลกัษณในการเขียน ความรูเรือ่งฉนัทลกัษณไทยบางประเภท 

การสรางแรงบนัดาลใจในการเขยีน ฝกเขยีนงานสรางสรรคขนาดสัน้ทัง้รอยแกว

และรอยกรอง เชน คําขวัญ คําคม ความเรียง กลอนเปลา เพลง เปนตน 

  Language art for narrating story, eloquence usage, 

figure of speech, symbolic writing, knowledge of some Thai 

versification, inspiration in writing, practice of short creative 

work in poetry and prose such as motto, epigram, essay, blank 

verse, song, etc.
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  2.2.2.3 วิชาเอกเลือกกลุมวรรณคดีและวรรณกรรม

 0161 415  วรรณคดีและวิถีไทย  3(3-0-6) 

  Thai Literature and Ways of Life 

  ความสัมพันธ  ร ะหว  า งวรรณคดี ไทยกับคํ าสอน 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี พิธีกรรม ความเช่ือแบบไทย พัฒนาการและ

ลักษณะเดนดานรูปแบบ เนื้อหา ภาษา แนวคิด และวรรณศิลป

  Relationship between Thai literature and 

didacticism, traditions, culture, rituals, beliefs, development and 

prominent characteristics of Thai literature: forms, contents, 

language, theme, and other literary components 

  

 0161 416  วรรณคดีนิราศ 2(2-0-4)

  Niras, Literature of Journey 

  ความหมายของนิราศ พัฒนาการและลักษณะเดน

ดานรูปแบบ เนื้อหา ภาษา แนวคิด และวรรณศิลป

  Definitions, development, and prominent 

characteristics of Niras, literature of journey and departure 

including contents, language, theme, and other literary 

components

 

 0161 417  วรรณกรรมกับพุทธศาสนา  2(2-0-4)

  Literary Work and Buddhism 

  ประวัติวรรณกรรมพุทธศาสนา รูปแบบ เนื้อหา ภาษา 

คติธรรม อิทธิพลตอสังคมไทย วรรณกรรมพุทธศาสนาสมัยใหม กลวิธี

การนําเสนอ และคุณคา

  History of Buddhist literary work; forms, contents, 

language, moral lessons influent Thai society; modern Buddhist 

literary work, narrative techniques, and values

 0161 418  วรรณกรรมการละคร  3(2-2-5) 

  Dramatic Literary Work

  ความหมายและความสําคัญของวรรณกรรมการละคร 

ละครไทยแนวจารีต และละครรวมสมัย การเขียนบทและจัดการแสดง

ละคร

  Definitions and significance of dramatic literary 

work; traditional and contemporary Thai drama; play script 

writing and stage management

  

 0161 419  วรรณกรรมกับประวัติศาสตรและการเมือง  3(3-0-6) 

  Literary Work, History, and Politics 

  ความสัมพันธระหวางวรรณกรรมกับประวัติศาสตรและ

การเมือง พัฒนาการและลักษณะเดนดานรูปแบบ เนื้อหา ภาษา แนวคิด 

และวรรณศิลป

  Relationship between literary work toward history 

and politics; development and prominent characteristics: forms, 

contents, language, themes, and other literary components

  

 0161 420  วรรณกรรมสําหรับเด็กและเยาวชน  2(1-2-3)

  Literary Work for Children and Young Adults 

  ความหมาย ลักษณะ และประเภทของวรรณกรรมสําหรับ

เด็กและเยาวชน พัฒนาการของวรรณกรรมสําหรับเด็กและเยาวชน 

การประเมินคาและการสรางสรรควรรณกรรมสําหรับเด็กและเยาวชน

  Definitions, characteristics, and genres of literary 

work for children and young adults; development of children 

literary work; evaluation and creation of literary work for children 

and juveniles 

  

 0161 421  วรรณกรรมกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 2(2-0-4) 

  Literary Work, Nature and the Environment

  ความสัมพันธระหวางวรรณกรรมกับธรรมชาติและ

สิง่แวดลอม แนวคดิเก่ียวกบัธรรมชาติและสิง่แวดลอมในวรรณกรรมไทย 

วรรณกรรมกับการอนุรกัษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม แนวคิดในการศึกษา

วรรณกรรมกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

  Relationship between literary work toward nature 

and the environment; concepts about nature and the environment 

in Thai literary work; literary work through natural and 

environmental conservation; concepts of literary studies in 

relation to nature and environment

 0161 422  วรรณกรรมรางวัลซีไรต  3(3-0-6) 

  S.E.A. Write Awards of Literary Work

  ประวัติของรางวัลซีไรต ลักษณะสรางสรรคดานรูปแบบ 

เนื้อหา ภาษา และวรรณศิลป บทบาทและคุณคาของวรรณกรรมรางวัล

ซีไรต การวิเคราะหวิจารณวรรณกรรมซีไรตของไทยฉบับคัดสรร และ

วรรณกรรมซีไรตของประเทศตางๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตฉบับแปล

เปนภาษาไทย

  History of S.E.A. Write Awards; forms, contents, 

language, literary components; roles and values of S.E.A. Write 

awarded literary work; analysis and criticism of selected Thai 

S.E.A. Write literary work; studies of various types of S.E.A. Write 

literary work in Southeast Asia translated into Thai 
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 0161 423 วรรณกรรมตางประเทศท่ีสัมพันธกับ 3(3-0-6) 

  วรรณกรรมไทย

  Foreign Literary Work in Relation to 

  Thai Literary Work 

  วรรณกรรมตะวันตกและตะวันออกท่ีสัมพันธ กับ

วรรณกรรมไทย ลกัษณะการรับอทิธพิล และผลกระทบท่ีมตีอวรรณกรรม

ไทย การศึกษาวรรณกรรมไทยเรื่องสําคัญที่รับอิทธิพลวรรณกรรม

ตางประเทศ

  Western and Eastern literary works in relation to 

Thai literary creativity; studies of influence and adoption of 

foreign literary works in prominent Thai literary works

 0161 424  วรรณกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต  3(3-0-6)

  Southeast Asian Literary Work

  วฒันธรรมวรรณศิลปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต วรรณคดี

เรื่องสําคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต กําเนิดวรรณกรรมสมัยใหม 

ความสัมพันธระหวางวรรณกรรมกับความเช่ือทางศาสนา ชนช้ัน ลัทธิลา

อาณานิคม แนวคิดชาตินิยม อํานาจ สงคราม สันติภาพ เพศและสิทธิมนุษยชน

  Literary culture in Southeast Asia; masterpieces 

of Southeast Asian literary work and the emergence of modern 

literary work; the relationship between literary work and religious 

beliefs, classes, colonialism, nationalism, power, war and peace, 

gender, and human rights

  

 0161 425  วรรณกรรมกับสื่อสมัยใหม  3(3-0-6) 

  Literary Work in Modern Media

  ความหมายของสื่อสมัยใหม ความสัมพันธระหวาง

วรรณกรรมกับสื่อสมัยใหม บทบาทของสื่อสมัยใหมที่มีตอการสรางสรรค

และเผยแพรวรรณกรรม ประเภทของวรรณกรรมท่ีปรากฏในสือ่สมัยใหม 

กระแสและแนวโนมของการสรางเสพวรรณกรรมในสื่อสมัยใหม

  Meaning of modern media, relationship between 

literary work and modern media, role of modern media toward 

literary work creation and publication, types of literary work in 

modern media, direction and trend of literary extraction in 

modern media

 0161 426  วรรณกรรมกับการทองเที่ยว  3(3-0-6)

  Literary Work in Tourism

  ความสัมพนัธระหวางวรรณกรรมกับภมูศิาสตร การเดินทาง 

และการทองเที่ยว วรรณกรรมเร่ืองสําคัญที่เกี่ยวของกับการเดินทางและ

การทองเที่ยว แนวคิดและการประยุกตใชขอมูลวรรณกรรมเพื่อเผยแพร

ศิลปวัฒนธรรมและสงเสริมอุตสาหกรรมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

สําหรับชาวตางชาติ การทัศนศึกษาสถานที่ทองเที่ยวทางวัฒนธรรม

ที่สัมพันธกับวรรณกรรมไทย

  Relationship between literary work and geography, 

traveling, and tourism, significant literary work relevant to 

traveling and tourism, concept and application of literary 

information to publish cultural art and promote cultural tourism 

industry for foreigner, field trip in cultural tourism relevant to 

Thai literary work

  

 0161 427  พระราชนิพนธสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 2(2-0-4)

  สยามบรมราชกุมารี

  Literary Works of HRH Princess Maha Chakri 

  Sirindhorn 

  การวเิคราะหพระราชนิพนธในสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 

สยามบรมราชกมุาร ีลกัษณะเดนของพระราชนพินธดานแนวคดิ วรรณศลิป 

อัจฉริยลักษณ คุณคา และอิทธิพลตอสังคมในดานตางๆ 

  Analysis of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn’s 

literary works; pertaining to concepts, discourse, excellence, 

values, and influences on culture in various ways

  

 0161 428  พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 2(2-0-4)

  ภูมิพลอดุลยเดช

  Literary Works of King Rama IX 

  การ วิ เคราะห พระราชนิพนธ  ในพระบาทสมเ ด็จ

พระเจาอยูหวัภมูพิลอดลุยเดช ลกัษณะเดนของพระราชนพินธดานแนวคดิ 

วรรณศิลป อัจฉริยลักษณ คุณคา และอิทธิพลตอสังคมในดานตางๆ 

  Analysis of King Rama IX’s literary works; 

pertaining to concepts, discourse, excellence, values, and 

influences on culture in various ways

  

  2.2.2.4 วิชาเอกเลือก กลุมคติชนวิทยา

 0161 508  เพลงพ้ืนบานไทย 2(1-2-3)

  Thai Folk Song 

  ลักษณะและประเภทเพลงพ้ืนบาน เพลงพ้ืนบานของภาค

ตางๆ อทิธิพลทางสงัคมและคณุคา ศลิปนเพลงพืน้บาน ทกัษะการรองเพลง

พื้นบาน

  Characteristics and types of Thai folk songs; 

regional folk songs, social values and influences; Thai folk song 

artists and skills in folk song performance

 

 0161 509  นิทานพ้ืนบานของไทย 2(2-0-4)

  Thai Folktale

  ความหมายและลักษณะสําคัญของนิทานพ้ืนบ าน 

การจาํแนกประเภทของนทิานพืน้บานของไทย วธิวีทิยาและทฤษฎเีบือ้งตน

ในการศึกษานิทานพ้ืนบาน บทบาทและความสําคญัของนิทานพ้ืนบานของ

ไทยตอสังคมไทย
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  Definitions and significance of Thai folktales; 

classification of folktales, theoretical approaches and 

methodologies in folktale studies; roles and significance of Thai 

folktales in Thai society

  

 0161 510  ภูมิปญญาไทย 2(2-0-4)

  Thai Wisdom

  ความหมาย ความสําคัญ ประเภท และการเกิดภูมิปญญา

ไทย กระบวนการคิด การดํารงอยู การผสมผสาน การสืบทอด และ

ผลกระทบท่ีมตีอสงัคมไทย ชวีติและผลงานดานภมูปิญญาของนักปราชญ

ทองถิ่นคนสําคัญ

  Definitions, significance, types, and the emergence 

of Thai wisdom; thinking processes, continuity, adaptability, 

transmission, and influences of wisdom in Thai society; lives 

and works of important local wisdom scholars 

  

 0161 511  ตํานานและพิธีกรรม 2(2-0-4)

  Myth and Ritual

  ความหมายและการจําแนกประเภทตํานานและพิธีกรรม 

วธิวีทิยาและทฤษฎีเบือ้งตนในการศึกษาตาํนานและพิธกีรรม บทบาทและ

ความสําคัญของตํานานและพิธีกรรมตอสังคม

  Definitions and classification of myths and rituals; 

methodologies and theoretical approaches in studies of myths 

and rituals; roles and significance of myths and rituals in society

  

 0161 512 พลวัตของคติชนวิทยา 3(3-0-6)

  Dynamism of Folklore 

  ความหมายและลักษณะสําคัญของขอมูลคติชนสมัยใหม

และคตชินสรางสรรค วธิวีทิยาและทฤษฎเีบือ้งตนในการศกึษาขอมลูคตชิน

สมัยใหมและคติชนสรางสรรค ความสัมพันธระหวางคติชนสมัยใหมและ

คติชนสรางสรรคกับวัฒนธรรมประชานิยม บทบาทและความสําคัญของ

ขอมูลคติชนสมัยใหมและคติชนสรางสรรคในสังคมไทยปจจุบัน 

  Definitions and significance of modern folkloric 

data and creative folklore; methodologies and theoretical 

approaches in studies of modern folkloric data and creative 

folklore; the relationship between modern folklore and creative 

folklore and popular culture; roles and significance of modern 

folkloric data and creative folklore in contemporary Thai society

  

 0161 513  วิธีวิจัยภาคสนามทางคติชนวิทยา 3(2-2-5)

  Filed Work in Folklore Studies

  ความหมายและความสําคัญของการเก็บรวบรวมขอมูล

ภาคสนามทางคติชน เทคนิคและวิธีวิทยาในการเก็บรวบรวมขอมูล

ภาคสนามทางคติชน การฝกปฏิบัติเก็บขอมูลภาคสนามในพื้นที่ศึกษา

  Definitions and significance of field work in folklore 

studies including data collection, techniques and methodologies 

in field work of folklore; practice of filed work and data collection 

in folklore

 0161 514  พลังและภูมิปญญาทางภาษา  2(2-0-4)

  Power and Wisdom of Language

  ความหมายและความสําคัญของภูมิปญญาทางภาษา 

พลังทางภาษาจากการเลือกใชคํา สํานวน และโวหาร พลังและภูมิปญญา

ทางภาษาท่ีปรากฏในวรรณกรรมรูปแบบตางๆ ทั้งรอยแกวและรอยกรอง

  Definitions and significance of language wisdom; 

power of language used: diction, idioms, and writing styles; 

power and wisdom of language use through literary works, 

including prose and poetry 

  2.2.2.5 วิชาเอกเลือก กลุมการสอนภาษาไทย

 0161 610  หลักการสอนภาษาไทยในฐานะภาษา  3(3-0-6)

  ตางประเทศ

  Principles of Thai Language Teaching as 

  a Foreign Language

  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรู ภาษาของมนุษย 

ความสัมพันธระหวางภาษาแมและภาษาที่สอง การเรียนรูภาษาแมและ

ภาษาตางประเทศ จิตวิทยาการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ

  Theoretical concept of language learning in human, 

relationships between mother-tongue and second language, 

learning mother-tongue and foreign language, psychology of 

teaching Thai as a foreign language

 0161 611  การสอนภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารสําหรับ  3(2-2-5)

  ชาวตางชาติ

  Thai Language Teaching for Communication 

  with Foreigner

  วิธีการสอนภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารสําหรับชาวตางชาติ 

ทั้งทักษะการฟง พูด อานและเขียน การวิเคราะหปญหาและแนวทางการ

แกไข

  Methods of Thai language teaching for 

communication with foreigners: skills of listening, speaking, 

reading, and writing, analysis of problems and means of solution
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 0161 612  การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยสําหรับ 3(2-2-5)

  ชาวตางชาติ

  Instructional Provision of Thai Language 

  Teaching for Foreigner

  การสรางและพฒันาหลกัสตูร การจดัรายวชิา การวางแผน

การสอน การสรางบทเรียน การใชสื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผล 

สําหรับผูเรียนชาวตางชาติ 

  Curriculum provision and development, course 

management, lesson plan, lesson construction, media usage of 

learning, evaluation and assessment for foreign students

 0161 613  สื่อและนวัตกรรมการสอนภาษาไทยในฐานะ  3(2-2-5) 

  ภาษาตางประเทศ

  Media and Innovation for Thai Language 

  Teaching as a Foreign Language

  หลักการ แนวคิด และทฤษฎีการออกแบบ การสราง 

การพัฒนา และการประเมินผลการใชเทคโนโลยี คอมพิวเตอรและ

โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการจัดการเรียนการสอน การจัดทําสื่อและ

นวัตกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับผูเรียน

  Principles, concepts, and theories of design, 

construction, development, and evaluation of using computer 

technology and programs for instructional management, 

construction of instructional media and innovation to meet 

learners

 0161 614  สัมมนาการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะ  3(2-2-5)

  ภาษาตางประเทศ

  Seminar on Thai Language Teaching as a Foreign 

  Language

  สมัมนาเก่ียวกบัการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษา

ตางประเทศ สถานภาพในปจจุบัน บทบาท ความสําคัญและแนวโนมการ

เรยีนการสอน สมัมนาหวัขอตามความสนใจของผูเรียน โดยมปีระเดน็หลกั

ในการนาํเสนอรวมกนั รวมทัง้การวเิคราะห สงัเคราะหและวจิารณในแตละ

ประเด็นแลวนําเสนอในรูปแบบงานวิชาการ 

  Seminar on teaching Thai as a foreign language, 

current conditions, significant role and tendency of instruction, 

seminar on topic of learners’ interest through common main 

issue and presentation as well as analysis, synthesis, and 

criticism each issue and doing academic presentation

  

  2.3 กลุมวิชาโท ไมนอยกวา 15 หนวยกิต

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6  หนวยกิต

  รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี ประกอบดวยรายวิชาตางๆ ที่คณะ

และสาขาวิชาตางๆ ในมหาวิทยาลัยมหาสารคามเปดใหนิสิตในหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย สามารถลงทะเบียนเรียนเปนวิชา

เลือกเสรีได โดยนิสิตสามารถเลือกเรียนจากรายวิชาท่ีเปดสอนใน

มหาวิทยาลัย ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

  

 4.  หมวดประสบการณภาคสนาม 

  ทุกรายวิชาหมวดประสบการณภาคสนาม การฝกงานหรือสหกิจ

ศึกษา ประเมินผลเปน S/U

  โปรแกรมปกติ 6 หนวยกิต

  โปรแกรมสหกิจศึกษา ไมนอยกวา 9 หนวยกิต

  

 0161 150  การฝกประสบการณวิชาชีพ 6(0-40-0)

  Internship 

  การฝกงานในหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนตาม

ความสนใจและสอดคลองกบัวิชาท่ีศกึษา การนาํความรูทีไ่ดจากการศกึษา

ของรายวิชาตางๆ ไปประยุกตใชกับลักษณะงานในองคกรไดอยางมี

ประสิทธิภาพ นําเสนอผลการฝกงานเปนรายงานประกอบการสัมมนา 

  Training in government and private organisations 

according to individual interests and related fields of study; 

effective application of knowledge in professional organisations; 

presentation of internship in forms of report and seminar

  

 0161 151  การเตรียมความพรอมสําหรับสหกิจศึกษา 1(0-2-1)

  และการพัฒนาอาชีพ 

  Preparation for Cooperative Education and 

  Professional Development

  (สําหรับนิสิตท่ีประสงคจะเขาโปรแกรมสหกิจศึกษา/

ประเมินผลเปน S/U)  

  การเตรียมความพรอมท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาอาชีพ 

การสงเสริมทักษะ และประสบการณใหพรอมท่ีจะเขาสูระบบการทํางาน 

การเพ่ิมเติมประสบการณทางดานวิชาการ วิชาชีพ และการพัฒนาตนเอง

ดานตางๆ เพื่อเขาสูสหกิจศึกษา  

  (For students who will take Cooperative Education/ 

Evaluation S/U)

  Preparation in relation to professional development, 

skill and experience enhancement for students before entering 

future career; additional training: academic, professional, and 

individual development for the Cooperative Education
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 0199 499  สหกิจศึกษา  9(0-40-0)

  Cooperative Education

  การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอยางมีระบบ โดย

ความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการเพื่อพัฒนา

นิสิตใหมีความรู ทางวิชาการและทักษะท่ีเกี่ยวของกับการทํางานใน

สถานประกอบการ มคีวามสามารถพฒันาตนเองใน ดานความคดิอยางเปน

ระบบ การสงัเกต การตดัสนิใจ ตลอดจนทกัษะในการวเิคราะหและประเมนิ

ผล ทาํใหนสิติมีคณุภาพตรงตามความตองการของสถานประกอบการ และ

ตลาดแรงงาน

  On-the-job training in organizations by integrating 

knowledge studied with job practice at enterprises as one of the 

staff members; doing the project; reporting the result; writing 

and presenting as suggested by staff advisors and school 

supervisors leading to working skills, professional knowledge 

and ethics, required habits and personality for future employment
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ชื่อหลักสูตร
 ภาษาไทย  : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Arts Program in English

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
 ภาษาไทย  (ชื่อเต็ม) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)

  (ชื่อยอ) : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

 ภาษาอังกฤษ  (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Arts (English)

  (ชื่อยอ) : B.A. (English)

หลักสูตร
 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  132  หนวยกิต

โครงสรางหลักสูตร
               หมวดวิชาและกลุมวิชา                            จํานวนหนวยกิต

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 96 หนวยกิต

      2.1 วิชาแกน  ไมนอยกวา 15 หนวยกิต

      2.2 วิชาเฉพาะดาน

          2.2.1 กลุมทักษะภาษา ไมนอยกวา 27 หนวยกิต

          2.2.2 กลุมภาษาศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต

          2.2.3 กลุมวรรณคดี ไมนอยกวา 12 หนวยกิต

          2.2.4 กลุมการแปล ไมนอยกวา 9 หนวยกิต

      2.3.  วิชาเลือก ไมนอยกวา 21 หนวยกิต

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

               รวมจํานวนหนวยกิต ไมนอยกวา 132 หนวยกิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
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รายวิชาในหลักสูตร 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา  30  หนวยกิต

 2.  หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา  90  หนวยกิต

  2.1 วิชาแกน   ไมนอยกวา  15  หนวยกิต

 0105 103   โครงสรางและการใชภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)

  English Structure and Usage

 0105 104   เทคนิคการอานภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)

  English Reading Techniques

 0105 105   การฟงและการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5)

  English Listening and Speaking 

  for Communication

 0105 108   การเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)

  English Paragraph Writing 

 0105 203  ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)

  Social and Cultural Backgrounds of English   

  2.2 วิชาเฉพาะดาน  ไมนอยกวา  60  หนวยกิต

   โดยใหนิสิตเรียนทุกกลุมวิชา

   2.2.1 กลุมทักษะภาษา ไมนอยกวา  27  หนวยกิต

 0105 109 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)

  เพื่อการนําเสนอ

  English Listening and Speaking 

  for Presentation  

 0105 204  การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห 3(3-0-6)

  English Analytical Reading and Writing

 0105 206  การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)

  เพื่อการรายงานเชิงวิชาการ

  English Listening and Speaking 

  for Academic Report

 0105 207 การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)

  English Composition

 0105 302   การรายงานและการอภิปรายภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)

  English Report and Discussion

 0105 305  การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิจารณ 3(3-0-6)

  English Critical Reading and Writing 

 0105 306  การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)

  แบบอรรถาธิบายและโตแยง

  English Expository and Argumentative 

  Composition 

 0105 401  การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)

  English Academic Reading and Writing

 *0105 402  โครงงานวิจัยภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)

  English Research Project

   2.2.2 กลุมภาษาศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต

 0105 106  การวิเคราะหโครงสรางภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 

  English Syntactic Analysis 

 0105 107   สัทศาสตรภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)

  English Phonetics 

 0105 201 ภาษาศาสตรภาษาอังกฤษเบ้ืองตน  3(3-0-6) 

  Introduction to English Linguistics  

 0105 209  สรวิทยาภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)

  English Phonology

   2.2.3 กลุมวรรณคดี ไมนอยกวา  12  หนวยกิต

 0105 202 การอานวรรณกรรมเบ้ืองตน  

  Introduction to Literary Reading

 0105 303  รอยแกวภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)

  English Prose

 0105 304  รอยกรองภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)

  English Poetry

 0105 403  บทละครภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)

  English Drama

   2.2.4 กลุมการแปล ไมนอยกวา  9  หนวยกิต

 0105 301  การแปลข้ันพื้นฐาน 3(3-0-6)

  Basic Translation 

 0105 309 การแปลไทย-อังกฤษ 3(3-0-6)

  Thai to English Translation 

 0105 406  การแปลลามแบบพูดตาม 3(3-0-6)

  Consecutive Translation 

  2.3 วิชาเลือก   ไมนอยกวา  21  หนวยกิต

   ใหเลือกเรียนจากกลุมรายวิชาตาง ๆ ดังตอไปนี้

   กลุมทักษะและภาษาศาสตร

 0105 308  วากยสัมพันธภาษาอังกฤษ  3(3-0-6)

  English Syntax 

 0105 319  การพูดภาษาอังกฤษในท่ีชุมชน 3(3-0-6)

  English Public Speaking 

 0105 405  การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิจารณ 3(3-0-6)

  English Critical Review

 0105 419  การศึกษาหัวขอคัดสรรทางภาษาศาสตร 3(3-0-6)

  ภาษาอังกฤษ

  A Study in Selected Topic in English 

  Linguistics
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   กลุมวรรณคดี

 0105 315  วรรณกรรมสําหรับเด็กและวรรณกรรมเยาวชน 3(3-0-6)

  ภาษาอังกฤษ

  English Literature for Children 

  and Young Adults 

 0105 408  วรรณกรรมภาษาอังกฤษรวมสมัย 3(3-0-6)

  Contemporary Literature in English 

 0105 409  วรรณกรรมวิจารณเบื้องตน 3(3-0-6)

  Introduction to Literary Criticism

 0105 410  เรื่องสั้นและนวนิยายอังกฤษ 3(3-0-6)

  British Short Stories and Novels

 0105 411  เรื่องสั้นและนวนิยายอเมริกัน 3(3-0-6)

  American Short Stories and Novels

 0105 412  บทละครอังกฤษ 3(3-0-6)

  British Drama

 0105 413  บทละครอเมริกัน 3(3-0-6)

  American Drama

 0105 414  บทกวีนิพนธอังกฤษคัดสรร 3(3-0-6)

  Selected British Poetry

 0105 415   บทกวีนิพนธอเมริกันคัดสรร 3(3-0-6)

  Selected American Poetry

 0105 416  การศึกษาหัวขอคัดสรรทางวรรณกรรม 3(3-0-6)

  ภาษาอังกฤษ

  A Study in Selected Topic in English Literature

   กลุมการแปลและภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ

 0105 310   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารธุรกิจ  3(3-0-6)

  English for Business Communication

 0105 311  ภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดการธุรกิจ  3(3-0-6)

  English for Business Management

 0105 312  ภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมการทองเที่ยว  3(2-2-5)

  English for Tourism Industry 

 0105 313  ภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมการโรงแรม   3(2-2-5)

  English for Hotel Industry   

 0105 417  ภาษาอังกฤษสําหรับการหนังสือพิมพ 3(3-0-6)

  English for Journalism

 0105 418  การแปลเพ่ือธุรกิจ 3(3-0-6)

  Business Translation

 0105 420   การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ 3(3-0-6)

  ภาษาตางประเทศ

  Teaching English as a Foreign Language

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา  6 หนวยกิต

  นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย

มหาสารคามอยางนอย  6  หนวยกิต  ซึ่งวิชาเลือกเสรีที่เปดสอนโดยคณะ

ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

  * การประเมินผลการเรียน เปน S หรอื U คะแนนท่ีผาน  คิดเปน

รอยละ 60
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แผนการศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ปที่  1  ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

0105 103 โครงสรางและการใชภาษาอังกฤษ

English Structure and Usage

3(3-0-6)

0105 104 เทคนิคการอานภาษาอังกฤษ

English Reading Techniques

3(3-0-6)

0105 105 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

English Listening and Speaking for Communication

3(2-2-5)

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 8

รวมจํานวนหนวยกิต 17 หนวยกิต

ปที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

0105 106 การวิเคราะหโครงสรางภาษาอังกฤษ 

English Syntactic Analysis 

3(3-0-6)

0105107 สัทศาสตรภาษาอังกฤษ 

English Phonetics

3(3-0-6)

0105108 การเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ

English Paragraph Writing 

3(3-0-6)

0105 109 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนองาน

English Listening and Speaking for Presentation

3(2-2-5)

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 6

รวมจํานวนหนวยกิต 18 หนวยกิต

ปที่  2  ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

0105 201 ภาษาศาสตรภาษาอังกฤษเบื้องตน 

Introduction to English Linguistics

3(3-0-6)

0105 203 ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมภาษาอังกฤษ

Social and Cultural Backgrounds of English 

3(3-0-6)

0105 206 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการรายงานเชิงวิชาการ

English Listening and Speaking for Academic Report 

3(2-2-5)

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 10

รวมจํานวนหนวยกิต 19 หนวยกิต
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ปที่  2  ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

0105 202 การอานวรรณกรรมเบ้ืองตน 

Introduction to Literary Reading 

3(3-0-6)

0105 204 การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห

English Analytical Reading and Writing 

3(3-0-6)

0105 207 การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ

English Composition

3(3-0-6)

0105 209 สรวิทยาภาษาอังกฤษ

English Phonology

3(3-0-6)

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 6

รวมจํานวนหนวยกิต 18 หนวยกิต

ปที่  3  ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

0105 301 การแปลขั้นพื้นฐาน

Basic Translation

3(3-0-6)

0105 303 รอยแกวภาษาอังกฤษ

English Prose

3(3-0-6)

0105 302 การรายงานและการอภิปรายภาษาอังกฤษ

English Report and Discussion

3(2-2-5)

0105 305 การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิจารณ 

English Critical Reading and Writing 

3(3-0-6)

0105 xxx วิชาเอกเลือก 6

รวมจํานวนหนวยกิต 18 หนวยกิต

ปที่  3  ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

0105 304 รอยกรองภาษาอังกฤษ

English Poetry

3(3-0-6)

0105 306 การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษแบบอรรถาธิบายและโตแยง 

English Expository and Argumentative Composition 

3(3-0-6)

0105 309 การแปลไทย-อังกฤษ

Thai to English Translation 

3(3-0-6)

0105 xxx วิชาเอกเลือก 6

รวมจํานวนหนวยกิต 15 หนวยกิต
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ปที่  4  ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

0105 401 การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

English Academic Reading and Writing 

3(3-0-6)

0105 403 บทละครภาษาอังกฤษ

English Drama

3(3-0-6)

0105 406 การแปลลามแบบพูดตาม 

Consecutive Translation

3 (3-0-6)

0105 xxx วิชาเอกเลือก 6

รวมจํานวนหนวยกิต 15 หนวยกิต

ปที่  4  ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

0105 402 โครงงานวิจัยภาษาอังกฤษ

English Research Project

3 (3-0-6)

0105 xxx วิชาเอกเลือก 3

xxxx xxx วิชาเลือกเสรี 6

รวมจํานวนหนวยกิต 12 หนวยกิต
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คําอธิบายรายวิชา
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา   30  หนวยกิต

  รายละเอียดรายวิชาตามหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.  2563) 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา  96 หนวยกิต

  2.1 กลุมวิชาแกน  ไมนอยกวา  15  หนวยกิต

 0105 103 โครงสรางและการใชภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)

  English Structure and Usage

  โครงสรางประโยคพ้ืนฐานในภาษาอังกฤษ  ประโยคคําถาม

และประโยคปฏิเสธ  รปูแบบคํากริยาตามกาลและวาจก  ประโยคความซอน

และประโยคความรวม คําสันธานและการเช่ือมประโยค การฝกเขียน

ประโยคแบบตาง ๆ  โดยใชคําเชื่อมโยงและเคร่ืองหมายวรรคตอนไดอยาง

ถูกตอง

  Basic sentence structures in English; interrogative 

and negative statements; verb forms in relation to tense and 

voice; complex and compound sentences; conjunctions and 

sentence combination; practice in writing sentences with correct 

use of conjunctions and punctuation

 0105 104 เทคนิคการอานภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)

  English Reading Techniques

  หลักการอานเบ้ืองตน  การอานภาษาอังกฤษเพ่ือเก็บ

ใจความ โครงสรางอนุเฉทและเรียงความภาษาอังกฤษ  การสรุปใจความ

หลักและหารายละเอียดในอนุเฉท  การวิเคราะหความหมายของคําศัพท

จากโครงสรางคําและบริบทในประโยค

  Basic principles of reading; practice in reading 

English passages for literal comprehension; paragraph and essay 

components; identifying main ideas and details in paragraphs; 

analysis of meaning of English words based on their 

morphological structures and context clues

 0105 105 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)

  English Listening and Speaking 

  for Communication

  ทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

เบื้องตน  การฝกฟงข อความสั้นๆ และการสนทนาภาษาอังกฤษ

ในสถานการณตาง ๆ โดยใชศัพท  โครงสรางภาษาท่ีเนนการออกเสียง

และทํานองเสียงระดับประโยคที่ถูกตองและเหมาะสม

  English listening and speaking skills for basic 

communication; practice in listening to short messages and 

conversing in various situations with correct and suitable 

vocabulary, structure, pronunciation and intonation

 0105 108 การเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)

  English Paragraph Writing 

  องคประกอบและรูปแบบของการเขียนยอหนาแบบตาง ๆ 

อาท ิการเขยีนเลาเรือ่ง การเขยีนอรรถาธบิาย และการเขยีนเชงิเปรยีบเทยีบ

ความเหมือนและความตาง การรวบรวม จดัระบบความคิดหรอืขอมลูและ

เรียบเรียงเพ่ือถายทอดเปนขอเขียนในระดับยอหนา  

  Paragraph components and patterns of paragraph 

development e.g. narration, description and comparison and 

contrast; generating and shaping ideas or information to be 

presented in a paragraph

 0105 203 ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)

  Social and Cultural Backgrounds of English

  แนวความคิดและอารยธรรมตะวันตกท่ีสําคัญและมี

อิทธิพลตอวรรณกรรมและวัฒนธรรม ในสังคมที่ใชภาษาอังกฤษในการ

สื่อสาร 

  Important Western concepts and civilization 

influential to literary works and cultures in English speaking 

societies

  2.2 วิชาเฉพาะดาน  ไมนอยกวา  60  หนวยกิต

   2.2.1 กลุมทักษะภาษา ไมนอยกวา  27  หนวยกิต

 0105 109 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)

  เพ่ือการนําเสนอ

  English Listening and Speaking 

  for Presentation  

  ทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ ในสถานการณที่

ซับซอนขึ้น  การฝกฟงและนําเสนอขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับบุคคล สถานที่ 

เหตุการณขาวสาร และกระบวนการตาง ๆ โดยเนนความคลองแคลว 

ความชัดเจนในการออกเสียง ความเหมาะสมตามบริบทการส่ือสาร 

  English listening and speaking skills for more 

complicated situations; practice in listening and presenting of 

basic information on various individuals, places, events, 

news, and processes, with emphasis on fluency, clarity in 

pronunciation, and appropriate communication in various 

contexts

 0105 204 การอานและการเขียนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)

  เชิงวิเคราะห

  English Analytical Reading and Writing

  การฝกอานขอความแบบตาง ๆ เพื่อใหเขาใจความหมาย

ทีถ่กูตอง การตีความจากเจตนารมณและเจตคตขิองผูเขยีน  การจดบนัทกึ 

การถายความ สรุปประเด็นจากขอความที่อาน
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  Practice in reading various types of passages for 

correct comprehension; interpretation of the author’s intent and 

attitude; note taking, paraphrasing and summarizing passage 

read

 0105 206 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)

  เพ่ือการรายงานเชิงวิชาการ

  English Listening and Speaking 

  for Academic Report

 เง่ือนไขของรายวิชา : 0105 109 การฟงและการพูด

ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ

 Prerequisite : 0105 109 English Listening 

and Speaking for  

Presentation

  การฝกฟงและสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณทีซ่บัซอน

และการส่ือสารระดับสูง  การวิเคราะห ใหเหตุผล และอภิปรายเก่ียวกับ

เร่ืองราวและสถานการณตาง ๆ โดยเนนความคลองแคลว รวมทั้งการใช

ลีลาและสํานวนที่เหมาะสม เพื่อวัตถุประสงคเชิงวิชาการ  

  Practice in listening and speaking in complex 

situations and advanced communication; practice in analyzing, 

reasoning, and discussing various issues and events, 

with emphasis on fluency as well as suitable use of styles and 

idiomatic expressions for academic purposes

 0105 207 การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)

  English Composition

 เง่ือนไขของรายวิชา : 0105 103  โครงสรางและการใช

ภาษาอังกฤษ

 Prerequisite : 0105 103  English Structure 

and Usage

  หลักการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ  การฝกเขียน

เรียงความแบบเลาเร่ืองและพรรณนา การเปรียบเหมือนและเปรียบตาง 

เทคนิคการเช่ือมโยงความคิดระหวางอนุเฉท  การใชวล ีกรยิาวิเศษณเชือ่ม

ความระหวางประโยค

  Principles of English essay writing; practice in 

writing narrative, descriptive and comparison and contrast 

essays; transitional phrases and techniques to link ideas 

between sentences and paragraphs

 0105 302 การรายงานและการอภิปรายภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)

  English Report and Discussion

 เง่ือนไขของรายวิชา : 0105 105 การฟงและการพูด

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

 Prerequisite : 0105 105  English Listening 

and Speaking for Communi-

cation

  หลกัการและกลวิธใีนการรายงานและการอภิปราย การฝก

รายงานดวยวาจาและอภิปราย การฝกนําเสนอความเห็นเชิงวิพากษและ

อภิปรายในหัวขอตาง ๆ เชน ประเด็นทางสังคม 

  Principles of and strategies in giving an oral report 

and discussion; practice in presenting critical opinions and 

discussion on various topics such as social issues

 0105 305 การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิจารณ 3(3-0-6)

  English Critical Reading and Writing 

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0105 104  เทคนิคการอานภาษา

อังกฤษ 

 Prerequisite : 0105 104 English Reading 

Techniques

  หลักการอานเชิงวิจารณ  การฝกอานและเขียนตอบโต

เรื่องราว สารคดี หรือบทความภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณ โดยเนน

การวิเคราะหและวิจารณความคิด ตลอดจนกลวิธีการเขียนของผูเขียน

  Principles of critical reading; practice in reading 

and writing response to stories, documentaries, or articles 

written in English, with emphasis on analyzing and criticizing 

the author’s ideas and writing strategies

 0105 306 การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)

  แบบอรรถาธิบายและโตแยง

  English Expository and Argumentative 

  Composition 

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0105 207 การเขียนเรียงความ

ภาษาอังกฤษ

 Prerequisite : 0105 207 English Composition

  หลกัการเขียนและรูปแบบเรียงความแบบอรรถาธิบายและ

แบบโตแยง  การฝกเขียนเรียงความประเภทดังกลาวเพ่ือนําเสนอแนวคิด

และรายละเอียด และการเขียนเรียงความแบบโตแยงเชิงวิพากษ 

  Pr inciples and forms of  expository and 

argumentative compositions; practice in writing expository 

essays to present ideas and details, and argumentative essays 

to critically present arguments 
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 0105 401 การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)

  English Academic Reading and Writing

 เง่ือนไขของรายวิชา : 0105 204 การอานและการเขียน

ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห

 Prerequisite : 0105 204 English Analytical 

Reading and Writing

  รูปแบบตาง ๆ ของงานเขียนเชิงวิชาการ คําศัพทที่ปรากฏ

บอยในการเขียนวิชาการ การใชวล ีในการเขียน การถอดความและการสรุป

ความ การอางองิการทาํบรรณานกุรม การวเิคราะหและสงัเคราะห การสราง

สัมพันธภาพในงานเขียน การแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการ 

  Genres of academic writing; academic word list; 

building and using phrases in academic writing; paraphrasing 

and summarizing; referencing and bibliography; analyzing and 

synthesizing information; developing coherence; presenting 

academic arguments 

 0105 402  โครงงานวิจยัภาษาอังกฤษ 3(0-6-6)

  English Research Project

 เง่ือนไขของรายวิชา : 0105 206 การฟงและการพูด

ภาษาองักฤษเพือ่การรายงานเชงิ

วชิาการและ 0105 207 การเขยีน

เรียงความภาษาอังกฤษ

 Prerequisite : 0105 206 English Listening 

and Speaking for Academic 

Report and 0105 207 English 

Composition

  การจัดทาํโครงงานภาษาอังกฤษท่ีแสดงศักยภาพในการใช

ภาษาองักฤษอยางมปีระสทิธภิาพ โดยมีการเสนอเคาโครงแสดงจุดมุงหมาย 

ขั้นตอนการปฏิบัติ และนําเสนอผลงานโดยวาจาและรายงานการวิจัย

  Implementation of a project to ensure students’ 

potentials to effectively utilize their English skills, with 

submission of a proposal indicating objectives and procedures 

prior to an oral presentation and research report

   2.2.2 กลุมภาษาศาสตร

 0105 106 การวิเคราะหโครงสรางภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

  English Syntactic Analysis

  การวิเคราะหโครงสรางทางไวยากรณและขอผิดพลาดใน

การใชโครงสรางภาษาอังกฤษ สาเหตุและหัวขอของขอผิดพลาดในการใช

โครงสรางประโยค ตามแนวทางภาษาศาสตร 

  Analysis of English syntactic structure and errors 

in using English sentences; causes and categories of structural 

errors in linguistic perspective 

 0105 107  สัทศาสตรภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)

  English Phonetics

  ระบบเสียงภาษาอังกฤษ กระบวนการผลิตเสียงพยัญชนะ

และสระภาษาอังกฤษ สัทอักษรและการถายเสียง ในระดับคํา วลีและ

ประโยค องคประกอบของการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ อาทิ การเช่ือมเสียง 

การลงเสียงหนักเบา ทํานองเสียง และการฝกออกเสียงภาษาอังกฤษ

  English sound system, production of consonantal 

and vowel sounds; phonetic symbols for transcription of English 

words, phrases and sentences; components of spoken English 

including linking and blending, stress and intonation; and

pronunciation practice 

 0105 201 ภาษาศาสตรภาษาอังกฤษเบื้องตน 3(3-0-6) 

  Introduction to English Linguistics

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0105 106 การวเิคราะหโครงสราง

ภาษาอังกฤษ 

 Prerequisite : 0105 106 English Syntactic 

Analysis

  ประวัติศาสตรภาษาอังกฤษเบ้ืองตน ภาษาศาสตรและ

ภาษาศาสตรภาษาอังกฤษเบ้ืองตน หลักการเบ้ืองตนของสัทศาสตร 

สรวิทยา ระบบคํา วากยสัมพันธ วัจนปฏิบัติศาสตร อรรถศาสตร ปริเฉท 

และภาษาอังกฤษเปนภาษาสากล 

  An introduction to the history of the English 

language; an introduction to linguistics and English linguistics; 

fundamental concepts in phonetics and phonology, morphology, 

syntax, discourse, semantics, pragmatics, and global English

 0105 209 สรวิทยาภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)

  English Phonology

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0105 107  สทัศาสตรภาษาอังกฤษ 

 Prerequisite : 0105 107 English Phonetics

  หนวยพื้นฐานของเสียงในภาษาอังกฤษ ลักษณะบงความ

ตาง การเรียงลําดับของหนวยเสียง ความเปลี่ยนแปลงของการออกเสียง

สระ การเนนเสยีงและลดเสยีงสระในภาษาพดูทีต่อเนือ่ง และกระบวนการ

ทางสัทวิทยาในภาษาอังกฤษ 

  nglish phonemics; distinctive features; phonemes 

in sequence; sound change; variations in pronunciation, vowel 

reduction; strong and weak forms in connected speech and 

phonological process in English  
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   2.2.3 กลุมวรรณคดี

 0105 202 การอานวรรณกรรมเบ้ืองตน 3(3-0-6)

  Introduction to Literary Reading

  นิยามของวรรณกรรมภาษาอังกฤษ องคประกอบทาง

บันเทิงคดี และวรรณศิลป และประเภทของงานวรรณกรรมที่สําคัญ 

การอานตัวอยางงานวรรณกรรมที่โดดเดน 

  Definition of English literature, fictional and 

poetic elements and genres of literary works, reading of 

distinctive literary samples

 0105 303 รอยแกวภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)

  English Prose

 เง่ือนไขของรายวิชา : 0105 202 การอานวรรณกรรม

เบื้องตน 

 Prerequisite : 0105 202 Introduction to 

Literary Reading

  งานเขยีนประเภทรอยแกวโดยนกัประพนัธชาวองักฤษและ

อเมริกัน กลวิธีในการประพันธและลักษณะการใชภาษาในการส่ือความ

หมาย แกนเรื่อง และถายทอดอารมณ  การตีความและประเมินคางาน

รอยแกวที่คัดสรรอยางมีหลักเกณฑที่เหมาะสม

  British and American prose, composing strategies 

and language styles used in conveying meaning, theme and 

mood; practice in interpreting and evaluating selected prose 

with reference to suitable criteria

 0105 304 รอยกรองภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)

  English Poetry

 เง่ือนไขของรายวิชา : 0105 202 การอานวรรณกรรม

เบื้องตน 

 Prerequisite : 0105 202 Introduction to 

Literary Reading

  บทประพันธประเภทรอยกรองโดยกวีนิพนธอังกฤษและ

อเมริกัน  กลวิธีในการประพันธ และลักษณะการใชภาษาในการสื่อความ

หมาย แกนเรื่อง และถายทอดอารมณ  การตีความและประเมินคางาน

รอยกรองที่คัดสรรอยางมีหลักเกณฑที่เหมาะสม

  British and American poetry, composing strategies 

and language styles used in conveying meaning, theme and 

mood; practice in interpreting and evaluating selected poetry 

with reference to suitable criteria

 0105 403 บทละครภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)

  English Drama

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0105 202 การอานวรรณกรรม

เบ้ืองตน 

 Prerequisite : 0105 202 Introduction to 

Literary Reading

  ประวัติและพัฒนาการของการละคร  การละครและบท

ละครตะวันตก  การวิเคราะหและวิจารณบทละครภาษาอังกฤษอยางมี

หลักเกณฑ  การฝกเขียนบทละครและการจัดการแสดงละคร

  History and development of drama; Western drama 

and plays; analysis and criticism of plays written in English with 

appropriate criteria; practice in writing plays and organizing a 

drama performance

   2.2.4 กลุมการแปล

 0105 301 การแปลข้ันพื้นฐาน 3(3-0-6)

  Basic Translation 

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0105 103 โครงสรางและการใช

ภาษาอังกฤษ

 Prerequisite : 0105 103 English Structure 

and Usage

  หลกัและกลวธิขีัน้พืน้ฐานในการแปล  การฝกแปลขอความ

จากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยและจากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ 

การวเิคราะหความแตกตางทางโครงสรางระวางภาษาไทยและภาษาองักฤษ  

การตีความหมายของคําศัพทใหตรงบริบท โดยเฉพาะคําศัพทที่มีหลาย

ความหมาย

  Basic translation principles and strategies; practice 

in translating written materials from English into Thai and from 

Thai into English; analysis of differences in structures between 

Thai and English; interpretation of words based on their contexts, 

particularly those with various denotations 

 0105 309 การแปลไทย-อังกฤษ 3(3-0-6)

  Thai to English Translation 

  การแปลเอกสารประเภทสารคดี และบันเทิงคดี จากภาษา

ไทยเปนอังกฤษ โดยเนนการใชลีลาและสํานวนภาษาท่ีถูกตองและ

เหมาะสม

  Practice in translation of fictions and non-fictions 

from Thai into English, with emphasis on using accurate and 

suitable idiomatic expressions and language styles
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 0105 406  การแปลลามแบบพูดตาม 3(3-0-6)

  Consecutive Translation

 เง่ือนไขของรายวิชา : 0105 301 การแปลขั้นพื้นฐาน

 Prerequisite : 0105 301 Basic Translation

  หลักการแปลลามแบบพูดตามเพื่อพัฒนาทักษะการแปล

ในสถานการณตาง ๆ  อาทิ  การสัมภาษณสด  การรายงานขาว  การนําเสนอ

งาน การเลาเรือ่ง การบรรยาย ปาฐกถา  และการประชมุ  ทัง้จากภาษาองักฤษ

เปนภาษาไทย และภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ

  Principles of consecutive translation; practice 

in interpreting consecutively in various situations, e.g. live 

interviews, news reports, presentations, storytellings, lectures, 

speeches, and meetings from English into Thai, and vice versa

  2.3 วิชาเลือก 

   กลุมทักษะและภาษาศาสตร

 0105 308 วากยสัมพันธภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)

  English Syntax 

 เง่ือนไขของรายวิชา : 0105 106 การวเิคราะหโครงสราง

ภาษาอังกฤษ

 Prerequisite : 0105 106 English Syntactic 

Analysis

  หลักในการศึกษาและวิเคราะหลักษณะทางไวยากรณ  

การวิเคราะหระบบวากยสัมพันธของภาษาอังกฤษตามหลักภาษาศาสตร  

โดยเนนความสัมพันธระหวางคําในโครงสรางวลีและโครงสรางประโยค  

  Principles of syntactic study and analysis; analysis 

of English syntactic system based on linguistic principles, with 

emphasis on the relations of words in phrasal and sentential 

structures

 0105 319 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน 3(3-0-6)

  English Public Speaking 

  หลักการพูดในชุมชน การเตรียมขอมูล การพูดโนมนาว 

การพูดแบบบรรยายและพรรณนา การพูดในพิธีการตาง ๆ 

  Principles of public speaking, information 

preparation; persuasive, prescriptive and descriptive speaking, 

formal speaking in various ceremonies

 0105 405  การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิจารณ 3(3-0-6)

  English Critical Review

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0105 207 การเขียนเรียงความ

ภาษาอังกฤษ

 Prerequisite : 0105 207 English Composition

  หลักการวิจารณ การเขียนวิจารณขอเขียนตาง ๆ ที่เขียน

เปนภาษาองักฤษ โดยเฉพาะบทความ บทภาพยนตร  สนุทรพจน นวนยิาย

และเรื่องสั้น ฯลฯ

  Principles of making criticism; practice in writing 

criticism of various types of materials written in English, 

especially articles, screenplays, addresses, novels and short 

stories, etc.

 0105 419 การศึกษาหัวขอคัดสรรทางภาษาศาสตร 3(3-0-6)

  ภาษาอังกฤษ

  A Study in Selected Topic in English 

  Linguistics

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0105 201 ภาษาศาสตรภาษา

อังกฤษเบื้องตน  

 Prerequisite : 0105 201 Introduction to 

English Linguistics

  การศึกษาและวิเคราะหดานภาษาศาสตรภาษาอังกฤษ

ในหัวขอใดหัวขอหนึ่งอยางละเอียด

  Linguistic study and detailed analysis of one 

particular topic

 0105 315 วรรณกรรมสําหรับเด็กและวรรณกรรม 3(3-0-6)

  เยาวชนภาษาอังกฤษ

  English Literature for Children 

  and Young Adults 

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0105 202 การอานวรรณกรรม

เบ้ืองตน 

 Prerequisite : 0105 202 Introduction to 

Literary Reading

  การวเิคราะหวรรณกรรมท่ีโดดเดนสาํหรบัเดก็และเยาวชน 

อาทิ เทพนิยาย การผจญภัย วิทยาศาสตร และการอานในประเด็นตาง ๆ 

เชน การขามพนชวงวัย และการเปล่ียนแปลงในชีวิต

  Acritical reading of prominent literary works for 

children and young adults, including fairy tales, adventures, 

science fiction and reading in various issues such as coming of 

age and changes in life
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 0105 408  วรรณกรรมภาษาอังกฤษรวมสมัย 3(3-0-6)

  Contemporary Literature in English 

 เง่ือนไขของรายวิชา : 0105 202 การอานวรรณกรรม

เบื้องตน 

 Prerequisite : 0105 202 Introduction to 

Literary Reading

  วรรณกรรมโดดเดนที่เขียนเปนภาษาอังกฤษ ตั้งแตป 

ค.ศ. 1945 การตีความ ความหมาย ลีลาการประพันธ แนวคิดทางสังคม

และวัฒนธรรม ซึ่งเกี่ยวของกับแนวคิด ทฤษฎีเชิงวิเคราะห 

  Outstanding literary works written in English since 

1945; interpretation of meaning, writing styles, social and cultural 

concepts regarding literary criticism 

 0105 409  วรรณกรรมวิจารณเบื้องตน 3(3-0-6)

  Introduction to Literary Criticism

 เง่ือนไขของรายวิชา : 0105 202 การอานวรรณกรรม

เบื้องตน 

 Prerequisite : 0105 202 Introduction to 

Literary Reading

  หลักเบื้องตนและพัฒนาการของวรรณกรรมวิจารณ 

แนวคดิการวพิากษและทฤษฎกีารวจิารณในการอานวรรณกรรมทีค่ดัสรร 

  Basic principles and development of literary 

criticism; critical and theoretical approaches in reading 

selected works

 0105 410  เร่ืองสั้นและนวนิยายอังกฤษ 3(3-0-6)

  British Short Stories and Novels

 เง่ือนไขของรายวิชา : 0105 202 การอานวรรณกรรม

เบื้องตน 

 Prerequisite : 0105 202 Introduction to 

Literary Reading

  พัฒนาการของเรื่องสั้นและนวนิยายโดยนักประพันธ

ชาวอังกฤษ  แนวคิดทางวัฒนธรรมและสภาพแวดลอมของสังคมในยุค

ตาง ๆ การวิจารณงานเขียนอยางมีหลักเกณฑที่เหมาะสม

  Development of short stories and novels by British 

authors; cultural concepts and social circumstances in each 

period; criticism of literary works with proper criteria

 0105 411  เรื่องสั้นและนวนิยายอเมริกัน 3(3-0-6)

  American Short Stories and Novels

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0105 202 การอานวรรณกรรม

เบ้ืองตน 

 Prerequisite : 0105 202 Introduction to 

Literary Reading

  พัฒนาการของเรื่องสั้นและนวนิยายโดยนักประพันธ

ชาวอเมริกัน  แนวคิดทางวัฒนธรรมและสภาพแวดลอมของสังคมในยุค

ตาง ๆ การวิจารณงานเขียนอยางมีหลักเกณฑที่เหมาะสม

  Development of short stories and novels by 

American authors; cultural concepts and social circumstances 

in each period; criticism of literary works with proper criteria

 0105 412  บทละครอังกฤษ 3(3-0-6)

  British Drama

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0105 202 การอานวรรณกรรม

เบ้ืองตน 

 Prerequisite : 0105 202 Introduction to 

Literary Reading

  พัฒนาการของบทละครอังกฤษ บทละครท่ีมีคุณคาของ

นักประพันธชาวอังกฤษ การวิเคราะหและวิจารณบทละครโดยใช

หลักเกณฑที่เหมาะสม

  Development of British plays; highly-valued plays 

written by British playwrights; analysis and criticism of plays 

with proper criteria

 0105 413  บทละครอเมริกัน 3(3-0-6)

  American Drama

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0105 202 การอานวรรณกรรม

เบ้ืองตน 

 Prerequisite : 0105 202 Introduction to 

Literary Reading

  พัฒนาการของบทละครอเมริกัน บทละครที่มีคุณคาของ

นักประพันธชาวอเมริกันการวิเคราะหและวิจารณบทละครโดยใชหลัก

เกณฑที่เหมาะสม

  Development of American plays; highly-valued 

plays written by American playwrights; analysis and criticism 

of plays with proper criteria
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 0105 414 บทกวีนิพนธอังกฤษคัดสรร 3(3-0-6)

  Selected British Poetry

 เง่ือนไขของรายวิชา : 0105 202 การอานวรรณกรรม

เบื้องตน 

 Prerequisite : 0105 202 Introduction to 

Literary Reading

  บทกวีนิพนธ คัดสรรของนักประพันธ ชาวอังกฤษ

ในยุคตาง ๆ

  Selected poetry by British authors of different 

periods

 0105 415  บทกวีนิพนธอเมริกันคัดสรร 3(3-0-6)

  Selected American Poetry

 เง่ือนไขของรายวิชา : 0105 202 การอานวรรณกรรม

เบื้องตน 

 Prerequisite : 0105 202 Introduction to 

Literary Reading

  บทกวีนิพนธคัดสรร ของนักประพันธชาวอเมริกันในยุค

ตาง ๆ

  Selected poetry by American authors of different 

periods

 0105 416 การศึกษาหัวขอคัดสรรทางวรรณกรรม 3(3-0-6)

  ภาษาอังกฤษ

  A Study in Selected Topic in English 

  Literature

 เง่ือนไขของรายวิชา : 0105 202 การอานวรรณกรรม

เบื้องตน 

 Prerequisite : 0105 202 Introduction to 

Literary Reading

  การศึกษาและวิเคราะหดานวรรณกรรมภาษาอังกฤษ

ในหัวขอใดหัวขอหนึ่งอยางละเอียด

  Literary study and detailed analysis of one 

particular topic

 0105 310 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 3(3-0-6)

  English for Business Communication 

  ศัพทและสํานวนจําเปนที่ใช ในการส่ือสารทางธุรกิจ 

การฝกอานขอความและโฆษณาเกีย่วกบัธรุกจิ การเขยีนประวติัสวนตวัและ

จดหมายสมัครงาน การเตรียมพรอมสําหรับการสอบสัมภาษณ การฝก

เขยีนจดหมายติดตอธรุกจิ อาทิ จดหมายสอบถามขอมลู รองเรียน สัง่สนิคา 

แจงกําหนดการ ขอบคุณและขอโทษ

  Essential vocabulary and expressions used in 

business communication; practice in reading passages and 

advertisements relating to business; writing a resume and job 

application letters; preparation for an interview; practice in 

writing business correspondence: enquiry, complaint, order, 

itinerary, appreciation and apologies

 0105 311 ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ 3(3-0-6)

  English for Business Management

  ศัพทและสํานวนระดับสูงท่ีใชในวงการทางธุรกิจ  การฝก

อานขอความ โฆษณาและบทความทางธรุกจิทีซ่บัซอน  การฝกเขยีนรายงาน

การประชมุ  บนัทึกขอความ ขอเสนอทางธรุกจิ รายงานทางธรุกจิ และการนาํ

เสนอโครงการทางธุรกิจ  

  Advanced vocabulary and expressions used in 

business communication; practice in reading complicated

passages, advertisements and articles relating to business; 

practice in writing various types of business communication 

such as meeting minutes, memorandums, business proposal, 

business report and practice in business project presentation

 0105 312 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการทองเท่ียว 3(2-2-5)

  English for Tourism Industry 

  ศัพท สํานวนภาษาอังกฤษ และเน้ือหาที่เก่ียวของกับ

อตุสาหกรรมการทองเท่ียวและการนําเท่ียว  การฝกทักษะภาษาองักฤษเพ่ือ

การใหบรกิารและการจัดการทางการทองเท่ียว ทกัษะ การนําเท่ียวและการ

แนะนําสถานท่ีทองเท่ียว ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ 

  Vocabulary,  expression and information 

concerning tourism industry and tour guide; practice of English 

language skills relevant to provision of various forms of services 

and management in tourism; practice in tour guiding and 

presenting information on both Thai and international tourist 

attractions 

 0105 313  ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการโรงแรม 3(2-2-5)

  English for Hotel Industry   

  ศัพท สํานวนภาษาอังกฤษ และเน้ือหาที่เก่ียวของกับ

อุตสาหกรรมการโรงแรม  การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการใหบริการ ตลอดจน

หนาท่ีความรับผิดชอบของพนักงาน การฝกทักษะการใชภาษาเพ่ือติดตอ

สื่อสารในลักษณะงานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริการและจัดการธุรกิจ

การโรงแรม  

  Vocabulary,  expression and information 

concerning hotel industry; practice of English language skills 

relevant to various aspects of the hotel personnel; practice of 



65

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2563  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

communicative skills for provision of various forms of services 

and management in hotel industry 

 0105 417 ภาษาอังกฤษสําหรับการหนังสือพิมพ 3(3-0-6)

  English for Journalism

  คําศัพท สํานวนภาษาอังกฤษสําหรับการหนังสือพิมพการ

ฝกเขียนหัวขาว รายงานขาว บทความ บทวิจารย บทบรรณาธิการ 

ใน หนังสือพิมพ นิตยสาร สื่อออนไลน

  Vocabulary, expressions related to journalism; 

practice in writing news reports, headlines, features, reviews, 

editorial columns and other types of articles that appear in 

newspapers, magazines and online media

 0105 418  การแปลเพ่ือธุรกิจ 3(3-0-6)

  Business Translation

 เง่ือนไขของรายวิชา : 0105 301 การแปลขั้นพื้นฐาน

 Prerequisite : 0105 301 Basic Translation

  หลักในการแปลเพ่ือธุรกิจ  การแปลขาว บทความ เอกสาร

ทางธุรกจิประเภทตาง ๆ  จากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย และจากภาษาไทย

เปนภาษาอังกฤษ และมาตรฐานวิชาชีพดานการแปล

  Principles of translation for business; practice in 

translating business news, articles, and documents from English 

into Thai, and vice versa; and translator professional standard

 0105 420  การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ 3(3-0-6)

  Teaching English as a Foreign Language

 เง่ือนไขของรายวิชา : 0105 201 ภาษาศาสตรภาษา

อังกฤษเบื้องตน และ 0105 107 

สัทศาสตรภาษาอังกฤษ

 Prerequisite : 0105 201 Introduction to 

English Linguistics and 

English Phonetics

  หลักและกลวิธีในการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษา

ตางประเทศ  การพัฒนาและการใชสื่อการสอน  การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน  

  Principles and techniques in teaching English as 

a foreign language; development and use of teaching materials; 

arrangement of teaching and learning activities
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ชื่อหลักสูตร
 ภาษาไทย  : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม

 ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Arts Program in Community and Social Development

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
 ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาชุมชนและสังคม)

  (ชื่อยอ) : ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชนและสังคม)

 ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Arts (Community and Social Development)

  (ชื่อยอ) : B.A. (Community and Social Development)

หลักสูตร
 จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  136  หนวยกิต

โครงสรางหลักสูตร

หมวดวิชาและกลุมวิชา จํานวนหนวยกิต

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 90 หนวยกิต

      2.1 วิชาพื้นฐานวิชาเอก ไมนอยกวา 36 หนวยกิต

      2.2 วิชาเอกบังคับ ไมนอยกวา 36 หนวยกิต

      2.3 วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 18 หนวยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

 4. หมวดฝกประสบการณภาคสนาม ไมนอยกวา 10 หนวยกิต

รวมจํานวนหนวยกิต ไมนอยกวา 136 หนวยกิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม

(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2561)
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รายวิชาในหลักสูตร  
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา   30 หนวยกิต

  เปนไปตามหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

 2. หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา  84  หนวยกิต

  2.1 วิชาพ้ืนฐานวิชาเอก  36  หนวยกิต  

 0109 101 คุณธรรมและจริยธรรมในงานพัฒนา 3(3-0-6)

  Virtues and Ethics in Development Work

 0109 102 จิตวิทยาสังคม 3(3-0-6)

  Social Psychology

 0109 103 สังคมวิทยา 3(3-0-6)

  Sociology

 0109 104   พื้นฐานเศรษฐกิจไทย 3(3-0-6)

  Introduction to Thai Economy

 0109 105 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6)

  Thai Politics and Government

 0109 106 มานุษยวิทยาเบื้องตน 3(3-0-6)

                Introduction to Anthropology

 0109 107 ทักษะการคิดเพื่อการพัฒนา 3(3-0-6)

  Thinking Skills for Development

 0109 208  สิทธิและกฎหมายในงานพัฒนา 3(3-0-6)

  Rights and Law in Development

 0109 209 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6)

  Social and Cultural Changes

 0109 210    ระบบสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา 3(3-0-6)

  Information System for Development

 0109 318 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร 3(3-0-6)

  Research Methodology of Social Sciences

 0109 321 ภาษาอังกฤษสําหรับนักพัฒนาชุมชน 3(3-0-6)

  English for Community Development Worker

  2.2 วิชาเอกบังคับ  36  หนวยกิต  

 0109 211  การศึกษาชุมชนและสังคม 3(3-0-6)

     Community and Social Study

 0109 212  ทฤษฎีการพัฒนา 3(3-0-6)

   Development Theory 

 0109 213 แนวคิดและยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชนและสังคม 3(3-0-6)  

  Concepts and Strategies for Community and 

  Social Development

 0109 214 หลักการและกระบวนการพัฒนาชุมชน 3(3-0-6)

  และสังคม

  Principle and Process of Community 

  and Social Development

 0109 215  ทักษะและเทคนิคการทํางานพัฒนาชุมชน 3(2-1-6)

  และสังคม

  Skills and Techniques for Community 

  and Social Development 

 0109 216 การวางแผนเพ่ือการพัฒนาชุมชนและสังคม 3(3-0-6)

  Planning for Community and Social 

  Development

 0109 217 ผูนําการเปล่ียนแปลงกับการพัฒนาชุมชน 3(3-0-6)

  และสังคม

  Transformation Leader and Community 

  and Social Development

 0109 319 ขบวนการประชาสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชน 3(3-0-6)

  และสังคม

  Civic Movement for Community 

  and Social Development

 0109 320  การพัฒนาองคกรชุมชน 3(3-0-6)

  Community Organization Development

 0109 322  การวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม  3(3-0-6)

  Research for Community and Social 

  Development

 0109 323 การจัดการความรูเพื่อการพัฒนาชุมชน 3(3-0-6)

  และสังคม  

   Knowledge Management for Community 

  and Social Development

 0109 425 สัมมนาปญหาการพัฒนาชุมชนและสังคม 3(2-2-5)

  Seminar on Community and Social 

  evelopment Problems

  2.3 วิชาเอกเลือก  ไมนอยกวา  18  หนวยกิต  

   ใหเลือกศึกษาจากกลุมวิชาตอไปนี้

   (1)  กลุมวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน

 0109 327 การพัฒนาท่ียั่งยืน 3(3-0-6)

    Sustainable Development

 0109 328 ความม่ันคงทางอาหารและฐานทรัพยากร 3(3-0-6)

  ในชุมชน

    Food Security and Recourses Base 

  in Community

 0109 329 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 3(3-0-6)

  โดยองคกรชุมชน

    Natural Resources Management 

  by Community Organization
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 0109 330 เกษตรกรรมในกระแสโลกาภิวัตน  3(3-0-6)

    Agriculture in Globalization 

 0109 331  การจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 3(3-0-6)

  Eco-Tourism Management 

 0109 332 สุขภาวะชุมชนและสังคม 3(3-0-6)

    Community and Social Health   

 0109 333  การจัดการภัยพิบัติ    3(3-0-6)

    Management of Disasters

 0109 334  ภูมิปญญาและนวัตกรรมชุมชน  3(3-0-6)

  Community Wisdoms and Innovations

 0109 335 เพศสถานะกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6)

    Gender and Sustainable Development

   (2)  กลุมวิชาสวัสดิการชุมชนและสังคม

 0109 336 สวัสดิการสังคม 3(3-0-6)

  Social Welfare

 0109 337 สวัสดิการชุมชน 3(3-0-6)

  Community Welfare

 0109 338 สวัสดิการผูสูงอายุ 3(3-0-6)

  Welfare for Older Person

 0109 339  สวัสดิการครอบครัว เด็ก วัยรุน และสตรี 3(3-0-6)

  Welfare for Families, Children, 

  Teenagers, and Women

 0109 340  สิทธิและสวัสดิการกับความเสมอภาค 3(3-0-6)

  ระหวางเพศ

   Rights and Welfare on Gender Equality

 0109 341 สวัสดกิารแรงงานขามชาติ 3(3-0-6)

  Welfare for Migrant Workers

 0109 342  งานสังคมสงเคราะหเบื้องตน 3(3-0-6)

  Introduction to Social Work

 0109 343  การพัฒนาแรงงานและสวัสดิการ 3(3-0-6)

  Labor and Welfare Development 

 0109 344 งานสวัสดิการสังคมและชุมชนกับกลุม 3(3-0-6)

  ผูเปราะบาง

  Social and Community Welfare 

  for Vulnerable Groups

 0109 345 จิตวิทยาในงานสวัสดิการ 3(3-0-6)

  Psychology in Welfare Work

 0109 346 วัฒนธรรมองคการ 3(3-0-6)

  Organizational Culture

 0109 347 ทักษะการปฏิบัติงานดานสวัสดิการ 3(3-0-6)

   Skills for Welfare Work

   (3)  กลุมวิชาผูประกอบการเพ่ือสังคม

 0109 348  การจัดการทรัพยากรมนุษย 3(3-0-6)

   Human Resources Management

 0109 349  จิตวิทยาองคการ 3(3-0-6)

  Organizational Psychology

 0109 350  การจัดการองคการ 3(3-0-6)

  Organizing

 0109 346  วัฒนธรรมองคการ 3(3-0-6)

  Organizational Culture

 0109 351  ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการเปนผูประกอบการ 3(3-0-6)

  Basic Knowledge about Entrepreneurship

 0109 352  วิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม 3(3-0-6)

  Community Enterprise for Society

 0109 353  ทักษะและนวัตกรรมการประกอบการเพ่ือสังคม 3(3-0-6)

  Skills and Innovations for Social 

  Entrepreneurship

 0109 354  การจัดการเชิงกลยุทธและการตลาดเพ่ือสังคม 3(3-0-6)

  Strategic Management and Marketing

  for Society

 0109 355  เศรษฐกิจชุมชน 3(3-0-6)

  Community Economy

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

  นิสิตสามารถเลือกเรียนจากรายวิชาที่สนใจดังตอไปนี้  หรือเลือก

เรียนจากรายวิชาท่ีสนใจที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 0109 356 สังคมวิทยาเมือง 3(3-0-6)

   Urban Sociology

 0109 357 สังคมวิทยาชนบท 3(3-0-6)

   Rural Sociology

 0109 358  ปญหาสังคม 3(3-0-6)

    Social Problems

 0109 359  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารชุมชน 3(3-0-6)

    English for Community Communication

 0109 360 สิทธิชุมชน 3(3-0-6)

  Community Rights

 0109 361 ความม่ันคงของมนุษย (3-0-6)

    Human Security

 0109 362  ภูมิปญญาทองถิ่นกับการพัฒนา 3(3-0-6)

    Local Wisdom and Development

 0109 363  เพศสถานะกับการพัฒนา 3(3-0-6)

    Gender and Development
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 0109 364  พุทธศาสนากับการพัฒนา 3(3-0-6)

    Buddhism and Development

0109 365 การแกไขปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธี 3(3-0-6)

    Conflict Resolution by Peaceful Ways

 4.  หมวดวิชาฝกประสบการณภาคสนาม ไมนอยกวา  10 หนวยกิต 

 0109 424 ฝกงานการพัฒนาชุมชนและสังคม 6(0-30-0)

  Vocational Practice Training 

  for Community and Social Development

 0109 426  พัฒนานิพนธ 4(0-2-10)

  Development Term Paper
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แผนการศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม

ปที่ 1  ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

วิชาพื้นฐานวิชาเอก

0109 101 คุณธรรมและจริยธรรมในงานพัฒนา
Virtues and Ethics in Development Work

3(3-0-6)

0109 102 จิตวิทยาสังคม
Social Psychology

3(3-0-6)

0109 103 สังคมวิทยา
Sociology

3(3-0-6)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป 2(2-0-4)

xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป 2(2-0-4)

xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป 2(2-0-4)

xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป 2(2-0-4)

xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป 2(2-0-4)

รวมจํานวนหนวยกิต 19  หนวยกิต

  

ปที่ 1  ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

วิชาพื้นฐานวิชาเอก

0109 104 พื้นฐานเศรษฐกิจไทย
Introduction to Thai Economy

3(3-0-6)

0109 105 การเมืองการปกครองไทย
Thai Politics and Government

3(3-0-6)

0109 106 มานุษยวิทยาเบื้องตน
Introduction to Anthropology

3(3-0-6)

0109 107 ทักษะการคิดเพื่อการพัฒนา
Thinking Skills for Development

3(3-0-6)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป 2(2-0-4)

xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป 2(2-0-4)

xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป 2(2-0-4)

xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป 2(2-0-4)

รวมจํานวนหนวยกิต 20 หนวยกิต
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ปที่ 2  ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

วิชาพื้นฐานวิชาเอก

0109 208 สิทธิและกฎหมายในงานพัฒนา
Rights and Law in Development

3(3-0-6)

0109 209 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
Social and Cultural Changes

3(3-0-6)

วิชาเอกบังคับ

0109 211 การศึกษาชุมชนและสังคม
Community and Social Study

3(3-0-6)

0109 212 ทฤษฎีการพัฒนา
Development Theory

3(3-0-6)

0109 215 ทักษะและเทคนิคการทํางานพัฒนาชุมชนและสังคม
Skills and Techniques for Community and Social Development 

3(3-0-6)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป 2(2-0-4)

xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป 2(2-0-4)

xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป 2(2-0-4)

รวมจํานวนหนวยกิต 21 หนวยกิต

ปที่ 2  ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

วิชาพื้นฐานวิชาเอก

0109 210 ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนา 
Information System for Development

3(3-0-6)

วิชาเอกบังคับ

0109 213 แนวคิดและยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชนและสังคม
Concepts and Strategies of Community and Social Development

3(3-0-6)

0109 214 หลักการและกระบวนการพัฒนาชุมชนและสังคม
Principle and Process of Community and Social Development

3(3-0-6)

0109 216 การวางแผนเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม
Planning for Community and Social Development

3(3-0-6)

0109 217 ผูนําการเปลี่ยนแปลงกับการพัฒนาชุมชนและสังคม
Transformation Leader and Community and Social Development

3(3-0-6)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป 2(2-0-4)

xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป 2(2-0-4)

xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป 2(2-0-4)

รวมจํานวนหนวยกิต 21 หนวยกิต
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ปที่ 3  ภาคตน 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

วิชาพื้นฐานวิชาเอก

0109 318 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร

Research Methodology of Social Sciences

3(3-0-6)

วิชาเอกบังคับ

0109 319 ขบวนการประชาสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม   

Civic Movement for Community and Social Development 

3(3-0-6)

0109 320 การพัฒนาองคกรชุมชน

Community Organization Development

3(3-0-6)

วิชาเอกเลือก

0109 xxx วิชาเอกเลือก 3(3-0-6)

0109 xxx วิชาเอกเลือก 3(3-0-6)

0109 xxx วิชาเอกเลือก 3(3-0-6)

หมวดวิชาเลือกเสรี

0109 xxx วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6)

รวมจํานวนหนวยกิต 21 หนวยกิต

ปที่ 3  ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

วิชาพื้นฐานวิชาเอก

0109 321 ภาษาอังกฤษสําหรับนักพัฒนาชุมชน  

English for Community Development Worker 

3(3-0-6)

วิชาเอกบังคับ

0109 322 การวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม

Research for Community and Social Development

3(3-0-6)

0109 323 การจัดการความรูเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม 

Knowledge Management for Community and Social Development

3(3-0-6)

วิชาเอกเลือก

0109 xxx วิชาเอกเลือก 3(3-0-6)

0109 xxx วิชาเอกเลือก 3(3-0-6)

0109 xxx วิชาเอกเลือก 3(3-0-6)

หมวดวิชาเลือกเสรี

0109 xxx วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6)

รวมจํานวนหนวยกิต 21 หนวยกิต
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ปที่ 4  ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

หมวดวิชาฝกประสบการณภาคสนาม

0109 424 ฝกงานการพัฒนาชุมชนและสังคม

Vocational Practice Training for Community and Social Development

6(0-30-0)

รวมจํานวนหนวยกิต 6 หนวยกิต

ปที่ 4  ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต

วิชาเอกบังคับ

0109 425 สัมมนาปญหาการพัฒนาชุมชนและสังคม

Seminar on Community and Social Development Problems

3(2-2-5)

หมวดวิชาฝกประสบการณภาคสนาม

0109 426 พัฒนานิพนธ

Development Term Paper

4(0-2-10)

รวมจํานวนหนวยกิต 7 หนวยกิต
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คําอธิบายรายวิชา
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม 

 2. หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 84 หนวยกิต

  2.1 วิชาพ้ืนฐานวิชาเอก 36 หนวยกิต

 0109 101  คุณธรรมและจริยธรรมในงานพัฒนา 3(3-0-6)

    Virtues and Ethics in Development Work

    ความหมาย ความสําคญั องคประกอบ และแนวคิดเก่ียวกับ

จริยธรรม จริยธรรมวิชาชีพ จริยธรรมของนักพัฒนาชุมชน  กรณีศึกษา

นักพัฒนาตนแบบ ปฏิบัติการบมเพาะจิตอาสาเพื่อชุมชน

  Definitions, importance, elements, and concepts 

about ethics; professional ethics of community development 

workers; case study of role model development workers; 

revolution of community volunteer training

 0109 102 จิตวิทยาสังคม 3(3-0-6)

    Social Psychology

   นยิามและแนวคดิ ขอบเขตของจติวทิยาสงัคม  พฒันาการ

ของมนุษย  การรับรู แรงจูงใจทางสังคม บุคลิกภาพ ภาวะผูนํา พฤติกรรม

ของมนุษยในสังคม  

  Definitions, concepts, and scope of social 

psychology; human development; perception; social motivation; 

personality; leadership; human behaviours in society

 0109 103 สังคมวิทยา 3(3-0-6)

  Sociology

  พัฒนาการแหงศาสตรหรือองคความรูทางวิทยาศาสตร 

ความหมาย ลักษณะขอบขายและประวัติความเปนมาของสังคมวิทยา 

ระเบียบวิธีและการสรางองคความรูทางสังคมวิทยา ประวัติแนวคิดและ

ทฤษฎีรวมสมัยในทางสังคมวิทยา รวมถึงการนําเอาแนวคิดและทฤษฎี

เหลาน้ันไปประยุกตใชในการอธิบายปรากฏการณทางสังคมในดานตางๆ  

เพื่อความเขาใจสังคมอยางเปนระบบ

  Development of the science or body of knowledge 

in the science; definitions, scope, and background of sociology; 

methodology and creation of body of knowledge in sociology; 

background of the concepts and contemporary theories in 

sociology and their applications to explain social phenomena in 

order for a systematic understanding in society

 0109 104  พื้นฐานเศรษฐกิจไทย 3(3-0-6)

   Introduction to Thai Economy

  ความหมายและความสําคัญของเศรษฐกิจ แนวคิดและ

ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร  ระบบเศรษฐกิจ ลกัษณะและโครงสรางเศรษฐกิจ

ไทย ประวัติศาสตรเศรษฐกิจประเทศไทย วิกฤติเศรษฐกิจ การพัฒนา

เศรษฐกิจไทย ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและผลกระทบตอเศรษฐกิจ

ประเทศไทย

  Definitions and importance of economy; concepts 

and theories in economy; economic systems; characteristics and 

structure of Thai economy; history of Thai economy; economic 

crisis; development of Thai economy and ASEAN Economic 

Community and its impacts on Thai economy

 

 0109 105  การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6)

  Thai Politics and Government

  ความหมาย ความสําคัญ และประเภทของระบบการเมือง

การปกครอง ประวัตศิาสตรการเมืองการปกครองไทย  สถาบันทางการเมือง

การปกครองไทย  การเลือกตั้ง  การบริหารราชการแผนดิน    การปกครอง

สวนทองถิ่น  องคกรตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  ความขัดแยงทางการเมือง

ในสังคมไทย

  Definitions, importance, and types of politics and 

governments; Thai political history; political and governmental 

institutions; election; administration of state affairs; local 

administration; constitutional organization; political conflicts in 

Thai society

 0109 106 มานุษยวิทยาเบ้ืองตน 3(3-0-6)

   Introduction to Anthropology

  ความหมายและขอบขายของมานุษยวิทยาสํารวจเนื้อหา

และมโนทัศนพื้นฐานทางมานุษยวิทยา ซึ่งรวมสาขายอยตางๆ  แนวความ

คิดทางปรัชญาท่ีมีอิทธิพลตอความคิดมานุษยวิทยารวมสมัย รวมไปถึง

การศึกษาวัฒนธรรม

  Definitions and scope of anthropology; basic 

content and concepts in anthropology as well as its subfields; 

phi losophica l  concepts  influencing contemporary 

anthropological concepts, and cultural studies

 0109 107  ทักษะการคิดเพ่ือการพัฒนา 3(3-0-6)

  Thinking Skills for Development 

  หลกัการสาํคญั เก่ียวกบัเรือ่งทักษะการคดิ การคดิเชงิระบบ 

การคดิเชิงสรางสรรค การคดิเชิงวิพากษ องคประกอบสาํคญัในการพฒันา

ทกัษะการคดิ วธิกีารการพฒันาทกัษะการคดิ  การพฒันาทกัษะการคดิและ

ลักษณะการคิดแบบตางๆ กระบวนการนําทักษะการคิดไปประยุกตใชใน
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งานพฒันา  ความสมัพนัธของทกัษะการคดิและวจิารณญาณ  หลกัการคดิ

และวิเคราะหขอมูลขาวสาร และการประยุกต ใชในการแกปญหาในชีวิต

ประจําวัน

  Key principles about thinking skills; systematic 

thinking; creative thinking; critical thinking; key elements in 

developing thinking skills; methods for developing thinking skills; 

development of thinking skills and different types of thinking; 

applications of thinking skills in development; relationship 

between thinking skills and judgment; principles of thinking and 

information analysis and application to solve daily life problems

 0109 208  สิทธิและกฎหมายในงานพัฒนา 3(3-0-6)

  Rights and Laws in Development

  แนวคิดและหลักการสิทธิมนุษยชน พันธกรณีดานสิทธิ

มนุษยชน สิทธิชุมชน ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย กฎหมายปกครอง

สวนทองถิน่ กฎหมายทีเ่กีย่วของกบังานพฒันาชมุชน เชน พ.ร.บ.คุมครอง

เด็ก พ.ร.บ.ผูสูงอายุ  พ.ร.บ.คุมครองผูบริโภค พ.ร.บ.สงเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ร.บ.สภาองคกรชุมชน  พ.ร.บ.สภาเกษตรกรแหง

ชาติ  พ.ร.บ.สงเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธะสัญญา พ.ร.บ.ปาชุมชน  

พ.ร.บ.คุมครองพันธุพืช กระบวนการยุติธรรมของไทย ระบบยุติธรรม

ชุมชน

  Concept and principal of human rights;  Human 

rights obligations; Community rights; Introduction to laws; Local 

administrative laws; Laws relative with community development 

such as Consumer Protection Act, Empowerment Of Persons 

With Disabilities Act, Community Organization Council Act,  

National Farmers Council Act, Contract Farming Promotion Act, 

Community Forestry Act, Plant Varieties Protection Act, Thai 

justice system, Community justice system

 0109 209 การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6)

   Social and Cultural Changes

  แนวคิดทฤษฎีทางสังคมศาสตร ในการอธิบายการ

เปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม  บริบทท่ีมาของการเปล่ียนแปลง

ทางสังคมและวัฒนธรรม ทิศทาง  ปจจัยเงื่อนไข  แบบแผนและปฏิกิริยา

ตอการเปลีย่นแปลง  ผลกระทบการเปลีย่นแปลงและความสญูเสยีจากการ

เปลี่ยนแปลง  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม  โดยเนนถึงการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคอีสานและประเทศไทย

  Concepts and theories in sociology to explain 

social and cultural changes; context and causes of social and 

cultural changes; direction, factors and condition, pattern of and 

reactions toward changes; consequences and losses from 

changes; social and cultural changes with emphasis on 

changes in the E-San Region and throughout Thailand

 0109 210 ระบบสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา 3(3-0-6)

  Information System for Development

  ความหมาย รูปแบบ ประเภท ของขอมูลและระบบ

สารสนเทศ  ระบบสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาชุมชนและสังคม  ความหมาย

และประเภทของสื่อ  การผลิตสื่อเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม รวมถึง

การประยุกตใชระบบสารสนเทศในงานพัฒนาชุมชน

  Definitions, forms, and types of information and 

information system; information system for community and 

social development; definitions and types of media; media 

production for community and social development; applications 

of information system for social development work

 0109 318 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร 3(3-0-6)

  Research Methodology of Social Science

  ความหมาย โครงสรางและองคประกอบของงานวิจัย

รวมทั้งกระบวนการการวิจัยทางสังคมศาสตร  ศึกษาเก่ียวกับแนวคิด วิธี

การแนวสถติ ิ สถติภิาคพรรณนา  สถติวิเิคราะหเบ้ืองตน กระบวนการ  และ

เทคนิคการใชสถิติ  การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานวิจัยทาง

สังคมศาสตรฝกการเขียนโครงการวิจัย

  Definitions, structure, and elements of research; 

research methodology in social science; concepts; statistical 

method, descriptive statistics; basic statistical analysis; process 

and technique of using statistics; applications of statistical 

software for social science research; research proposal writing 

practice

 0109 321 ภาษาอังกฤษสําหรับนักพัฒนาชุมชน 3(2-2-5)

   English for Community Development Worker 

  ฝกทักษะการสือ่สาร การพดู การฟง การอาน และการเขยีน

ภาษาองักฤษในทางสงัคมศาสตร และพฒันาชุมชน  คาํศพัททีเ่กีย่วของกบั

งานพัฒนาชุมชน  การบริหารการจัดการชุมชน

  Communication practice, speaking, listening, 

reading, and writing English in social science and community 

development, vocabularies about community development and 

community administration

  2.2 วิชาเอกบังคับ 36 หนวยกิต

 0109 211  การศึกษาชุมชนและสังคม 3(3-0-6)

   Community and Social Study

   ความหมาย องคประกอบและประเภทของชุมชนและสังคม 

โครงสรางของสังคมเมืองและสังคมชนบท องคประกอบทางเศรษฐกิจ 

สังคม การเมือง ประชากร วัฒนธรรม  วิธีการศึกษาชุมชนและสังคม และ

แนวคิดทฤษฎีตางๆท่ีเก่ียวของกับชุมชนศึกษาและการพัฒนาสังคม 
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ตลอดจนฝกทกัษะออกแบบและการเกบ็ขอมลูชมุชนและสงัคม เพือ่นาํไป

สูการวิเคราะหและแสวงหาแนวทางการพัฒนาชุมชนและสังคม

  Definitions, elements, and types of community and 

society; structure of urban and rural societies; economic, social, 

political, demographic, and cultural elements; community and 

social study methods and relevant theories about community 

and social study; skills for designing and collecting data in 

community and society for analyzing and finding the way to 

develop community and society

 0109 212 ทฤษฎีการพัฒนา 3(3-0-6)

  Development Theory 

     วาทกรรมเกีย่วกบัการพฒันา ทฤษฎีการพฒันาสูความทนั

สมัย ทฤษฎีจักรวรรดินิยมทฤษฎีพึ่งพา ทฤษฎีระบบโลก ทฤษฎีเสรีนิยม

ใหม ทฤษฎีหลังการพัฒนา

  Development discourses; modern development 

theory; colonial theory; dependency theory; world system 

theory; neoliberalism theory; post-development theory

 0109 213  แนวคิดและยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน 3(3-0-6)  

  และสังคม

  Concepts and Strategies

  for Community and Social Development

  หลักการ ปรัชญา เปาหมายการพัฒนาชุมชน ประวัติความ

เปนมาของการพัฒนาชุมชน หลักคิดในการพัฒนาชุมชนและสังคม 

สถานการณของการพัฒนาชุมชน ปญหาท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการพัฒนาชุมชน

และสังคม แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชุมชน

  Principles, philosophy, and goals of community 

development; history of community development; principles of 

community and social development; situation of community 

development; problems relevant to community and social 

development; concepts of theories about community 

development

 0109 214 หลักการและกระบวนการพัฒนาชุมชน 3(3-0-6)

  และสังคม

   Principle and Process of Community 

  and Social Development

  ความหมาย ปรัชญา แนวคิด หลักการและเปาหมายของ

การพัฒนาชุมชนและสังคม  กระบวนการและข้ันตอนตางๆ ในงานพัฒนา

ชุมชนและสังคม บทบาทของสถาบันตางๆ ในงานพัฒนาชุมชน ตลอดจน

ปญหาและอุปสรรคในงานพัฒนาชุมชน

  Definitions, philosophy, concepts, principles, and 

goals of community and social development, relevant processes 

in community and social development work, role of institutions 

in community development work, and problems and obstacle in 

community development work

 0109 215  ทักษะและเทคนิคการทํางานพัฒนาชุมชน 3(2-1-6)

  และสังคม

     Skills and Techniques for Community 

  and Social development 

   นิยามความหมาย ความสําคัญ และบทบาทหนาที่ของ

วิทยากรกระบวนการ ทักษะการเปนวิทยากรกระบวนการ รูปแบบการฝก

อบรม การวางแผนฝกอบรม การจัดโครงการฝกอบรม การประเมินผล

โครงการฝกอบรม

  Definitions, importance, and roles of the process 

facilitators; skills for process facilitators; training method; 

training plan; training program organization; training program 

evaluation

 0109 216 การวางแผนเพ่ือการพัฒนาชุมชนและสังคม 3(3-0-6)

    Planning for Community and Social 

  Development  

   ความหมาย ความสําคัญ กระบวนการวางแผน และประเภท

ของแผน การวางแผนกลยุทธ เทคนิคการวางแผน  แนวคิดและ

กระบวนการวางแผนพฒันา ระบบขอมลูในการวางแผนพฒันา การประเมนิ

ผลโครงการพฒันา การวางแผนพฒันาของภาครฐัและองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น เทคนิคการวางแผนพัฒนาชุมชนแบบมีสวนรวม  ปฏิบัติการ

วางแผนพัฒนาชุมชน

  Definitions, importance, planning process and 

types of plan; strategic planning; planning techniques; 

community development concept and planning; information 

system for social development planning; development project 

evaluation; planning for central government and local 

administration development; techniques for planning for 

participatory community development; workshop for 

community development planning

 0109 217 ผูนําการเปล่ียนแปลงกับการพัฒนาชุมชน 3(3-0-6)

  และสังคม

   Transformation Leader and Community 

  and Social Development

   ความหมาย ความสําคัญของผู นํา ประเภทของผู นํา 

คุณสมบัติของผูนําการเปลี่ยนแปลง แนวคิดและทฤษฎี องคประกอบ 

บทบาทของภาวะผู นําการเปลี่ยนแปลง  กรณีศึกษาของผู นําการ

เปล่ียนแปลงในสถานการณตางๆ  การทํางานเปนทีม   การสรางแรงจูงใจ 

การบริหารการเปล่ียนแปลงในชุมชนและสังคมสมัยใหม 
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  Definitions and importance of leader; types of 

leader; qualifications of transformational leader; concept and 

theory; elements, and roles of transformational leader, case study 

of transformational leader in different situations; team-working; 

creating motivation; change management in modern 

community and society

 

 0109 319 ขบวนการประชาสังคมเพื่อการพัฒนา 3(3-0-6)

  ชุมชนและสังคม

   Civic Movement for Community 

  and Social Development

     แนวคิดประชาสังคมในมิติมารกซิสต ชุมชนนิยม และ

เสรีนิยม ทฤษฎีและองคประกอบของประชาสังคม  ประชาสังคม

กับกระบวนการพัฒนาทองถิ่น สังคมและประเทศ  การสรางและพัฒนา

คุณธรรมพลเมืองและประชาสังคม  การพัฒนาความเขมแข็งของประชา

สังคม

  The concept of civil society in Marxism, 

communitarianism, and liberalism; theory and element of civil 

society; civil society and local, social, and national development; 

creation and development of morality for citizens and civil 

society; strength development of civil society 

 0109 320  การพัฒนาองคกรชุมชน  3(3-0-6)

   Community Organization Development

   ความหมาย แนวคิด และประเภทขององคกรชุมชน 

หลักการ แนวคิด และกระบวนการพัฒนาองคกรชุมชน เครือขายองคกร

ชุมชน กรณีศึกษาองคกรชุมชนเขมแข็งในสังคมไทย

  Definitions, concepts, and types of community 

organizations; principles, concepts, and community organization 

development process; case study of strong communities in 

Thailand

 0109 322 การวิจัยเพ่ือการพัฒนาชุมชนและสังคม 3(3-0-6)

   Research for Community and Social 

  Development

   แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย ความสําคัญของการวิจัยและ

พัฒนา โดยการมีสวนรวมของชุมชนทุกขั้นตอน ในการตั้งประเด็นวิจัย 

การกําหนดกรอบการวิจัย การสรางเคร่ืองมือในการวิจัย และการเก็บ

รวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การสรางทางเลือกในการพัฒนา 

การปฏิบัติการและการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน

  Concepts, theories, definitions, and importance of 

research and development with participation from community 

at every step; development of research topic; research scoping; 

research tool development and data collection; data analysis; 

creating options for development; implementation and

applications of research findings

 0109 323 การจัดการความรูเพ่ือการพัฒนาชุมชน 3(3-0-6)

  และสังคม 

  Knowledge Management for Community 

  and Social Development

  ความหมาย ความสําคัญ และประเภทของความรูและการ

จดัการความรู บทบาทของ การจัดการความรูตอองคกรชุมชน กระบวนการ

จัดการความรู กรณีศึกษาการจัดการความรูในองคกรภาครัฐและชุมชน

  Definitions, importance, and types of knowledge 

and knowledge management; the role of knowledge management 

on community organizations; knowledge management process; 

case study of knowledge management in public and 

community organizations

 0109 425  สัมมนาปญหาการพัฒนาชุมชนและสังคม 3(2-2-5)

   Seminar on Community and Social 

  Development Problems

  ความหมาย ความสําคัญ หลักการและรูปแบบการจัด

สัมมนา จัดสัมมนาเชิงวิชาการเก่ียวกับสถานการณของชุมชน นโยบายรัฐ

ดานการพัฒนาชุมชนและสังคม ปญหางานพัฒนาชุมชนและสังคม 

ของประเทศไทย และประเทศในภูมิภาคอาเซียน 

  Definitions,  importance, principles,  and 

characteristics of seminar; academic seminar on community 

situations; state policy on community and social development; 

community and social development problems in Thailand and 

ASEAN countries 

  2.3 วิชาเอกเลือก  18 หนวยกิต

   (1) กลุมวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน

 0109 327  การพฒันาที่ยั่งยืน 3(3-0-6)

    Sustainable Development

  พฒันาการ ความหมาย แนวคดิ หลกัการและองคประกอบ

ของการพัฒนาอยางย่ังยืน รูปแบบ กระบวนการและแนวทางปฏิบัติของ

การพัฒนาอยางย่ังยืนในระดับโลก และระดับทองถิ่น 

  Development, definitions, concepts, principle and 

element of sustainable development; form, process, and method 

for sustainable development at global and local levels
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 0109 328 ความมั่นคงทางอาหารและฐานทรัพยากร 3(3-0-6)

  ในชุมชน

  Food Security and Resources Base 

  in Community

  ความหมาย ความสําคัญของความม่ันคงทางอาหาร 

ประเดน็สาํคญัของการสรางความมัน่คงทางอาหารในฐานะทีเ่ปน เปาหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (Sustainable Development Goals: SDGs)  

ความสัมพันธของความม่ันคงทางอาหารและฐานทรัพยากรในชุมชน  

ปญหา อุปสรรคสําคัญในการสรางความม่ันคงทางอาหาร ยุทธศาสตร 

ทิศทางและแนวทางในการสรางความมั่นคงทางอาหารของหนวยงาน และ

องคกรตาง ๆ ขอถกเถียง ตลอดจนชุดประสบการณและบทเรียนในการ

สรางความม่ันคงทางอาหารของสังคมไทย บทบาทและหนาทีข่องนักพฒันา

ชุมชนและสังคมในการสรางความมั่นคงทางอาหาร

  Definitions and importance of food security; 

important issues on creating food security as global sustainable 

development goals (SDGs); relationship between food security 

and resources base in community; problems and obstacles in 

creating food security; strategy, direction, and method for 

creating food security by agencies and organizations; 

discussions, experiences, and lessons in creating food security 

in Thai society; roles and responsibilities of community and 

social development workers in creating food security

 0109 329 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 3(3-0-6)

  โดยองคกรชุมชน

  Natural Resources Management 

  by Community Organization

   พัฒนาการ  ประเด็นและ ความเคล่ือนไหวของการจัดการ

ทรพัยากรธรรมชาติในประเทศไทย เงือ่นไขและ ความเช่ือมโยงของกระแส

การพัฒนา ในระดับโลก ระดับประเทศ และระดับทองถิ่น ที่เกี่ยวของกับ

การจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิแนวคดิ หลกัการ และรปูแบบในการจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติ โดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน โดยเนน

ทรัพยากรหลัก ไดแก ทรัพยากรนํ้า ทรัพยากรที่ดิน และทรัพยากรปาไม  

  Development, issues, and movements in natural 

resources allocation in Thailand; conditions and link of 

development trend at global, national, and local levels regarding 

natural resources allocation; concepts, principles, and forms of 

natural resources allocation with participation from community 

focusing on water, soil, and forest resources

 0109 330 เกษตรกรรมในกระแสโลกาภิวัตน 3(3-0-6)

   Agriculture in Globalization

  ความสาํคญัของเกษตรกรรม พฒันาการระบบเกษตรกรรม 

แนวคดิเกษตรกรรมยัง่ยนื รปูแบบของระบบเกษตรกรรมทีส่าํคญั นโยบาย

การเกษตรของรัฐ เกษตรพันธะสัญญา ปญหาเกษตรกรไทย 

  Importance of agriculture; development of 

agricultural systems; concepts of sustainable agriculture; 

forms of key agricultural systems; agricultural policies by the 

government; contract farming; Thai farmers’ problems

 0109 331 การจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 3(3-0-6)

   Eco-Tourism Management 

   ความเปนมา ความหมาย องคประกอบ และประเภทของ

การทองเทีย่วเชงินเิวศ ความสาํคญัของการทองเทีย่วเชงินเิวศในการพัฒนา

ชุมชน แนวคิดการจัดการการทองเท่ียวโดยชุมชน  แนวทางการพัฒนา

ศักยภาพชุมชนในการจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศ

  History, definitions, elements, and types of 

eco-tourism; importance of eco-tourism in community 

development; concept of tourism management by community; 

method for developing community potential for eco-tourism 

management

 0109 332  สุขภาวะชุมชนและสังคม 3(3-0-6)

  Community and Social Health

  ความหมาย ความสําคัญของสุขภาวะชุมชนและสังคม 

การพัฒนาและสรางหลกัประกนัเร่ืองคณุภาพชีวติ และสขุภาวะท่ีดใีนฐานะท่ี

เปนเปาหมายของการพฒันาทีย่ัง่ยนืของโลก (Sustainable Development 

Goals: SDGs) การพัฒนาตัวชี้วัดสุขภาวะชุมชนและสังคม นวัตกรรม

การสรางเสริมสุขภาวะท่ีดี  การพัฒนาแนวทางการส่ือสารสาธารณะดาน

สุขภาวะ ทุนทางสังคมกับการสรางสุขภาวะที่ดี แนวคิดการขับเคลื่อน

นโยบายสาธารณะดานสุขภาพและสุขภาวะชุมชน กรณตีวัอยางการเสริมสราง

สุขภาวะชุมชนและสังคม  ความสัมพันธ ของงานพัฒนาชุมชนกับ

การสรางเสริมสุขภาวะชุมชนและสังคม

  Definition and importance of community and social 

health; development and creating quality of life and good health 

insurance as part of the global sustainable development goals 

(SDGs); development of community and social health indicators; 

innovation for creating good health; development of public health 

communication; social capital and good health creation; concept 

of public policy movements on public health and community 

health; case study of community and social health promotion; 

relationship between community development and community 

and social health promotion
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 0109 333  การจัดการภัยพิบัติ 3(3-0-6)

   Management of Disasters 

   ความหมาย รูปแบบ และสาเหตุของภัยพิบัติ แนวคิดทาง

สังคมศาสตรในการศึกษาภัยพิบัติ แนวคิดการจัดการภัยพิบัติ เหตุการณ

ภัยพิบัติในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน นโยบายและแผนการจัดการ

ภัยพิบัติของรัฐบาลไทย การมีสวนรวมของภาคประชาสังคมและชุมชน

ในการจัดการภัยพิบัติ

    Definitions, forms, and causes of disasters; social 

science concepts in the study of disaster; concept of disaster 

management; disasters in Thailand and ASEAN Region; policy 

and plans for disaster management by Thai Government;

participation of civil society and community in disaster 

management

 

 0109 334  ภูมิปญญาและนวัตกรรมชุมชน 3(3-0-6)

    Community Wisdoms and Innovations

  ความหมาย ความสําคัญ ของภูมิปญญาและนวัตกรรม

ชุมชน แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของกับ ภูมิปญญาและนวัตกรรมชุมชน   

สถานภาพความรู และลักษณะสําคัญเกี่ยวกับภูมิปญญาและนวัตกรรม

ชุมชนวิธีการศึกษาภูมิปญญาและนวัตกรรมชุมชน การประยุกตใช

ภูมิป ญญาและนวัตกรรมชุมชนไปใชในงานพัฒนา พลวัตและการ

เปลี่ยนแปลงภูมิปญญาและนวัตกรรมชุมชน บทเรียนและกรณีศึกษา

การนําภูมิปญญาและนวัตกรรมชุมชนไปประยุกตใช

  Definition and importance of community wisdoms 

and innovations; concept and theory on community wisdoms 

and innovations; status of knowledge and key characteristics 

about community wisdoms and innovations; community 

wisdoms and innovations learning methods; applications of 

community wisdoms and innovations for development work; 

dynamics and changes in community wisdoms and innovations; 

lessons and case study in the applications of community wisdoms 

and innovations

 0109 335 เพศสถานะกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6)

  Gender and Sustainable Development

  นิยาม แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับเพศ เพศสถานะ และ

เพศวิถี ปจจัยทางสังคม การเมือง วัฒนธรรม จิตวิทยา และประวัติศาสตร 

ทีส่งผลตอการประกอบสรางเพศสถานะในสังคม  นโยบายยุทธศาสตรของ

ภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาที่เกี่ยวของกับเพศสถานะ  บทบาทสตรี

อีสานกับการพัฒนาสังคม  การออกแบบโครงการพัฒนาที่คํานึงถึงความ

เสมอภาคระหวางเพศ

  efinitions and concepts about sex, gender, and 

sexual orientation; social, political, cultural, psychological, and 

historical factors that influence the construction of gender in 

society; strategic gender policy off government and private 

sectors in development; women’s role in social development; 

designing development projects that consider gender equality

   (2) กลุมวิชาสวัสดิการชุมชนและสังคม

 0109 336  สวัสดิการสังคม 3(3-0-6)

   Social Welfare

  หลักการ แนวคิดของการจัดสวัสดิการสังคม วิวัฒนาการ

ของแนวคิดและแนวทางปฏิบตัใิน แตละประเทศและประเทศไทย  รปูแบบ

การจัดการสวัสดิการสังคม นโยบาย กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับสวัสดิการ

สังคม  บทบาทของภาคสวนตางๆ ตอการจัดสวัสดิการสังคม การเปรียบ

เทียบนโยบายการจัดสวัสดิการสังคมของตางประเทศและประเทศไทย 

จุดออน จุดแข็งของระบบสวัสดิการสังคมของไทย การวางแผนการจัด

สวัสดิการสังคมใหสอดคลองกับสถานการณเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

วัฒนธรรม ของประเทศไทยท่ีเปล่ียนแปลง 

  Principles and concepts of social welfare allocation; 

development of concept and practice in Thailand and other 

countries; the form of social welfare allocation; policies and laws 

on social welfare; comparison of social welfare allocation policies 

of Thailand and other countries; strengths and weaknesses of 

social welfare system in Thailand; social welfare planning to 

meet the changing economic, social, political, and cultural 

situations

 0109 337 สวัสดิการชุมชน 3(3-0-6)

   Community Welfare

  แนวคิด หลักการ วิวัฒนาการของการจัดสวัสดิการชุมชน 

องคประกอบของการจัดสวัสดิการชุมชน การบริหารจัดการกองทุน

สวัสดิการชมุชน  ปจจยัความสาํเรจ็และความลมเหลวในการจดัการกองทนุ 

ประเด็นท่ีเกี่ยวของกับการจัดสวัสดิการของชุมชนในดานเศรษฐกิจ 

กลุม เครือขายทางสังคม การศึกษา วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม แนวทางการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบการจัด

สวัสดิการชุมชน การพัฒนาศักยภาพผูนํากองทุนสวัสดิการชุมชนและการ

ฟนฟูการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน

  Concept, principles, and development of 

community welfare allocation; elements of community welfare 

allocation; management of community welfare fund; success 

and failure factors in managing community welfare fund; relevant 

issues concerning community welfare management in term of 

economy; groups and social network, education, culture, natural 

resources and environment; methods for promoting community 

welfare allocation development; potential development for 
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community welfare fund leader and rehabilitation of community 

welfare fund management

 0109 338 สวัสดิการผูสูงอายุ  3(3-0-6)

   Welfare for Older Person

   สถานการณและปญหาของผู สูงอายุในประเทศไทย  

แนวคิด หลักการ และขอบเขตของงานสวัสดิการผูสูงอายุ  แนวทางในการ

จัดระบบสวัสดิการผูสูงอายุของหนวยงานภาครัฐ  เอกชนและชุมชน 

เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของผูสูงอายุ

  Situations and problems of older persons in 

Thailand; concept, principle, and scope of welfare for older 

persons; method for allocating welfare for older person by 

government, private, and community organization for better 

quality of life for older persons

 0109 339 สวัสดิการครอบครัว เด็ก วัยรุน และสตรี 3(3-0-6)

   Welfare for Families, Children, 

  Teenagers, and Women

   สถานการณและปญหาของครอบครัว เดก็ วยัรุน และสตรี

ไทยในปจจุบันแนวคิด  นโยบาย   กฎหมายที่เกี่ยวของในการพัฒนา

สวัสดิภาพครอบครัว เด็ก  วัยรุน และสตรี การขับเคลื่อนการดําเนินงาน

ของภาครฐั  ภาคเอกชน  และชมุชนทีเ่กีย่วของกบัการจดัสวสัดกิารสาํหรับ

ครอบครัว  เด็ก วัยรุน และสตรีในประเทศพัฒนาแลว  และประเทศกําลัง

พัฒนา

  Current situation and problems of Thai families, 

children, teenagers, and women; concepts, policies, and laws 

concerning the development of welfare for families, children, 

teenagers, and women; mechanism of government, private, and 

community sectors in allocating welfare for families, children, 

teenagers, and women in developed and developing countries  

 

 0109 340 สิทธิและสวัสดิการกับความเสมอภาค 3(3-0-6)

  ระหวางเพศ 

  Rights and Welfare on Gender Equality

  แนวคิด สถานการณปญหาความเสมอภาคระหวางเพศ

ในประเทศไทย การเปรียบเทียบนโยบายดานสิทธิและการจัดสวัสดิการ

ทีเ่ก่ียวของกบัความเสมอภาคระหวางเพศของประเทศไทยและตางประเทศ  

ขอจํากัดและโอกาสการพัฒนาสวัสดิการสังคมและชุมชนในการพัฒนา

คุณภาพชีวิตเพื่อความเทาเทียมทางเพศของสังคมไทย

   Concepts and the problem situation about gender 

equality in Thailand; comparison of policies on rights and welfare 

regarding gender equality in Thailand and other countries; 

limitations and opportunities for developing social and 

community welfare in developing the quality of life for gender 

equality in Thai society

 0109 341 สวัสดิการแรงงานขามชาติ 3(3-0-6)

  Welfare for Migrant Workers 

   ความหมาย แนวคิด และพัฒนาการของแรงงานขามชาติ 

สถานการณแรงงานขามชาตใินประเทศไทยและภมูภิาคอาเซยีน ปญหาและ

การเขาถงึการจัดสวสัดกิารของแรงงานขามชาติ บทบาทของหนวยงานตางๆ 

ทีเ่กีย่วของกบัการจดัสวสัดกิารของแรงงานขามชาต ิการพฒันารูปแบบการ

จดัสวสัดกิารทีส่อดคลองกบัความตองการและปญหาของแรงงานขามชาติ

   Definitions, concepts, and development of migrant 

workers; situation of migrant workers in Thailand and ASEAN 

Region; problems and access to welfare for migrant workers; 

development of welfare allocation that meets the needs and 

problems of social workers

 0109 342  งานสังคมสงเคราะหเบ้ืองตน  3(3-0-6)

   Introduction to Social Work

     ความหมาย  ปรัชญา  แนวคิด  และหลักการงาน

สังคมสงเคราะห   กระบวนการสังคมสงเคราะห   การปฏิบัติงาน

สังคมสงเคราะหกับบุคคล กลุ ม ชุมชน จรรยาบรรณของนักสังคม

สงเคราะห การนํางานสังคมสงเคราะหไปใชประโยชนในการพัฒนาชุมชน

และสังคม

  Definitions, philosophy, concepts, and principles 

of social work; social work profess; social work action with 

individuals, groups, and communities; professional ethics for 

social workers; applications of social work in community and 

social development

 0109 343 การพัฒนาแรงงานและสวัสดิการ 3(3-0-6)

   Labor and Welfare Development

  ความหมาย ความสําคัญของแรงงาน พัฒนาการแรงงาน

ไทย กาํลงัแรงงาน สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของแรงงานประเทศไทย 

แนวคิดทฤษฎีสวัสดิการแรงงาน  ปญหาของแรงงานนอกระบบ กฎหมาย

แรงงาน  การประกนัสงัคม การจดัสวสัดกิารแรงงานของรฐัและเอกชนเพือ่

คุมครองสงเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน

  Definition and importance of labor; development 

of Thai labor; workforce; economic and social status of Thai labor; 

concept and theory on labor welfare; problem of informal 

workers; labor law; social security; labor welfare allocation by 

government and private sectors to protect and promote quality 

of life for laborers
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 0109 344 งานสวัสดิการสังคมและชุมชนกับกลุม 3(3-0-6)

  ผูเปราะบาง

  Social and Community Welfare 

  for Vulnerable Groups     

  สถานการณปญหาและความตองการของประชากรกลุม

เปราะบางในประเทศไทย ความสําคัญของงานสวัสดิการสังคมและ

สวัสดิการชุมชนเพ่ือชวยเหลือประชากรกลุมเปราะบางในประเทศไทย 

ปญหา บทบาทและเทคนิคการทํางานของนักพัฒนาชุมชนและนักพัฒนา

สงัคมในการทาํงานกบักลุมผูเปราะบาง การสมัภาษณ การใหคาํปรกึษาราย

กรณี รายกลุม แนวทางการพัฒนากลุมผูเปราะบางอยางยั่งยืน

  Problem situations and needs of vulnerable groups 

in Thailand; importance of social and community welfare to help 

vulnerable groups in Thailand; problems, roles, and working 

techniques of community developers and social developers in 

working with vulnerable groups; interview and consultations for 

individual case and group case; possible solution for sustainable 

development of vulnerable groups

 0109 345 จิตวิทยาในงานสวัสดิการ 3(3-0-6)

  Psychology in Welfare Work

  ความสัมพันธ ระหว างจิตวิทยาและงานสวัสดิการ 

พฤติกรรมมนุษย การประยุกตใชความรูดานจิตวิทยาในงานสวัสดิการ 

การสรางทีมงาน การสรางแรงจูงใจในการสงเสริมการจัดสวัสดิการ  

  Relationship between psychology and welfare 

work; human behaviors; application of psychological knowledge 

in welfare work; team creation; motivation creation to promote 

welfare allocation

 0109 346 วัฒนธรรมองคการ 3(3-0-6)

  Organizational Culture

  แนวคิดวฒันธรรมองคการ ความหมายวัฒนธรรมองคการ 

คุณลักษณะวัฒนธรรมองคการ หนาที่วัฒนธรรมองคการ แหลงกําเนิด

วัฒนธรรมองคการ การสืบสานวัฒนธรรมองคการ และขอดี และขอจํากัด

ของวัฒนธรรมองคการ

  Concept of organizational culture; definitions of 

organizational culture; characteristics of organizational culture; 

function of organizational culture; origin of organizational culture; 

inheritance of organizational culture; advantages and 

disadvantages of organizational culture

 0109 347 ทักษะการปฏิบัติงานดานสวัสดิการ 3(3-0-6)

  Skills for Welfare Work

  การพัฒนากลยุทธงานสวัสดิการท่ีหลากหลาย การบริหาร

จัดการสวัสดิการ  ทักษะการบริการสังคม การเขียนโครงการ การปฏิบัติ

งานตามแผนงานและการแกไขปญหา การประเมินผลการดําเนินงาน

  Developing various strategies for welfare work; 

welfare management; social service skills; project proposal 

writing; plan implementation and problem solving; evaluation 

of implementation

   (3) กลุมวิชาผูประกอบการเพ่ือสังคม

 0109 348 การจัดการทรัพยากรมนุษย 3(3-0-6)

  Human Resources Management

  ประวัติความเปนมา ทฤษฎีและหลักการในการบริหาร

ทรพัยากรมนุษย ขอบขายหนาท่ีความรับผดิชอบและข้ันตอนในการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหงาน การวางแผนกําลังคน การสรรหา 

การคดัเลอืก การฝกอบรม การพฒันา การประเมนิผล และปจจัยทีเ่กีย่วของ

กับการบริหารทรัพยากรมนุษย

  History, theories, and principles in human 

resources management, scope of responsibilities and procedures 

in human resources management; work analysis, manpower 

planning; procurement, selection, training, development, 

evaluation, and relevant factors in human resources management

 0109 349 จิตวิทยาองคการ 3(3-0-6)

  Organizational Psychology

  ประวัติความเปนมา ทฤษฎี หลักการและแนวปฏิบัติ

ในจิตวิทยาองคการ การเปล่ียนแปลง  และการพัฒนาองคการ ปจจัยและ

กลยทุธทีใ่ชในการพฒันาองคการ รปูแบบและพฤตกิรรมองคการ บทบาท

ทางสังคมและองคการ การวิเคราะหและการแกปญหาในองคการ

  Background, theories, concepts, and practices 

in organizational psychology; change and development of 

organizational psychology; factors and strategies used in 

developing an organization; organizational forms and behaviors; 

social and organizational role; problem analysis and solution in 

an organization

 0109 350 การจัดการองคการ 3(3-0-6)

  Organizing

  ความรู  เ บ้ืองต นเกี่ยวกับองคการ  หลักการจัดการ 

วิวัฒนาการของทฤษฎีองคการ การวิเคราะหองคการระดับจุลภาคและ

มหภาค  พฤติกรรมองคการการเมืองในองคการ  การเปล่ียนแปลง

และพัฒนาองคการ องคการและการบริหารจัดการแหงอนาคต
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  Basic knowledge about organization; principles 

in organizing; development of organizational theories; micro 

and macro organizational analysis; political behaviors in an 

organization; organizational change and development; future 

organization and organizing

 0109 351  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการเปนผูประกอบการ 3(3-0-6)

  Basic Knowledge about Entrepreneurship

  ลักษณะพื้นฐานเกี่ยวกับการเปนผูประกอบการประเภท

ตางๆ และองคประกอบสําคญัของ การเปนผูประกอบการ ไดแก การจดัการ 

หลกัการบญัชเีบือ้งตน การเงนิ การตลาด การบรหิารงานบคุคล การบรหิาร

สํานักงาน ตลอดจนปญหาที่เกี่ยวของกับการดําเนินการประกอบการ และ

จรรยาบรรณของนักประกอบการ

  Basic qualifications of entrepreneurs; important 

elements of entrepreneurship including management, basic 

accounting, finance, marketing, personnel management, office 

management, and problems about operating entrepreneurship; 

ethics for entrepreneurs

 0109 352 วิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม 3(3-0-6)

  Community Enterprise for Society

  ความหมาย ลักษณะ ประเภท และความแตกตางของ

วสิาหกิจชมุชนกับสิง่ทีช่มุชนทํา วสิาหกิจชมุชนกับการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ

ชุมชน ทุนของวิสาหกิจชุมชน การจัดการการผลิตและการตลาดของ

วิสาหกิจชุมชน  ความพรอมของชุมชนเพื่อการทําวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจ

ชุมชนกับแผนแมบทชุมชน เครือขายวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชนกับ

โครงการตาง ๆ ของรัฐ และแนวทางการดําเนินการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน

  Definitions, characteristics, types, and differences 

of community enterprise and what the community operates; 

community enterprise as the drive for community economy; 

capitals for community enterprise; product management 

and marketing of community enterprise; preparedness of 

community to operate community enterprise; community 

enterprise and community master plan; network of community 

enterprise; community enterprise and government projects; 

promotion of community enterprise

 0109 353  ทักษะและนวัตกรรมการประกอบการ 3(3-0-6)

  เพ่ือสังคม

  Skills and Innovations for Social 

  Entrepreneurship

  กระบวนการของนวตักรรมสงัคมและการเปลีย่นแปลงทาง

สังคม กลยุทธในการเปล่ียนแปลง การพัฒนาความย่ังยืนในบริบทของ

องค การไม แสวงหากําไร  ธุรกิจและบริการสาธารณะ  แนวโน ม 

และตัวขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม และแบงกลุม

ระหวางนวัตกรรมทางสังคมและการเปนผูประกอบการ  รวมถึงความ

สัมพันธเพื่อใหเกิดความยั่งยืน

  Process of social innovation and social changes; 

strategies for change; sustainability development in the context 

of non-profit organization; public businesses and services; 

economic and social change trend and factors; separation 

between social innovation and entrepreneurship; relationship 

for sustainability

 0109 354  การจัดการเชิงกลยุทธและการตลาดเพ่ือสังคม 3(3-0-6)

  Strategic Management and Marketing 

  for Society

  กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ  กระบวนการสรางกลยุทธ

ทีเ่หมาะสมกับการเปนผูประกอบการเพ่ือสงัคม  การวิเคราะหปจจยัภายใน  

ภายนอก  การวิเคราะหคูแขงขัน  การรับมือการเปล่ียนแปลงที่กระทบกับ

องคกร  การนําเสนอแผนกลยุทธองคกร  และศึกษาความหมายและความ

สําคัญของการตลาดเพ่ือสังคม  ตลอดจนแนวคิดหรือปรัชญาการตลาด  

โดยเฉพาะปรัชญาทางการตลาดท่ีมุงเนนเพือ่สงัคม  ใชกระบวนการจัดการ

ทางการตลาดเพ่ือสังคม  เพื่อเขาใจสภาพและปญหาทางสังคม

  Strategic management process; creating suitable 

strategic process for entrepreneurship for society; internal and 

external factor analysis; competitor analysis; handling changes 

that affect the organization; presentation of organizational 

strategies; definitions and importance of market for society 

and marketing concepts and philosophies, particularly markets 

aiming for social benefits; using marketing for society 

management process to understand the social context and 

problems
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 0109 355 เศรษฐกิจชุมชน 3(3-0-6)

  Community Economy

  ขอบเขต ความหมายและความสําคัญของเศรษฐกิจชุมชน 

ครัวเรือนในระบบเศรษฐกิจชุมชนทองถ่ิน ตลาดทองถ่ิน เศรษฐกิจ

นอกตลาด แนวนโยบายเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีงกบัการพฒันาเศรษฐกจิชมุชน ปญหาอปุสรรคและแนวทางในการ

แกไขการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

  Scope, definitions, and importance of community 

economy; household in economic system; local communities; 

local markets; economy outside market; policies for community 

economy development; philosophy of sufficiency economy and 

community economy development; problems and solutions of 

community economy development

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

  นิสิตสามารถเลือกเรียนจากรายวิชาที่สนใจดังตอไปนี้  หรือเลือก

เรียนจากรายวิชาที่สนใจที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 0109 356 สังคมวิทยาเมือง 3(3-0-6)

  Urban Sociology

   กาํเนดิ  พฒันาการ รปูแบบและลกัษณะของสงัคมเมอืงทาง

ดานนิเวศวิทยา ขอบเขตและแนวทางการศึกษาเมืองในมุมมองของ

สงัคมวทิยาและมานษุยวทิยา ทฤษฎแีละแนวคดิเกีย่วกบักระบวนการเกดิ

เปนเมอืง ปญหาความสมัพนัธระหวางเมอืงกบัเมอืง ปญหาสงัคมเมอืงและ

การแกปญหา

  Origin, development, form, and characteristics of 

urban sociology in term of ecology; scope and method in 

studying urban area from the perspective of sociology and 

anthropology; theories and concepts about urbanization; 

problems and relationship between urban areas; urban problems 

and solutions

 0109 357  สังคมวิทยาชนบท 3(3-0-6)

   Rural Sociology

   ความหมายของคําวาสังคมวิทยาชนบท  ลักษณะสังคม

ชนบทดานนิเวศวิทยา  ประชากร  เศรษฐกิจ  สถาบันสงัคม การเปล่ียนแปลง

สังคมชนบท  ปญหาสังคมชนบทและการแกไข  

  Definitions of rural sociology; characteristics of 

rural society in term of ecology; demography, economy, and 

social institutions; changes in rural society; rural problems and 

solutions

 0109 358  ปญหาสังคม 3(3-0-6)

   Social Problems

   ความหมายและขอบเขตของปญหาสังคม  แนวคิดและ

ทฤษฎีเกี่ยวกับปญหาสังคม  ผลกระทบของปญหา  แนวทางและวิธีการ

แกไขปญหาสังคม

  Definitions and scope of social problems; concepts 

and theories about social problems; the impacts of problems; 

solutions to social problems

 0109 359  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารชุมชน 3(3-0-6)

   English for Community Communication

   ฝกทักษะการส่ือสารดวยการพูด อาน และเขียนภาษา

อังกฤษท่ีใชบอยในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน คําศัพทที่เกี่ยวของกับการ

สรางสมัพนัธภาพในงานพฒันาชมุชน และการสือ่สารในสถานการณตาง ๆ  

อาทิ การแนะนําตัว การทักทาย การติดตอทางโทรศัพท การกลาวขอบคุณ 

การกลาวคําเชิญ การแสดงความยินดีและการแสดงความเห็นใจ 

  Communication practices through speaking, 

reading, and writing in English language regularly used in 

community development work; vocabularies on creating 

relationship in community development; communication in 

different situations such as introduction, greeting, telephoning, 

thanking, invitation, congratulation, and showing sympathy

 0109 360 สิทธิชุมชน 3(3-0-6)

   Community Rights

   ความหมาย แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับสิทธิชุมชน 

หลักการและองคประกอบในการนํา  สิทธิชุมชนมาใชในชุมชน ความ

สัมพันธระหวางหลักกฎหมายและหลักสิทธิชุมชนในการจัดการชุมชน  

ปญหาอุปสรรคเกี่ยวกับสทิธิชุมชน  กระบวนการยุทธวิธีในการเสริมสราง

การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการตามแนวคิดสิทธิชุมชน

  Definitions, concepts, theories on community 

rights; principles and elements in introducing community rights 

to use in the community; relationship between the rule of law 

and community rights in community management; problems 

and obstacles about community rights; strategic process in 

promoting community participation in management according 

to the concept of community rights
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 0109 361  ความมั่นคงของมนุษย 3(3-0-6)

    Human Security

   ความหมาย แนวคิด และขอบเขตของความม่ันคงของ

มนุษย ปญหาความมัน่คงของมนษุย   ในมติติางๆ  นโยบายและยทุธศาสตร

ของรฐัทีเ่กีย่วของกบัความมัน่คงของมนษุย  บทบาทและความเคลือ่นไหว

ขององคกรเอกชน และองคกรภาคประชาชน ในการจัดระบบเพ่ือให

หลักประกันดานสิทธิ ความปลอดภัย และการสนองตอบตอความจําเปน

ของมนุษย 

  Definitions, concepts, and scope of human 

security; problems of human security in government policies 

and strategies on human security; roles and movements of private 

and public organizations in establishing a system to assure 

rights, security, and satisfaction to human needs.

 0109 362  ภูมิปญญาทองถิ่นกับการพัฒนา 3(3-0-6)

    Local Wisdom and Development

   ความหมาย ความสาํคัญ วธิกีารศกึษา พลวตัของภมูปิญญา

ทองถ่ิน ภูมิปญญาทองถ่ิน ในฐานะท่ีเปนแนวความคิดทางสังคมศาสตร 

และภูมิปญญาทองถ่ินในฐานะท่ีเปนเคร่ืองมือการพัฒนา เนนใหนิสิต

สามารถวิเคราะหเชื่อมโยงความสําคัญของภูมิปญญาทองถิ่นในมิติการ

พฒันา  และการเรียนรู  วธิคีดิ และการพัฒนาของปราชญชาวบานคนสําคัญ

ในประเด็นการพัฒนาที่หลากหลาย ศึกษาบทเรียน จากกรณีศึกษา

ในประเด็น การประยุกตความรู ภูมิปญญาเพื่อใชในการพัฒนา

  Definitions, importance, learning method, and 

dynamic of local wisdom; local wisdom as a concept in social 

science; local wisdom as a tool for development; analyzing the 

importance of local wisdom in the dimension of development; 

learning the thinking method; development of important local 

sages in different development areas; case study in applications 

of knowledge and local wisdom for development

 0109 363 เพศสถานะกับการพัฒนา 3(3-0-6)

  Gender and Development

  นิยาม แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับเพศ เพศสถานะ และ

เพศวิถ ีเพ่ือทําความเขาใจถึงปจจัยทางสังคม การเมือง วฒันธรรม จติวิทยา 

และประวัติศาสตร ที่สงผลตอการประกอบสรางเพศสถานะในสังคม

นโยบายยทุธศาสตรของภาครฐัและเอกชนในการพฒันาทีเ่ก่ียวของกบัเพศ

สถานะ การออกแบบโครงการพฒันาทีค่าํนงึถงึความเสมอภาคระหวางเพศ

  Definitions and concepts about sex, gender, and 

sexual orientation; social, political, cultural, psychological, and 

historical factors that influence the construction of gender in 

society; strategic gender policy off government and private 

sectors in development; ชdesigning development projects that 

consider gender equality

 0109 364 พุทธศาสนากับการพัฒนา 3(3-0-6)

   Buddhism and Development

   พลวัตและบทบาทของพุทธศาสนาในชุมชนและสังคม 

วิเคราะหแนวคิดทางพุทธศาสนา  ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชุมชน  กรณี

ศกึษาโครงการพฒันาชมุชนทีม่กีารประยกุตใชแนวคดิทางพทุธศาสนา และ

ขบวนการเคลื่อนไหวขององคกรพุทธศาสนาเพื่อสังคมไทย อาทิเชน 

มูลนิธิกองทัพธรรม โครงการผาปาชวยชาติ โดยหลวงตาพระมหาบัว 

ญาณสัมปนโน ฯ ลฯ

  Dynamic and role of Buddhism in community and 

society; analysis of Buddhist way of thinking regarding 

community development; case study of community development 

with application of Buddhist thinking; movements of Buddhist 

organizations for Thai society such as Kongthap Dharma 

Foundation , Phapa Chuai Chat Project by Luang Ta Maha Bua 

Yannasampanno

 0109 365 การแกไขปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธี 3(3-0-6)

    Conflict Resolution by Peaceful Ways

  แนวคิด ความหมายของความขัดแยง สาเหตุของความ

ขดัแยงทีน่าํไปสูความรนุแรงทางการเมือง  หลกัสนัตวิธิใีนการแกไขปญหา

ความขัดแยง แนวโนมเกี่ยวกับความขัดแยงในสังคมไทย แนวทางในการ

จัดการเก่ียวกับความขัดแยง 

  Concepts and definitions of conflicts; causes 

of conflict leading to political violence; principles of peach in 

resolving the conflict; conflict trend in Thai society; conflict 

management methods

 4. หมวดฝกประสบการณภาคสนาม

 0109 424 ฝกงานการพัฒนาชุมชนและสังคม 6(0-30-0)

  Vocational Practice Training 

  for Community and Social Development

  เง่ือนไขของรายวิชา นิสิตสอบผานวิชาพื้นฐานเฉพาะดาน 

วิชาเอกบังคับและวิชาเอกเลือก โดยมีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (GPAX) 

ไมตํ่ากวา 2.00 

  การศึกษาดูงานและฝกทักษะการทํางานเชิงวิชาชีพการ

พัฒนาชุมชนหรือสังคมกับองคกรรัฐ หรือองคกรเอกชน ในประเทศไทย

หรือประเทศในภูมิภาคอาเซียน เปนเวลาอยางนอย 12 สัปดาห

  Conducting field visits and professional skill 

practices with governmental organization or non-governmental 

organization in Thailand or ASEAN communities at least 

12 weeks 
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 0109 426  พัฒนานิพนธ  4(0-2-10)

     Development Term Paper

  เงือ่นไขของรายวิชา : นสิติสอบผานวชิาฝกงานพัฒนาชุมชน

และสังคม และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไมตํ่ากวา 2.00

   ดําเนินการวิจัยแบบมีสวนรวมในชุมชนเปาหมายของ

องคกรฝกงานดานพัฒนาชุมชนหรือสังคม นําเสนอผลการวิจัยตอองคกร

ฝกงานและชมุชน จดัโครงการพฒันาชมุชนหรอืสงัคมทีเ่ปนผลจากการวจิยั

  Course requirement: Students need to pass the 

exam in Community and Social Development Internship Course 

and have a minimum GPAX of 2.00 

  Conducting participatory research with a 

community; goals of the community and social development 

internship organization; presentation of research findings to the 

internship organization and the community; lunching a 

community and social development project based on the

research findings    
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาประวัติศาสตร

(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2561)

ชื่อหลักสูตร
 ภาษาไทย  :  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร

 ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of  Arts Program in History

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) :  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร)

  (ชื่อยอ) :  ศศ.บ. (ประวัติศาสตร)

 ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) :  Bachelor of  Arts (History)

  (ชื่อยอ) :  B.A. (History)

หลักสูตร 
 จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  130  หนวยกิต

โครงสรางหลักสูตร

หมวดวิชาและกลุมวิชา จํานวนหนวยกิต

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต

  1.1 กลุมภาษาอังกฤษ

  1.2 กลุมภาษาไทย

  1.3 กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

  1.4 กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

  1.5 กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ

  1.6 กลุมสหศาสตร

 8  หนวยกิต

 4  หนวยกิต

ไมนอยกวา 2  หนวยกิต*

ไมนอยกวา 2  หนวยกิต*

ไมนอยกวา 2  หนวยกิต*

 2  หนวยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะสาขา

  1. กลุมวิชาเอกบังคับ

  2.  กลุมวชิาเอกเลือก

    3.  กลุมวิชาเอกเฉพาะดาน

  4.  กลุมวิชาภาษาตางประเทศ

ไมนอยกวา  90  หนวยกิต

ไมนอยกวา  39  หนวยกิต

ไมนอยกวา  21  หนวยกิต

ไมนอยกวา  18  หนวยกิต

ไมนอยกวา  12  หนวยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

 4. หมวดฝกงาน ไมนอยกวา 4 หนวยกิต

  (ฝกงาน)

รวมจํานวนหนวยกิต    ไมนอยกวา   130 หนวยกิต
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รายวิชาในหลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา  30  หนวยกิต 

  ตามรายวิชาที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามกําหนดในหลักสูตร

หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป มหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2563)

 2. หมวดวิชาเฉพาะสาขา   ไมนอยกวา  90  หนวยกิต  

  2.1 กลุมวิชาเอกบังคับ ไมนอยกวา  39  หนวยกิต

 0104 101 ประวัติศาสตรไทย 1 3(3-0-6)

  Thai History 1

 0104 102 ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต 3(3-0-6)

  History of Southeast Asia

 0104 103 ประวัติศาสตรไทย 2 3(3-0-6)

  Thai History 2

 0104 104 อารยธรรมตะวันออก 3(3-0-6)

  Eastern Civilization 

 0104 201 อารยธรรมตะวันตก 3(3-0-6)

  Western Civilization

 0104 202 ประวัติศาสตรยุโรปสมัยใหม 3(3-0-6)

  History of Modern Europe  

 0104 203 ประวัติศาสตรและนักประวัติศาสตร 3(3-0-6)

  History and Historians

 0104 204 ประวัติศาสตรทองถิ่น 3(3-0-6)

  Local History  

 0104 205   โบราณคดีในประเทศไทย 3(3-0-6)

  Archaeology in Thailand

 0104 206 พิพิธภัณฑวิทยาเบื้องตน 3(3-0-6)

  Introduction to Museology

 0104 301 ปรัชญาประวัติศาสตร 3(3-0-6)

  Historical Philosophy 

 0104 302 วิธีการทางประวัติศาสตร 3(3-0-6)

  Historical Methodology

 0104 303 สัมมนาประวัติศาสตรนิพนธ  3(3-0-6)

  Historiography Seminar 

  2.2 กลุมวิชาเอกเลือก ไมนอยกวา  21  หนวยกิต

ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้

 0104 207 จดหมายเหตุเบื้องตน 3(3-0-6)

  Introduction to Archives

 0104 208 ประวัติศาสตรสังคมและการเมืองไทย 3(3-0-6)

  Social and Political History of Thailand 

 0104 209 ประวัติศาสตรเศรษฐกิจไทย 3(3-0-6)

  Thai Economic History  

 0104 210 ประวัติศาสตรไทยและการทองเที่ยว  3(3-0-6)

  Thai History and Tourism

 0104 211 ประวัติศาสตรสังคมวัฒนธรรมในลุมแมนํ้าโขง 3(3-0-6)

  Social and Cultural History  in the

  Mekong River Subregion

 0104 304 ประวัติศาสตรอีสาน 3(3-0-6)

  History of Isan 

 0104 305 ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต 3(3-0-6)

  สมัยใหม

  History of Modern Southeast Asia 

 0104 306 ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออก 3(3-0-6)

  History of East Asia

 0104 307 ประวัติศาสตรเอเชียใต 3(3-0-6)

  History of South Asia 

 0104 308 ประวัติศาสตรตะวันออกกลาง 3(3-0-6)

  History of the Middle East

 0104 309 ประวัติศาสตรออสตราเลเซีย 3(3-0-6)

  History of Australasia

 0104 310 ประวัติศาสตรสหรัฐอเมริกา 3(3-0-6)

  History of the United States 

 0104 311 ประวัติศาสตรแอฟริกา 3(3-0-6)

  History of Africa

 0104 312 ประวัติศาสตรเศรษฐกิจโลก 3(3-0-6)

  World Economic History

 0104 313 บทบาทจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 3(3-0-6)  

  Roles of China in Southeast Asia 

 0104 314 เอเชียตะวันออกรวมสมัย 3(3-0-6)  

  Contemporary East Asia

 0104 315 ประวัติศาสตรจีนยุคใหม 3(3-0-6)  

  Modern History of China

 0104 401 ประวัติศาสตรเอเชียสมัยใหม 3(3-0-6)  

  Modern History of Asia 

 0104 402 ประวัติศาสตรศตวรรษท่ี 20 3(3-0-6)  

  History of the 20th Century 

 0104 403 ประวัติศาสตรและแนวคิดทางสังคมศาสตร 3(3-0-6)

  History and Concepts in Social Sciences 

 0104 404 วิเคราะหสถานการณโลกปจจุบัน 3(3-0-6)

  Analysis of the Contemporary World Situation

 0104 405 ประวัติศาสตรสหรัฐอเมริกาสมัยใหม 3(3-0-6)  

  History of Modern United States 

 0104 406 หัวขอเฉพาะในประวัติศาสตร 3(3-0-6)

  Specific Historical Topics
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  2.3 กลุมวิชาเอกเฉพาะดาน ไมนอยกวา 18 หนวยกิต

   โดยสามารถเลือกเรียนรายวิชาเอกเฉพาะดานไดทุกวิชาท่ีเปด

สอน ตามคําแนะนําและความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาและภาควิชา

ประวัติศาสตร ดังรายวิชาตอไปนี้

   (1) ประวัติศาสตรทั่วไป ไมนอยกวา 18 หนวยกิต

    โดยใหเลือกเรียนเพิ่มเติมจากกลุมวิชาเอกเลือก

   (2) ประวัติศาสตรทองถิ่น ไมนอยกวา 18 หนวยกิต

    โดยใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้

 0104 316 ประวัติศาสตรเศรษฐกิจทองถิ่น 3(3-0-6)

  History of Local Economy

 0104 317 ประวัติศาสตรการจัดการทรัพยากรในทองถิ่น 3(3-0-6)

  History of Local Resource Management

 0104 318 ประวัติศาสตรการเมืองทองถิ่น 3(3-0-6)

  History of Local Politics 

 0104 319 พิพิธภัณฑทองถิ่น 3(3-0-6)

  Local Museums

 0104 320 ภูมินิเวศนวัฒนธรรมทองถิ่น  3(3-0-6)

  Local Cultural Ecology 

 0104 407 ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมทองถิ่น 3(3-0-6)

  History and Local Culture 

 0104 408 สัมมนาทางประวัติศาสตรทองถิ่น 3(3-0-6)

  Seminar in Local History 

   (3) ประวัติศาสตร กับโบราณคดี และการท องเที่ยว 

ไมนอยกวา 18 หนวยกิต

    โดยใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้

 0104 321 ประวัติศาสตรศิลปะในประเทศไทย 3(3-0-6) 

  เพื่อการทองเที่ยว

  History of Thai Art for Tourism

 0104 322 ประวัติศาสตรศิลปะในประเทศใกลเคียง 3(3-0-6)

  เพื่อการทองเที่ยว

  History of Art in Neighboring Countries 

  for Tourism

 0104 323 มรดกวัฒนธรรมไทยเพ่ือการทองเที่ยว 3(3-0-6)

  ดานพุทธศาสนาและศาสนาฮินดู 

  Thai Cultural Heritage for Tourism

  in Buddhism and Hinduism 

 0104 324 หลักการมัคคุเทศก 3(3-0-6)

  Tour Guide Principles 

 0104 325 ประวัติศาสตรทองถิ่นกับการทองเที่ยว 3(3-0-6)

  Local History and Tourism

 0104 409 การวางแผนและการจัดการธุรกิจสําหรับ 3(3-0-6)

  ทองเท่ียวทางวัฒนธรรม

  Travel Business Planning and 

  Management for Cultural Tourism

 0104 410 การเขียนและการถายทอดดานประวัติศาสตร 3(3-0-6)

  กับโบราณคดีเพื่อการทองเท่ียว

  Writing and Transmitting of History 

  and Archaeology for Tourism  

 0104 411 มรดกวัฒนธรรมไทยเพ่ือการทองเท่ียว 3(3-0-6)

  Thai Cultural Heritage for Tourism

 0104 412 สัมมนาประวัติศาสตรกับโบราณคดี 3(3-0-6)

  และการทองเท่ียว

  Seminar in History, Archaeology, and Tourism  

   (4) ประวัติศาสตรและพิพิธภัณฑ  ไมนอยกวา 18 หนวยกิต

  โดยใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้

 0104 326 ประวัติศาสตรกับพิพิธภัณฑวิทยา 3(3-0-6)

  History and Museology

 0104 327 การรวบรวมขอมูลและวัตถุในพิพิธภัณฑ 3(3-0-6)

  Documentation and Object Collection 

  in Museums

 0104 328 การจัดการคลังพิพิธภัณฑ 3(3-0-6)

  Museum Storage Management

 0104 329 นิทรรศการในพิพิธภัณฑ 3(3-0-6)

  Museum Exhibition

 0104 413 พิพิธภัณฑกับผูใชบริการ 3(3-0-6)

  Museums and Visitors

 0104 414 การเขียนและการถายทอดดานประวัติศาสตร 3(3-0-6)

  กับพิพิธภัณฑ

  Writing and transmitting of History 

  and Museology

 0104 415  สัมมนาประวัติศาสตรกับพิพิธภัณฑวิทยา 3(3-0-6)

  Seminar in History and Museology 

  2.4 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ ไมนอยกวา 12 หนวยกิต

ดงัรายวิชาตอไปนี้

 0104 330 ภาษาอังกฤษเพ่ือการอานงานทางประวัติศาสตร 3(3-0-6)

  English for Historical Reading

 0104 416 ภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนองาน 3(3-0-6)

  ทางประวัติศาสตร

  English for Historical Presentation 

  และใหเลอืกเรียนวิชาภาษาตางประเทศอ่ืนๆ ทีม่หาวิทยาลัย

มหาสารคามเปดสอน จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต ตามความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร
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 3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

  โดยใหเลือกเรียนวิชาใด ๆ  ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนทั้งภายในและภายนอกประเทศโดยไดรับความ

เห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา

 4. หมวดฝกงานหรือโครงการสหกิจศึกษา ไมนอยกวา 4 หนวยกิต 

  โดยใหเลือกเรียนจากรายวิชาดังนี้

 0104 417 ฝกงาน 4  หนวยกิต

  Internship

หมายเหตุ:  การเลือกรายวิชาเปนไปตามคําแนะนําของคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร
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แผนการศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร

ปที่ 1 ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต

0104 101 ประวัติศาสตรไทย 1

Thai History 1

3(3-0-6)

0104 102 ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต

History of Southeast Asia

3(3-0-6)

0041 001 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอม 2

0041 022 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง 2

0043 001 การคิดเชิงออกแบบ 2

xxxx xxx หมวดศึกษาทั่วไป : กลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 2

xxxx xxx หมวดศึกษาทั่วไป : กลุมพลเมืองเขมแข็ง 2

xxxx xxx หมวดศึกษาทั่วไป : กลุมวิถีสังคม 2

รวมจํานวนหนวยกิต 18

ปที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต

0104 103 ประวัติศาสตร 2

Thai History 2

3(3-0-6)

0104 104 อารยธรรมตะวันออก

Eastern Civilization

3(3-0-6)

0041 002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

xxxx xxx หมวดศึกษาทั่วไป : กลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 2

xxxx xxx หมวดศึกษาทั่วไป : กลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค 2

xxxx xxx หมวดศึกษาทั่วไป : กลุมพลเมืองเขมแข็ง 2

xxxx xxx หมวดศึกษาทั่วไป : กลุมวิถีสังคม 2

รวมจํานวนหนวยกิต 16
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ปที่ 2 ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต

0104 201 อารยธรรมตะวันตก

Western Civilzation

3(3-0-6)

0104 301 ปรัชญาประวัติศาสตร

Historical Methodology

3(3-0-6)

0104 302 วิธีการทางประวัติศาสตร

Historical Methodology

3(3-0-6)

xxxx xxx กลุมวิชาภาษาตางประเทศ (ภาษาตางประเทศอื่นๆ) 3

xxxx xxx หมวดศึกษาทั่วไป : เลือกเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปเพ่ิมเติมจากกลุม 1.1-1.5 2

xxxx xxx หมวดศึกษาทั่วไป : เลือกเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปเพ่ิมเติมจากกลุม 1.1-1.5 2

xxxx xxx หมวดศึกษาทั่วไป : เลือกเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปเพ่ิมเติมจากกลุม 1.1-1.5 2

xxxx xxx หมวดศึกษาทั่วไป : เลือกเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปเพ่ิมเติมจากกลุม 1.1-1.5 2

รวมจํานวนหนวยกิต 20

 

ปที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต

0104 204 ประวัติศาสตรทองถิ่น

Local History 

3(3-0-6)

0104 205 โบราณคดีในประเทศไทย

Archaeology in  Thailand

3(3-0-6)

0104 206 พิพิธภัณฑวิทยาเบื้องตน 

Introduction to Museology

3(3-0-6)

xxxx xxx กลุมวิชาเอกเลือก 3

xxxx xxx กลุมวิชาภาษาตางประเทศ (ภาษาตางประเทศอื่นๆ) 3

xxxx xxx หมวดวิชาเลือกเสรี 3

รวมจํานวนหนวยกิต 18
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ปที่ 3 ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต

0104 203 ประวัติศาสตรและนักประวัติศาสตร 

History and Historians

3(3-0-6)

0104 202 ประวัติศาสตรยุโรปสมัยใหม

History of Modern  Europe  

3(3-0-6)

xxxx xxx กลุมวิชาเอกเลือก 3

xxxx xxx กลุมวิชาเอกเฉพาะดาน 6

xxxx xxx หมวดวิชาเลือกเสรี 3

รวมจํานวนหนวยกิต 18

 

ปที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต

0104 303 สัมมนาประวัติศาสตรนิพนธ 

Historiography  Seminar

3(3-0-6)

xxxx xxx กลุมวิชาเอกเลือก 6

xxxx xxx กลุมวิชาเอกเฉพาะดาน 6

0104 330 ภาษาอังกฤษเพื่อการอานงานทางประวัติศาสตร

English for Historical Reading

3(3-0-6)

รวมจํานวนหนวยกิต 18

 

ปที่ 4 ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต

xxxx xxx กลุมวิชาเอกเลือก 9

xxxx xxx กลุมวิชาเอกเฉพาะดาน 6

0104 416 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนองานทางประวัติศาสตร

English for Historical Presentation

3(3-0-6)

รวมจํานวนหนวยกิต 18

 

ปที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต

0104 417 การฝกงาน 

Internship

4

รวมจํานวนหนวยกิต 4
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คําอธิบายรายวิชา
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา 30 หนวยกิต

  ตามรายวิชาที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามกําหนดในหลักสูตร

หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป มหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2563)

 2. หมวดวิชาเฉพาะสาขา ไมนอยกวา 90 หนวยกิต

  2.1 กลุมวิชาเอกบังคับ ไมนอยกวา 39 หนวยกิต

 0104 101 ประวัติศาสตรไทย 1 3(3-0-6)

  Thai History 1

  การตั้งถ่ินฐานของผูคน การเขามาของอารยธรรมใหญ 

พัฒนาการรัฐโบราณในดินแดนประเทศไทย ลักษณะการปกครอง 

เศรษฐกิจ สังคม และความสัมพันธกับตางประเทศของอาณาจักรลานนา 

สุโขทัย อยุธยา ธนบุรีและรัตนโกสินทรตอนตน โดยใชวิธีการทาง

ประวัติศาสตรในการศึกษา

  The settlement of peoples; the coming of the 

great civilization during the development of ancient Thai states; 

learning the characteristics of politics, economy, society, and 

international relations of Lanna, Sukhothai, Ayutthaya, Thonburi, 

and early Rattanakosin by using historical methods

 0104 102 ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต 3(3-0-6)

  History of Southeast Asia

  ดินแดนและชนชา ติ ในเอ เ ชียตะ วันออกเ ฉียงใต 

กอนประวัติศาสตรจนถึงสมัยกอนการติดตอกับชาติตะวันตก การเขามา

ของชาติตะวันตก วิธีการเขายึดครอง การปกครอง การเผยแพรอิทธิพล 

ตลอดจนบทบาทและความสําคัญของดินแดนแถบนี้ในโลกปจจุบัน

  Land and ethnicity in Southeast Asia in 

prehistoric time, continuing until making contact with the 

Western World; the subsequent arrival of Westerners; 

colonization, governance, and the spread of Western influences; 

roles and significance of this region in the modern world

 0104 103 ประวัติศาสตรไทย 2 3(3-0-6)

  Thai History 2

  ความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม

สยามในพุทธศตวรรษท่ี 25 การปรับปรุงประเทศและรัฐสมบูรณาญา

สิทธิราชยสยาม การปฏิวัติสยาม 2475 ไทยกับสงครามโลกครั้งที่ 2 และ

ความเปล่ียนแปลงหลังสงคราม ประเทศไทยในยุคพัฒนาและการเมือง 

เศรษฐกิจและสังคมไทยรวมสมัย

  Economic, political, and cultural changes of Siam 

in the 25th Buddhist century; Siamese reformation, absolute 

monarchy, and revolution in 1932; Thailand at the time of World 

War II and its legacy; Thailand and its contemporary development 

in politics, economy, and society

 0104 104 อารยธรรมตะวันออก 3(3-0-6)

  Eastern Civilization

  อารยธรรมตะวันออกต้ังแตกอนยุคประวัติศาสตร จนถึง

คริสตศตวรรษท่ี 15 การถายทอดทางวัฒนธรรมและการปรับเปล่ียน

ทางวัฒนธรรม

  Eastern civilization since prehistory until the 15th 

century; cultural transmission and adaptation

 0104 201 อารยธรรมตะวันตก 3(3-0-6)

  Western Civilization

  อารยธรรมตะวันตกตั้ งแต ยุคก อนประวัติศาสตร   

อารยธรรมท่ีมีอิทธิพลตออารยธรรมตะวันตก  สมัยกรีก–โรมัน ยุโรป

ในสมัยกลาง ความสําคัญของคริสตศาสนา พัฒนาการของยุโรปต้ังแต

คริสตศตวรรษท่ี 15 เปนตนมา ในดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม 

และความสัมพันธระหวางประเทศในทวีปยุโรปจากการกอตัวของรัฐชาติ

และความเปลี่ยนแปลงจากการปฏิรูปทางภูมิปญญา  

  Western civilization since prehistory; other 

influences on Greco-Roman civilization; European Middle Ages; 

the significance of Christianity; European development 

since the 15th century in economy, politics, society, and 

international relations between European countries, caused by 

the creation of nations and intellectual transformation

 0104 202 ประวัติศาสตรยุโรปสมัยใหม 3(3-0-6)

  History of Modern Europe  

  พัฒนาและความเปลี่ยนแปลงยุโรปสมัยใหม การปฏิวัติ

ฝรัง่เศส การปฏวิตัอิตุสาหกรรมและจักรวรรดนิยิม การขึน้มามอีาํนาจของ

เยอรมนี ปญหาการขัดแยงทางเศรษฐกิจและการเมือง ลัทธิเผด็จการ

เบ็ดเสร็จซึ่งกอใหเกิดสงครามโลกคร้ังท่ีหนึ่งและสอง สงครามเย็นและ

ผลท่ีตามมา รวมทั้งการต้ังสหภาพยุโรปและบทบาทของยุโรปในเวทีโลก

  The development and changes in modern Europe; 

the French Revolution, the Industrial Revolution, and imperialism; 

German empowerment; economic and political conflicts and 

totalitarianism, which brought about World War I and II, Cold 

War, and its impacts; the establishment of the European Union 

and its roles in global perspectives

 0104 203 ประวัติศาสตรและนักประวัติศาสตร 3(3-0-6)

  History and Historians

  งานเขียนประวัติศาสตร รูปแบบต างๆ  ที่ เกิดจาก

นักประวัติศาสตร แต ละช วงสมัยทั้ง ท่ีปรากฏในตางประเทศและ

ในประเทศไทย โดยการวิเคราะหถึงแนวคิด วิธีการ รูปแบบการเขียนและ

ผลที่เกิดขึ้น
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  Historical writings in various forms, written by 

historians in different periods, in Thailand and other countries; 

conducting an analysis of their concepts, methods, styles and 

outcomes

 0104 204 ประวัติศาสตรทองถิ่น 3(3-0-6)

  Local History 

  พัฒนาการและความเป ล่ียนแปลงของการศึกษา

ประวัติศาสตรทองถิ่น และแนวทางการพัฒนาความรูดานประวัติศาสตร

ทองถิ่นที่มีความสัมพันธกับบริบทของสังคมในปจจุบัน

  Development and changes in local history study; 

practices to enhance local history study in relation to social 

context at present

 0104 205 โบราณคดีในประเทศไทย 3(3-0-6)

  Archaeology in Thailand

  ความหมายของวชิาโบราณคด ีประวตัคิวามเปนมาของวชิา

โบราณคดี สมัยกอนประวัติศาสตร สมัยประวัติศาสตร ประวัติการสํารวจ

ขดุคนแหลงทีพ่บวฒันธรรมกอนประวตัศิาสตรในประเทศไทย วฒันธรรม

และสภาพความเปนอยูของสมัยประวัติศาสตรในประเทศไทย การศึกษา

ขอมูลจากศิลปโบราณวัตถุโบราณสถานและการขุดคนแหลงโบราณคดี

สมยัประวัตศิาสตรในประเทศไทย รวมท้ังการกําหนดอายุสมยัดานวิธกีาร

ทางประวัติศาสตรศิลปะ

  Definition of archaeology; background of 

archaeology in prehistory and historical time; background of 

excavation in the prehistoric cultural sites in Thailand; culture 

and livelihood in historical periods in Thailand; study of 

archaeological arts, discoveries, and sites in Thailand; dating 

methods of art history

 0104 206 พิพิธภัณฑวิทยาเบื้องตน 3(3-0-6)

  Introduction to Museology

  จดุเริม่ตนและพฒันาการของงานพพิธิภณัฑทัง้ในประเทศ

และตางประเทศ รูปแบบการจัดการพิพิธภัณฑประเภทตาง ๆ กฎหมาย

และจรรยาบรรณที่เกี่ยวของกับงานพิพิธภัณฑ ความสัมพันธระหวางงาน

พพิธิภณัฑกบัการศึกษาประวัตศิาสตร และความสําคญัและบทบาทหนาที่

ของพิพิธภัณฑที่มีตอสังคม

  The beginning and development of museum 

operations in Thailand and other countries; museum 

management styles, laws, and ethics related to museum matters; 

relationship between museum tasks and historical study; 

significance and roles of museums in society

 0104 301 ปรัชญาประวัติศาสตร 3(3-0-6)

  Historical Philosophy 

  ลักษณะ ธรรมชาติ ความหมาย แนวคิด และความสําคัญ

ของประวัติศาสตร วิวัฒนาการของปรัชญาประวัติศาสตรตะวันตก 

ตะวันออกและไทย สํานักคิดทางประวัติศาสตร

  Historical characteristics, nature, definition, 

concepts, and significance; evolution of western, oriental, and 

Thai philosophies of history; historical schools

 0104 302 วิธีการทางประวัติศาสตร 3(3-0-6)

  Historical Methodology

  ความหมายและความสาํคัญของหลกัฐานทางประวตัศิาสตร 

การสืบคนและเขาถึงหลักฐานทางประวัติศาสตร การอางอิงและระบบ

บรรณานุกรมเบ้ืองตน การวิพากษเอกสาร การวิเคราะหตีความ และการ

ประเมินคุณคางานทางประวัติศาสตร 

  Definition and significance of historical evidence; 

exploration and access to historical evidence; referencing and 

basic principles of bibliography; document criticism and 

interpretation; historical appraisal

 0104 303 สัมมนาประวัติศาสตรนิพนธ  3(3-0-6)

  Historiography Seminar 

  ระเบยีบวธิวีจิยั การวเิคราะหขอมลู ตลอดจนการวเิคราะห

งานเขยีนประวตัศิาสตรประเภทตาง ๆ  รวมทัง้การศกึษาและวเิคราะหเรือ่ง

ราวเฉพาะหรอืกรณีสาํคญัท่ีเกิดขึน้ในหวัขอประวตัศิาสตรทีต่องการความ

ลึกซึ้ง  ภายใตความตองการของผูเรียน และตามท่ีภาควิชาเห็นเหมาะสม

  Research methodology, data analysis, and 

historical writing; in-depth study and analysis of historical 

arguments in some specific events or important cases which 

are proposed by the students and approved by the History 

Department

  2.2 กลุมวิชาเอกเลือก ไมนอยกวา  21  หนวยกิต

 0104 207 จดหมายเหตุเบ้ืองตน 3(3-0-6)

  Introduction to Archives

  ความเปนมา ความหมาย ความสําคัญ บทบาท หนาที่ 

ประโยชนของจดหมายเหตุ และงานเทคนิคจดหมายเหตุ 

  Background, meaning, significance, roles, opera-

tions, and benefits of archives; key duties of archives
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 0104 208 ประวัติศาสตรสังคมและการเมืองไทย (3-0-6)

  Social and Political History of Thailand 

  ความหมายของประวัตศิาสตรสงัคมและการเมือง แนวทาง

การศึกษาประวัติศาสตรสังคม และการเมืองไทย ความสัมพันธระหวาง

กลุมทางสังคมกับรัฐไทย และผลกระทบจากความสัมพันธ

  Definition of social and political history; study 

methods of Thai social and political history; relationships 

between social groups and Thai state, and the impacts of these 

relationships

 0104 209 ประวัติศาสตรเศรษฐกิจไทย 3(3-0-6)

  Thai Economic History  

  สภาพเศรษฐกจิและการเปลีย่นแปลงเศรษฐกจิไทยในชวง

เวลาตางๆ การวิเคราะหผลกระทบของเศรษฐกิจตอสังคมของไทย

  Economic conditions and changes in Thailand at 

various times; analyses of economic impacts on Thai society

 0104 210 ประวัติศาสตรไทยและการทองเที่ยว  3(3-0-6)

  Thai History and Tourism

  องคความรูประวตัิศาสตรชาติไทย ตั้งแตรัฐโบราณ จนถึง

สมัยสุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร โดยเนนความสําคัญของ

ประวัติศาสตรไทยท่ีเกี่ยวกับแหลงโบราณคดี แหลงอนุสรณสถาน แหลง

ศาสนสถาน ซึ่งเปนทรัพยากรดานการทองเท่ียวทางมรดกประวัติศาสตร

วัฒนธรรม 

  Knowledge compositions of Thai history from the 

ancient states to the era of Sukhothai, Ayutthaya, and 

Rattanakosin, focusing on the history involving archaeological, 

memorial, and religious sites which are considered tourism 

resources of cultural and historical heritage

 0104 211 ประวัติศาสตรสังคมวัฒนธรรมในลุมแมนํ้าโขง 3(3-0-6)

  Social and Cultural History in 

  the Mekong River Subregion

  ประวัติศาสตรในดินแดนอนุภาคลุมแมนํ้าโขง ตั้งแต

รัฐโบราณจนถึงราวพุทธศตวรรษท่ี 19 การเขามาของลัทธิจักรวรรดินิยม 

และความสัมพันธระหวางประเทศดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ

วัฒนธรรมจนถึงปจจุบัน

  History of the region around the Mekong River 

from the period of ancient states to the 19th Buddhist century, 

to the arrival of imperialism, continuing until present-day 

international relations in politics, economy, society, and culture

 0104 304 ประวัติศาสตรอีสาน 3(3-0-6)

  History of Isan 

  ลกัษณะทางภูมปิระเทศ พฒันาการของผูคนและบานเมือง

ในสมัยตางๆ การสรางตัวตนของกลุมไทย-ลาว นับต้ังแตพุทธศตวรรษที่ 

23 การเปลีย่นแปลงหวัเมอืงอสีาน ในสมยัรตันโกสนิทร จนถึงสภาพอสีาน

ในปจจุบัน

  Terrain; development of peoples and society in 

different periods; Thai-Laos identity creation from the 23rd 

Buddhist century; changes of Isan provinces from Ratanakosin 

period to present-day 

 0104 305  ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใตสมัยใหม 3(3-0-6)

  History of Modern Southeast Asia

  ประเด็นและปญหาสําคัญทั้งดานการเมือง การปกครอง 

ระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความสัมพันธกับตางประเทศของ

ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ตั้งแตภายหลังไดรับเอกราชจนถึง

ปจจุบัน

  Important arguments and issues on politics, 

economy, society, and culture, as well as relations with foreign 

countries from receiving independence to nowadays

 0104 306 ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออก 3(3-0-6)

  History of East Asia

  การเปล่ียนแปลงสําคัญ ๆ ทางการเมือง การปกครอง 

เศรษฐกจิ สงัคม การศกึษา ปรชัญา และการตางประเทศของจนี ญีปุ่น และ

เกาหลี เนนถงึการตอตานหรือรบัอทิธพิลของประเทศตะวันตก และการนํา

ประเทศเขาสูยุคใหม บทบาทความสําคัญของดินแดนแถบนี้ในปจจุบัน

  Major changes in politics, governance, economy, 

society, education, philosophy, and foreign affairs of China, 

Japan and Korea; resistance to Western power; the establishment 

of each country in modern world; roles and importance of this 

region nowadays

 0104 307 ประวัติศาสตรเอเชียใต 3(3-0-6)

  History of South Asia

  ประวัติศาสตรอินเดีย ตั้งแตสมัยพุทธกาล สมัยราชวงศ

โมรียะ การขยายอารยธรรมอินเดียไปทางใต ตลอดจนลังกา อิทธิพลของ

วฒันธรรมฮินด ูอทิธิพลของวฒันธรรมอิสลาม ในดนิแดนเอเชยีใต บทบาท

และการขยายการคาขายของบริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษ การเสีย

เอกราช  และการไดอิสรภาพของอินเดีย บทบาทและความสําคัญในโลก

ปจจุบัน 
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  History of India from the Moriya Dynasty of the 

Buddhist era; an expansion of Indian civilization southwards 

towards Lanka; Hindu and Islamic culture influences in Southern 

Asia; role and trade expansion of the British East Indian 

company; history of British colonization and Indian independ-

ence; Southern Asia’s important roles in present times

 0104 308 ประวัติศาสตรตะวันออกกลาง 3(3-0-6)

  History of the Middle East

  ความเปนมาของดินแดนตะวันออกกลางต้ังแตคริสต

ศตวรรษที ่7 จนถงึปจจบุนั เนนถงึความสาํคญัและการเปลีย่นแปลงทางการ

เมือง สังคม วัฒนธรรม ปรัชญา และเศรษฐกิจ ซึ่งสงผลตอบทบาทของ

ตะวันออกกลางในโลกปจจุบัน 

  History of the Middle East from the 7th century to 

present, focusing on the importance and changes in politics, 

society, culture, philosophy, and economy, which have 

impacted its roles to the world

 0104 309 ประวัติศาสตรออสตราเลเซีย 3(3-0-6)

  History of Australasia

  ประวัติศาสตรของดินแดนแถบแปซิฟกทางใต โดยเนน

ประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด  และนิวกีนี การขยายตัวเขามาของ

ชาวตะวนัตก การเปล่ียนแปลงทางดานเศรษฐกิจ และการเมืองของดนิแดน

แถบน้ีตลอดจนความสําคัญของดินแดนแถบนี้

  History of South Pacific mainly in Australia, New 

Zealand, and New Guinea; Western expansion; economic and 

political changes in the region; important roles of this region

 0104 310 ประวัติศาสตรสหรัฐอเมริกา 3(3-0-6)

  History of the United States 

  ความเปนมาของประเทศสหรัฐอเมริกาในดานตาง ๆ 

ทั้งอดีตและปจจุบันเนนพัฒนาการทางดานการเมือง ปจจัยตาง ๆ ที่กอให

เกดิการเปล่ียนแปลง บทบาทและนโยบายของสหรัฐอเมริกาในวงการเมือง

ระหวางประเทศ

  History of the United States in various aspects from 

the past to present, focusing on political development; factors 

that made significant changes; American roles and policies in 

international affairs

 0104 311 ประวัติศาสตรแอฟริกา 3(3-0-6)

  History of Africa

  ประวัติความเปนมาของดินแดนตาง ๆ ในทวีปแอฟริกา

สมัยกอนท่ีพวกชาวยุโรปเขาไปแสวงหาอาณานิคม การตอสู ระหวาง

มหาอํานาจเพื่อจับจองดินแดนในแอฟริกาในคริสตศตวรรษที่ 19 

การปกครองของมหาอํานาจตาง ๆ  การเรียกรองและการตอสูเพื่อเอกราชของ

ชาวแอฟริกา ลักษณะบทบาทและความสําคัญของแอฟริกาในโลกปจจุบัน

  History of Africa before European colonization; the 

scramble for Africa by European powers in the 19th century; 

Africa under European governance; African independence 

movements; roles and significance of Africa in modern world

 0104 312 ประวัติศาสตรเศรษฐกิจโลก 3(3-0-6)

  World Economic History  

  การเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจของโลก นับตั้งแต

คริสตศตวรรษท่ี 15 เปนตนมา ศึกษาปญหาและหัวขอสําคัญๆ เชน ระบบ

การเงิน ระบบการคา การสรางเครือขายและการลงทุน นโยบายการคา 

บรรษัทขามชาติ และการรวมกลุมประเทศทางเศรษฐกิจ

  The changes of global economic systems from the 

15th century onwards; problems and critical arguments such as 

financial and trading systems; networking and investment; trade 

policy; multinational corporations; economic integration

 0104 313 บทบาทจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 3(3-0-6)  

  Roles of China in Southeast Asia

  ประวัตศิาสตรความสัมพนัธทางการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม

และวัฒนธรรมระหวางจีนกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต ตั้งแตอดีตจนถึง

ปจจุบัน รวมถึงบทบาทกลุมเช้ือสายจีนในมิติเครือขายความสัมพันธดาน

ตางๆ ที่มอีิทธิพลตอการเปล่ียนแปลงในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

รวมถึงความสัมพันธระหวางสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียง

ใตและจีน

  History of polical, economic, social, and cultural 

relations between China and Southeast Asia from the past to 

the present; roles of Chinese ethnic in relationship network which 

have made some changes in Southeast Asian countries, 

including relationship between ASEAN and China

 0104 314 เอเชียตะวันออกรวมสมัย 3(3-0-6)  

  Contemporary East Asia

  การ เปลี่ ยนแปลงของภู มิ ภ าค เอ เ ชี ยตะวั นออก 

หลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 จนถึงปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 

ที่สงผลตอความรวมมือและความขัดแยงระหวางกันในภูมิภาครวมถึง

บทบาทของประเทศในภูมิภาคนี้ที่มีตอภูมิภาคอื่นและในระดับโลก
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  Changes in East Asia from post-World War II to 

the present in politics, economy, and society which made an 

effect on regional cooperation and conflict; roles of the countries 

in East Asia to other countries on a global scale

 0104 315 ประวัติศาสตรจีนยุคใหม 3(3-0-6)  

  Modern History of China

  บทบาท ความสําคัญ การเปล่ียนแปลงทางดานการเมือง 

เศรษฐกิจ สังคม ความรวมมือ และความขัดแยงของจีนตั้งแตยุค 4 

ทันสมัยจนถึงปจจุบัน

  Roles, significance, and changes in politics, 

economy, and society, cooperation, and conflicts in China from 

Four Modernization period to present

 0104 401 ประวัติศาสตรเอเชียสมัยใหม 3(3-0-6)

  Modern History of Asia

  การเปล่ียนแปลงสําคัญๆ ทางการเมือง การปกครอง 

เศรษฐกจิ สงัคม การศกึษา ปรชัญา และการตางประเทศของประเทศตางๆ 

ในเอเชีย ตั้งแตหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เปนตนมา

  Major changes in politics, governance, economy, 

society, education, philosophy, and foreign affairs of Asian 

countries after World War II

 0104 402 ประวัติศาสตรศตวรรษท่ี 20 3(3-0-6)

  History of the 20th Century

  สาเหตุและผลกระทบของสงครามโลกทั้งสองครั้งภาวะ

เศรษฐกิจตกตํ่าทั่วโลก กระบวนการเรียกรองเอกราช สงครามเย็น การขึ้น

มามีบทบาทของประเทศโลกท่ีสามในการเมืองระดับโลก และความ

เปลี่ยนแปลงครั้งใหญที่เกิดจากการปฏิวัติทางขอมูลขาวสาร

  Causes and effects of the two world wars; the Great 

Depression; decolonization; the Cold War; the emergence of the 

Third World countries; major changes caused by the information 

revolution

 0104 403 ประวัติศาสตรและแนวคิดทางสังคมศาสตร 3(3-0-6)

  History and Concepts in Social Sciences 

  แนวคิด วิธีคิดในการเขาถึงความรูทางประวัติศาสตร และ

สังคมศาสตรในยุคตางๆ นักคิดทางประวัติศาสตรและสังคมศาสตร

ที่สําคัญ การใชทฤษฎีทางสังคมศาสตรในการศึกษาประวัติศาสตร

  Concepts and thinking methods to access to 

historical and social science knowledge in different periods; 

philosophers of history and social sciences; usage of social 

science theories in historical study

 0104 404 วิเคราะหสถานการณโลกปจจุบัน 3(3-0-6)

  Analysis of the Contemporary 

  World Situation 

  ประวัติความเปนมา ปจจัย เง่ือนไข และผลของเหตุการณ

สําคัญท่ีเกิดขึ้นในโลกปจจุบัน ที่สงผลกระทบตอวิถีชีวิตของมนุษย ทั้งใน

ระดับปจเจกบุคคล ระดับทองถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ

  Historical background, factors, conditions, and the 

impacts of world major events that influence people’s lives at 

the individual, local, national, and international levels

 0104 405 ประวัติศาสตรสหรัฐอเมริกาสมัยใหม 3(3-0-6)  

  History of Modern United States

  ภูมิหลังของสหรัฐอเมริกาจนถึงสงครามโลกครั้งท่ี 1 

สหรัฐอเมริกากับสงครามโลกครั้งท่ี 2 การแขงขันระหวางสหรัฐอเมริกากับ

สหภาพโซเวียตในสมัยสงครามเย็น สหรัฐอเมริกาในทศวรรษ 1950 

และ 1960 สงครามเวียดนาม และความเสื่อมถอยของสังคมอเมริกัน

ในทศวรรษ 1970 การส้ินสุดสงครามเย็น และบทบาทของสหรัฐอเมริกา

ในปจจุบัน

  Background of the United States until World War 

I; the U.S. and World War II; the competition between the U.S. 

and the U.S.S.R. during the Cold War; the U.S. in the 1950s and 

1960s; the Vietnam War; and the declination of American 

society in the 1970s; the end of the Cold War; roles of the U.S. at 

the present time

 0104 406 หัวขอเฉพาะในประวัติศาสตร 3(3-0-6)

  Specific Historical Topics

  การอานและอภิปรายดวยการแนะนําของผูสอน เกี่ยวกับ

หวัขอเรือ่งในประวตัศิาสตรทีไ่ดเลอืกเฉพาะสาํหรบัการศกึษาในแตละครัง้

ที่เปดสอน

  Reading and discussion about selected historical 

topics, guided by the Lecturer

  2.3 กลุมวิชาเอกเฉพาะดาน ไมนอยกวา 18 หนวยกิต

   (1) ประวัติศาสตรทั่วไป ไมนอยกวา 18 หนวยกิต 

    โดยใหเลือกศึกษาเพ่ิมเติมจากกลุมวิชาเลือกเอก

   (2) ประวัติศาสตรทองถิ่น  ไมนอยกวา 18 หนวยกิต 

    โดยใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้

 0104 316 ประวัติศาสตรเศรษฐกิจทองถิ่น 3(3-0-6)

  History of Local Economy

  รูปแบบตาง ๆ ทางเศรษฐกิจ การแลกเปล่ียน การคาขาย 

และพัฒนาการทางเศรษฐกิจ ในทองถ่ิน โดยพิจารณาท้ังเศรษฐกิจท่ีเปน

ทางการและไมเปนทางการ  รวมท้ังความสัมพันธระหวางทองถิ่น  

และกับโลกภายนอกทองถิ่น
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  Various forms of economy; exchange, trade, and 

local economic development in both formal and informal 

economies; regional relationship and regional relationship with 

the outsiders

 0104 317 ประวัติศาสตรการจัดการทรัพยากรในทองถิ่น 3(3-0-6)

  History of Local Resource Management

  พัฒนาการแนวคิด ภูมิปญญา โลกทัศน  ความรู ความเช่ือ 

ตลอดจนความสัมพันธของคนในทองถิ่นกับทรัพยากร

  Development of concepts, wisdom, vision, 

knowledge, and belief; relationships between local people and 

their management of local resources

 0104 318 ประวัติศาสตรการเมืองทองถิ่น 3(3-0-6) 

  History of Local Politics

  ประวัติ ก าร เมื อ งท  อ งถิ่ นนับตั้ ง แต  ส มัยตั้ ง เมื อ ง 

ความสัมพันธเชิงอํานาจในระดับทองถิ่น และความสัมพันธของทองถิ่น

กับศูนยอํานาจสวนกลาง การกระจายอํานาจสูทองถิ่นและผลกระทบ

ที่เกิดขึ้น

  History of local politics from the town establishment 

time to present; local power relations; local and central 

authority relations; decentralization and its effects

 0104 319 พิพิธภัณฑทองถิ่น  3(3-0-6)

  Local Museums

  พัฒนาการ กระบวนการพิพิธภัณฑทองถ่ินในสังคมไทย 

รูปแบบการจัดการพิพิธภัณฑโดยการมีสวนรวมของผูคนในทองถิ่น

  Development of local museums in Thailand; 

museum management designs with local ideas

 0104 320 ภูมินิเวศนวัฒนธรรมทองถิ่น  3(3-0-6)

  Local Cultural Ecology 

  ความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมกับสังคมวัฒนธรรม

ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางชาติพันธุจาก

หลากหลายชมุชนทีอ่ยูในพืน้ทีเ่ดยีวกนั ทีม่คีวามสมัพนัธกบัการตัง้ถ่ินฐาน

บานเมืองของผูคนในทองถ่ิน โดยมีการกําหนดองคความรูในการอยูรวม

กัน และมีระบบความเชื่อที่เปนไปในแนวทางเดียวกัน

  Relationship between environment and cultural 

society, which has biological and ethnical diversity from many 

communities in the same area, that conforms to local settlement 

through sharing common ground and belief

 0104 407 ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมทองถิ่น 3(3-0-6)

  History and Local Culture 

  รูปแบบประเพณี และพิธีกรรมในแตละทองถิ่น ทั้งที่

เปนลกัษณะเฉพาะและลกัษณะทีเ่ปนสากล  ความเปลีย่นแปลงและปจจยั

ต าง  ๆ  การปรับตัว  และแนวทางการดํารงอยู ท ามกลางกระแส

ความเปลี่ยนแปลงใหม ๆ

  Patterns of local traditions and rituals which

represent individual identity and universal aspects; changes and 

factors for those changes; adaptation and way of living in the 

new circumstances and changes

 0104 408 สัมมนาทางประวัติศาสตรทองถิ่น  3(3-0-6)

  Seminar in Local History 

  ประเดน็สาํคญัทางประวตัศิาสตรทองถิน่ โดยใหมกีารเลอืก

ประเดน็การศกึษาทีส่าํคญัและอยูในความสนใจของผูเรยีนและผูสอน ตาม

ความเหมาะสม

  Significant arguments of local history, selected by 

teacher’s and students’ interests

   (3) ประวัติศาสตรกับโบราณคดี และการทองเท่ียว 

ไมนอยกวา 18 หนวยกิต 

    โดยใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้

 0104 321 ประวัติศาสตรศิลปะในประเทศไทย 3(3-0-6)

  เพ่ือการทองเท่ียว

  History of Thai Art for Tourism

  ประวัติศาสตรศิลปะในประเทศไทย จําแนกตามลักษณะ

รูปแบบ คือ โบราณวัตถุรุนเกาท่ีพบในประเทศไทย เทวรูปรุนเกา ศิลปะ

แบบทวารวดี แบบศรีวิชัย แบบเขมรท่ีพบในประเทศไทย แบบเชียงแสน 

แบบสุโขทัย แบบอูทอง  แบบอยุธยา และแบบรัตนโกสินทร เนนศิลปะ

โบราณวัตถุที่มีอยูในสถานที่ทองเท่ียวในภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศไทย

  Art history of Thailand, classified by designs

including the antiques found in Thailand, figures of gods, arts 

in Dvaravati, Srivijaya, Khmer, Chiangsan, Sukhothai, Uthong, 

Ayutthaya, and Rattanakosin styles, with the emphasis on the 

objects found in tourism areas around Thailand
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 0104 322 ประวัติศาสตรศิลปะในประเทศใกลเคียง 3(3-0-6)

  เพ่ือการทองเที่ยว

  History of Art in Neighboring

  Countries for Tourism

  ประวัตศิาสตรศลิปะทีป่รากฏในประเทศเพ่ือนบานทีม่อีายุ

กอนพุทธศตวรรษที่ 19 ประกอบดวย ศิลปะแบบอินเดีย ลังกา ชวา เขมร 

พมา จาม และลาว รวมท้ังอทิธพิลของศิลปกรรมจากประเทศใกลเคยีงท่ีมี

ตอศิลปะไทยโดยสังเขปเพื่อการทองเที่ยว

  History of art in neighboring countries before the 

19th Buddhist century from India, Lanka, Java, Khmer, Myanmar, 

Java, Chams, and Laos; the influences of arts from neighboring 

countries on Thai arts, described in brief for tourism purposes

 0104 323 มรดกวัฒนธรรมไทยเพ่ือการทองเที่ยว 3(3-0-6)

  ดานพุทธศาสนาและศาสนาฮินดู

  Thai Cultural Heritage for Tourism 

  in Buddhism and Hinduism 

  ประวัติและพัฒนาการของศาสนาพุทธและศาสนาฮินดูใน

ประเทศไทยเพื่อการทองเที่ยว ในสวนที่เกี่ยวของกับแนวคิด หลักคําสอน 

นิกายที่สําคัญ การปรับผสมผสานและการประกอบพิธีกรรมที่สําคัญ รวม

ทัง้บทบาทของพุทธศาสนาและศาสนาฮินดทูีม่อียูในสงัคมไทย และอิทธพิล

ที่มีตอการสรางสรรคศิลปกรรมที่เนื่องในพุทธศาสนาและศาสนาฮินดู

  History and development of Buddhism and 

Hinduism in Thailand for tourism; thoughts, teachings, major 

sects; ritual integration and adaptation; roles of Buddhism and 

Hinduism in Thai society; Buddhist and Hindu influences on 

artworks

 0104 324 หลักการมัคคุเทศก 3(3-0-6)

  Tour Guide Principles

  องคประกอบพ้ืนฐานของงานมัคคเุทศก ปรชัญา บคุลกิภาพ 

จรรยามารยาทของมคัคเุทศก วธิกีารพดูในทีช่มุชน การพดูเพือ่นาํชม หนาที่

ความรบัผิดชอบของมัคคุเทศกในการรับสงนกัทองเท่ียว การเตรียมตัวใน

การนํานักทองเท่ียวชมสถานท่ีแหลงทองเท่ียวตาง ๆ การแลกเปล่ียนเงิน

ตราตางประเทศ ตลอดจนการศึกษาเรียนรูความแตกตางดานพฤติกรรม

และประเภทของนักทองเท่ียวจําแนกตามวัย เพศ ระดับการศึกษา 

สถานภาพ ศาสนา และวัฒนธรรม

  Fundamental elements of a tour guiding job; 

philosophy, a tour guide’s necessary personality and etiquette; 

public speaking; guiding speaking; tour guide responsibilities 

of picking up and dropping off customers; preparation for taking 

care of and guiding the customers in tourist sites; currency 

exchange; general understanding of the tourists’ background 

and behaviors, classified by age, gender, education, religion and 

culture

 0104 325 ประวัติศาสตรทองถิ่นกับการทองเท่ียว 3(3-0-6)

  Local History and Tourism

  ประวัติ ความสําคัญ และเอกลักษณของแตละทองถิ่นที่มี

โบราณวัตถุสถาน อนุสรณสถาน และสรณบุคคล ที่มีประวัติเกี่ยวของกับ

ทองถิ่นเพื่อการทองเท่ียว ทั้งดานการเมือง การปกครอง สังคม ศาสนา คติ

ความเช่ือ ประเพณี พิธีกรรม และวิถีชีวิตความเปนอยู

  History, significance, and identity of each local 

community and its historical sites, statues and memorials, which 

involves local history—politics, governance, society, religion, 

belief, traditions, rituals, and way of life, for tourism

 0104 409 การวางแผนและการจัดการธุรกิจ 3(3-0-6)

  สําหรับทองเท่ียวทางวัฒนธรรม

  Travel Business Planning and 

  Management for Cultural Tourism

  รูปแบบการบริหารจัดการการทองเท่ียวในลักษณะของ

บรษิทันาํเท่ียวแบบตาง ๆ  การวางแผนการตลาดการทองเท่ียว กระบวนการ

และข้ันตอนในการวางแผน การจัดโครงสรางองคกร การบริหารงานบุคคล

และการเงิน การจัดทําแผนรายการนําเท่ียว การประสานงานติดตอธุรกิจ

กับหนวยงาน องคกรที่เกี่ยวของ ปญหา อุปสรรค แนวโนมของธุรกิจ

ทองเท่ียว และจริยธรรมการตลาดธุรกิจการทองเท่ียว

  Travel business and agency designs; marketing 

plan; planning process; organizational structuring; human 

resource and financial management; itinerary making; business 

cooperation with other relevant organizations; problems, 

obstacles, business trends, and ethics in the tourism business

 0104 410 การเขียนและการถายทอดดานประวัติศาสตร 3(3-0-6)

  กับโบราณคดีเพ่ือการทองเท่ียว 

  Writing and Transmitting of History 

  and Archeology for Tourism

  ลักษณะและประเภทของการเขียนงานทางประวัติศาสตร

และโบราณคด ีเพือ่การทองเทีย่วกระบวนการในการเขยีนและการฝกเขยีน

และการถายทอดในรูปแบบตางๆ 

  Writing styles of history and archaeology for 

tourism; writing process and practice; types of giving a

presentation



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2563  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

100

 0104 411 มรดกวัฒนธรรมไทยเพ่ือการทองเที่ยว 3(3-0-6)

  Thai Cultural Heritage for Tourism

  วัฒนธรรมและโครงสรางของสังคมไทย ขนบธรรมเนียม

ประเพณี สภาพความเปนอยูของคนไทยความเหมือนและความแตกตาง

ทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของกลุมชนในทองถ่ินตาง ๆ ความสําคัญของ

การอนุรกัษมรดกไทยรูปแบบการทองเท่ียวทีเ่กีย่วของกับสถานท่ี ประเพณี 

พิธีกรรมและมรดกเมือง เพื่อใหเห็นความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ

แนวทางการบริหารจัดการตามหลักการจัดการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 

  Cultural and social structure of Thai society; 

traditions and customs of Thais; cultural similarities and 

differences; locals’ way of life in Thailand; the importance of 

Thai heritage related to places, traditions, rituals, and 

community heritage; cultural diversity; sustainable tourism 

management and administration

 0104 412 สัมมนาประวัติศาสตรกับโบราณคดี 3(3-0-6)

  และการทองเที่ยว 

  Seminar in History, Archaeology, 

  and Tourism 

  ประเด็นสําคัญทางประวัติศาสตรกับโบราณคดีและ

การทองเทีย่ว โดยใหมกีารเลอืกประเดน็การศกึษาทีส่าํคญัและอยูในความ

สนใจของผูเรียนและผูสอน ตามความเหมาะสม

  Significant historical, archaeological, and tourism 

arguments, chosen by the teacher’s and students’ interests

   (4) ประวตัศิาสตรกบัพพิธิภณัฑ ไมนอยกวา 18 หนวยกติ 

    โดยใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้

 0104 326 ประวัติศาสตรกับพิพิธภัณฑวิทยา 3(3-0-6)

  History and Museology

  ความสัมพันธและการบูรณาการกระบวนการศึกษาดาน

พิพิธภัณฑและประวัติศาสตร เพ่ือสรางสรรคองคความรูในการพัฒนา

สังคม

  Relationship and integration of learning process 

in history and museology to create knowledge for social 

development

 0104 327 การรวบรวมขอมูลและวัตถุในพิพิธภัณฑ 3(3-0-6)

  Documentation and Object Collection

  in Museums

  แนวคดิและวธิกีารในการจดัการขอมลูและวัตถ ุโดยใชฐาน

ความรูทางประวัติศาสตรเพื่อปฏิบัติการพิพิธภัณฑ

  Data and object managing concepts and methods 

to operate museums using historical knowledge

 0104 328 การจัดการคลังพิพิธภัณฑ 3(3-0-6)

  Museum Storage Management

  แนวคิดและวิธีการในการจัดการคลังพิพิธภัณฑ เชน 

การสงวนรักษาวัตถุพิพิธภัณฑ การจัดการคอลเลกช่ัน การเผยแพรและ

ถายทอดองคความรูในคลังพิพิธภัณฑ

  Concepts and methods of museum store management 

such as museum object preservation, collection management, 

knowledge in museum dissemination and transmission

 0104 329 นิทรรศการในพิพิธภัณฑ 3(3-0-6)

  Museum Exhibition

  กระบวนการวเิคราะห วางแผน และเทคนคิในการออกแบบ

จัดแสดงนิทรรศการในพิพิธภัณฑ

  Process of analysis, planning, and techniques in 

museum exhibition design

 0104 413 พิพิธภัณฑกับผูใชบริการ 3(3-0-6)

  Museum and Visitors

  การจัดการพิพธิภณัฑเพือ่ตอบสนองตอความตองการของ

ผูใชบรกิาร ทัง้ในระดับสวนบุคคล กลุม หนวยงาน องคการ และการจัดการ

ความสัมพันธระหวางพิพิธภัณฑกับผูมีสวนไดสวนเสีย

  Museum management to achieve customers’ 

satisfaction for individuals, groups, agencies and organizations; 

museum and, regarding people, relationship management

 0104 414 การเขียนและการถายทอด  3(3-0-6)

  ดานประวัติศาสตรกับพิพิธภัณฑ

  Writing and transmitting of History

   and Museology

  ลักษณะและประเภทของการเขียนงานทางประวัติศาสตร

และพิพธิภณัฑ กระบวนการในการเขียนและการฝกเขียนและการถายทอด

ในรูปแบบตางๆ 

  Historical and museological writing styles and 

types; writing process, practice, and presentation

 0104 415 สัมมนาประวัติศาสตรกับพิพิธภัณฑวิทยา 3(3-0-6)

  Seminar in History and Museology 

  การสรางสรรคองคความรู ด านประวัติศาสตรและ

พิพิธภัณฑวิทยา โดยเนนการปฏิบัติการเพ่ือขับเคล่ือนการจัดการมรดก

ทางวัฒนธรรม และการพัฒนาสังคม

  Histor ical  and museological  knowledge 

creation, focusing on the practice that drives cultural heritage 

management and social development
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  2.4 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ

 0104 330 ภาษาอังกฤษเพื่อการอานงานทางประวัติศาสตร 3(3-0-6)

  English for Historical Reading

  ทักษะทางภาษาอังกฤษท่ีจําเปนสําหรับการอานเอกสาร

และงานเขียนทางประวัติศาสตร    

  English reading skills for historical documents and 

writings

 0104 416 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนองาน 3(3-0-6)

  ทางประวัติศาสตร

  English for Historical Presentation 

  ทักษะทางภาษาอังกฤษในการนําเสนอผลงานทาง

ประวัติศาสตร

  English skills for historical work presentation

 

  และใหเลือกเรียนวิชาภาษาตางประเทศอ่ืน ๆ  ทีม่หาวิทยาลัย

มหาสารคามเปดสอน จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

  ใหเลือกเรยีนวชิาใด ๆ  ทีเ่ปดสอนในมหาวทิยาลยัมหาสารคามหรอื

สถาบันอุดมศึกษาอื่นทั้งภายในและภายนอกประเทศโดยไดรับความเห็น

ชอบจากอาจารยที่ปรึกษา

 4. หมวดฝกงาน 

 0104 417 ฝกงาน 4  หนวยกิต

  Internship

  ฝกปฏิบัติงานหนวยงานหรือองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน

ที่เกี่ยวของกับงานดานประวัติศาสตรทั้งในระดับทองถ่ิน ระดับชาติและ

ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต การทองเท่ียว พิพิธภัณฑ และ

จดหมายเหต ุรวมทัง้หนวยงานหรอืองคกรทีร่บัผดิชอบงานดานศลิปะและ

วัฒนธรรม 

  Internship in historical-related public and private 

organizations, at different levels: local, national, and southeast 

Asian, in tourism organizations, museums, and archives as well 

as agencies or organizations that are responsible for arts and 

culture  



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2563  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

102

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ชื่อหลักสูตร
 ภาษาไทย  :  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

 ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Arts Program in Chinese 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย  (ชื่อเต็ม) :  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน)

   (ชื่อยอ) :  ศศ.บ. (ภาษาจีน)

 ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) :  Bachelor of Arts (Chinese)

   (ชื่อยอ) :  B.A. (Chinese)

หลักสูตร 
 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 136 หนวยกิต 

โครงสรางหลักสูตร
 จําแนกเปน 4 หมวดวิชา ดังนี้

หมวดวิชาและกลุมวิชา จํานวนหนวยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา  30  หนวยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะดาน

     - กลุมวิชาพื้นฐาน

     - กลุมวิชาบังคับ

     - กลุมวิชาเลือก

ไมนอยกวา  88  หนวยกิต

  18  หนวยกิต

  30  หนวยกิต

  40  หนวยกิต

3. หมวดวิชาภาษาอังกฤษ ไมนอยกวา  12  หนวยกิต

4. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา  6  หนวยกิต

รวมจํานวนหนวยกิต ไมนอยกวา 136  หนวยกิต
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รายวิชาในหลักสูตร
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต

 ใหนสิติเรียนรายวิชาตามขอกาํหนดในหลักสตูรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2.  หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 88 หนวยกิต

 2.1 กลุมวิชาพื้นฐาน 18 หนวยกิต

 0116 101 ทักษะภาษาจีนขั้นตนเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

  Elementary Chinese Skills for Communication 1

 0116 102 ทักษะภาษาจีนขั้นตนเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

  Elementary Chinese Skills for Communication 2

 0116 201 ทักษะภาษาจีนขั้นกลางเพ่ือการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

  Intermediate Chinese Skills for Communication 1

 0116 202 ทักษะภาษาจีนขั้นกลางเพ่ือการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

  Intermediate Chinese Skills for Communication 2

 0116 301 ทักษะภาษาจีนขั้นสูงเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

  Advanced Chinese Skills for Communication 1

 0116 302 ทักษะภาษาจีนขั้นสูงเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

  Advanced Chinese Skills for Communication 2

 2.2 กลุมวิชาบังคับ 30 หนวยกิต

 0162 101 การออกเสียงภาษาจีน  3(2-2-5)

  Chinese Pronunciation

 0162 102 พื้นฐานไวยากรณจีน  3(3-0-6)

  Foundation of Chinese Grammar

 0162 201 การสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจําวัน  3(2-2-5)

  Chinese Conversation in Daily Life 

 0162 202 การอานภาษาจีนเชิงวิเคราะหและวิจารณ 3(3-0-6)

  Analytical and Critical Reading in Chinese

 0162 203 การเขียนภาษาจีนในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)

  Chinese Writing in Daily Life

 0162 204 การเขียนความเรียงภาษาจีน 3(3-0-6)

  Chinese Composition 

 0162 301 การฟงภาษาจีนเชิงวิเคราะหและวิจารณ 3(2-2-5)

  Analytical and Critical Listening in Chinese

 0162 401  การฝกงาน 9(0-40-0)

  Internship 

  หรือ

 0199 499 สหกิจศึกษา 9(0-40-0)

  Cooperative Education

 

 2.3 กลุมวิชาเลือก  ไมนอยกวา 40 หนวยกิต

 กลุมวิชาภาษาเฉพาะกิจ

 0162 302 ภาษาจีนเพื่อการนําเสนอ 3(3-0-6)

  Chinese for Presentation

 0162 303 ภาษาจีนสําหรับการจัดการทองเท่ียว 3(3-0-6)

  Chinese for Tourism Management 

 0162 304 ภาษาจีนสําหรับงานบริการโรงแรม 3(3-0-6)

  Chinese for Hotel Service

 0162 305 ภาษาจีนสําหรับมัคคุเทศก 3(3-0-6)

  Chinese for Tour Guide 

 0162 306  ภาษาจีนสําหรับงานเลขานุการ 3(3-0-6)

  Chinese for Secretary 

 0162 307 ภาษาจีนเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ 3(3-0-6)

  Chinese for Advertisement and Public Relation

 0162 308 ภาษาจีนในเว็บไซต 3(3-0-6)

  Chinese in Websites

 0162 402 ภาษาจีนเพื่อการคาระหวางประเทศ 3(3-0-6)

  Chinese for International Trade

 0162 403 ภาษาจีนในความรวมมือทางธุรกิจ 3(3-0-6)

  Chinese in Business Cooperation

 0162 404 ภาษาจีนเพื่อการเปนพิธีกร 3(3-0-6)

  Chinese for Master of Ceremony

 0162 405 ภาษาจีนเพื่อการจัดรายการวิทยุและโทรทัศน 3(3-0-6)

  Chinese for Creation of Radio and Television 

  Program

 0162 406 การอานหนังสือพิมพจีน  3(3-0-6)

  Reading of Chinese Newspaper

 0162 407 การพูดภาษาจีนในที่ประชุมชน 3(2-2-5)

  Chinese Speaking in Public

 0162 408 การพูดภาษาจีนในโอกาสพิเศษตางๆ  3(2-2-5)

  Chinese Speaking on Special Occasions

 0162 409 การพูดภาษาจีนเชิงธุรกิจ 3(2-2-5)

  Chinese Speaking in Business 

 0162 410 การเขียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ 3(3-0-6)

  Chinese Writing in Business

 0162 414 การใชภาษาจีนในโรงงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)

  Chinese Usage in Industrial Factory

 

 กลุมวิชาภาษาศาสตร

 0162 309 ไวยากรณจีน-ไทยเปรียบเทียบ 3(3-0-6)

  Comparison of Chinese and Thai Grammar 

 0162 310 อักษรจีนศึกษา 3(3-0-6)

  Chinese Characters Study
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 0162 311 ภาษากับการสื่อสารขามวัฒนธรรมระหวาง 3(3-0-6)

  ไทย-จีน

  Language and Cross- cultural Communication 

  between Thai and Chinese

 0162 411 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางภาษา  3(3-0-6) 

  Research Methodology in Language

 0162 321 ไวยากรณภาษาจีนขั้นสูง 3(3-0-6)

  Advanced Chinese Grammar

 

 กลุมวิชาวรรณคดี

 0162 312 สํานวนและภาษิตจีน 3(3-0-6)

  Chinese Idioms and Proverbs

 0162 313 พื้นฐานทางวรรณคดีจีน 3(3-0-6)

  Foundation of Chinese Literature

 0162 314 การอานวรรณกรรมจีนสมัยใหม 3(3-0-6)

  Reading of Modern Chinese Literature

 0162 412 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางวรรณกรรม  3(3-0-6) 

  Research Methodology in Literature

 

 กลุมวิชาสังคมและศิลปวัฒนธรรม

 0162 315 ศิลปะการเขียนอักษรจีน  3(3-0-6)

  Art of Chinese Calligraphy

 0162 316 ความรูเกี่ยวกับประเทศจีน  3(3-0-6)

  Knowledge about China

 0162 317 วัฒนธรรมดานศิลปะของจีน  3(3-0-6)

  Art Culture of China

 0162 413 ปรัชญาจีน 3(3-0-6)

  Chinese Philosophy

 

 กลุมวิชาการแปล

 0162 318 หลกัการแปล 2(1-2-3)

  Principles of Translation

 0162 319 การแปลจีน-ไทย 2(1-2-3)

  Chinese-Thai Translation

 0162 320 การแปลไทย-จีน 2(1-2-3)

  Thai-Chinese Translation

 0162 415 การแปลแบบลามภาษาจีน 3(2-2-5)

  Interpretative Translation of Chinese

 0162 416 การแปลบทภาพยนตรจีน  3(2-2-5)

  Translation of Chinese Movie Script

 0162 417 การแปลวรรณกรรมจีน   3(2-2-5)

  Translation of Chinese Literary Works

 

 กลุมวิชาการสอน

 0162 418 การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ 3(2-2-5)

  Teaching Chinese as a Foreign Language 

 0162 419 การสรางแบบเรียนและสื่อการสอนภาษาจีน 3(2-2-5)

  Creation of Textbook and Teaching Materials in 

  Chinese

 

3.  หมวดวิชาภาษาอังกฤษ ไมนอยกวา 12 หนวยกิต

 ใหนิสิตเลือกเรียนกลุ มวิชาภาษาอังกฤษตอไปน้ี ไมน อยกวา 

12 หนวยกิต

 0105 103  ไวยากรณและการใชภาษาอังกฤษท่ีจําเปน 3(3-0-6)

  Essential English Grammar and Usage

 0105 104 การอานภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)

  Daily English Reading

 0105 201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารข้ันพื้นฐาน 3(3-0-6)

  Basic Communicative English

 0105 202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารข้ันกลาง 3(3-0-6)

  Intermediate Communicative English

 0105 208 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)

  Daily English Writing

 0105 300 การอานวรรณกรรมภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)

  English Literary Reading

 0105 301 ภาษาอังกฤษสําหรับมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3(3-0-6)

  English for Humanities and Social Sciences

4.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

 นิสิตสามารถเรียนวิชาใดๆ ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เปนวิชาเลือกเสรีได
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แผนการศึกษา 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

ชั้นปที่ 1 

รหัสวิชา ภาคตน หนวยกิต รหัสวิชา ภาคปลาย หนวยกติ

0116 101 ทักษะภาษาจีนขั้นตนเพื่อการสื่อสาร 1

Elementary Chinese Skills for  

Communication 1

3(2-2-5) 0116 102 ทักษะภาษาจีนขั้นตนเพื่อการสื่อสาร 2

Elementary Chinese Skills for 

Communication 2

3(2-2-5)

0162 101 การออกเสียงภาษาจีน 

Chinese Pronunciation

3(2-2-5) 0162 102 พื้นฐานไวยากรณจีน 

Foundation of Chinese Grammar

3(3-0-6) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 12 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 12

รวมจํานวนหนวยกิต 18 รวมจํานวนหนวยกิต 18

ชั้นปที่ 2

รหัสวิชา ภาคตน หนวยกิต รหัสวิชา ภาคปลาย หนวยกติ

0116 201 ทักษะภาษาจีนขั้นกลางเพ่ือการสื่อสาร 1

Intermediate Chinese Skills for 

Communication 1

3(2-2-5) 0116 202 ทักษะภาษาจีนขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 2

Intermediate Chinese Skills for 

Communication 2

3(2-2-5)

0162 201 การสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจําวัน

Chinese Conversation in Daily Life

3(2-2-5) 0162 202 การอานภาษาจีนเชิงวิเคราะหและวิจารณ

Analytical and Critical Reading in 

Chinese

3(3-0-6)

0162 203 การเขียนภาษาจีนในชีวิตประจําวัน

Chinese Writing in Daily Life

3(3-0-6) 0162 204 การเขียนความเรียงภาษาจีน 

Chinese Composition

3(3-0-6) 

xxxx xxx วิชาภาษาอังกฤษ 3 xxxx xxx วิชาภาษาอังกฤษ 6

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 7 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2

รวมจํานวนหนวยกิต 19 รวมจํานวนหนวยกิต 17
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ชั้นปที่ 3

รหัสวิชา ภาคตน หนวยกิต รหัสวิชา ภาคปลาย หนวยกิต

0116 301 ทักษะภาษาจีนขั้นสูงเพื่อการสื่อสาร 1 

Advanced Chinese Skills for 

Communication 1

3(2-2-5) 0116 302 ทักษะภาษาจีนขั้นสูงเพื่อการสื่อสาร 2

Advanced Chinese Skills for 

Communication 2

3(2-2-5)

0162 301 การฟงภาษาจีนเชิงวิเคราะหและวิจารณ

Analytical and Critical Listening in 

Chinese

3(2-2-5) xxxx xxx วิชาเลือก 13 

xxxx xxx วิชาเลือก 10 xxxx xxx วิชาเลือกเสรี 2 

xxxx xxx วิชาเลือกเสรี 2 

รวมจํานวนหนวยกิต 18 รวมจํานวนหนวยกิต 18

ชั้นปที่ 4

รหัสวิชา ภาคตน หนวยกิต รหัสวิชา ภาคปลาย หนวยกิต

xxxx xxx วิชาเลือก 17 0162 401 การฝกงาน 

Internship

9(0-40-0)

xxxx xxx วิชาเลือกเสรี 2 หรือ

0199 499 สหกิจศึกษา 

Cooperative Education

9(0-40-0)

รวมจํานวนหนวยกิต 19 รวมจํานวนหนวยกิต 9
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คําอธิบายรายวิชา
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา30 หนวยกิต

 รายละเอียดรายวิชาตามหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 2. หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 88 หนวยกิต

  2.1 กลุมวิชาพ้ืนฐาน 18 หนวยกิต

 0116 101 ทักษะภาษาจีนขั้นตนเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

  Elementary Chinese Skills for Communication 1

  ระบบถอดเสียงภาษาจีนกลางเปนอักษรโรมัน (พินยิน) 

เสนพื้นฐานที่ประกอบขึ้นเปนตัวอักษรจีน การฝกทักษะฟง พูด อาน เขียน

ดวยคาํศพัท สาํนวน ถอยคาํ และบทสนทนาในชวีติประจําวนั ความรูอกัษร

จีนพื้นฐานในระดับ 500 ตัว

  The transcription of Mandarin Chinese into Roman 

alphabets (Pinyin); the basic strokes forming Chinese characters; 

practice of listening, speaking, reading and writing skills with 

vocabularies, idioms, expressions and conversations used in 

daily life; knowledge of 500 basic Chinese characters

  

 0116 102 ทักษะภาษาจีนขั้นตนเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

  Elementary Chinese Skills for Communication 2

เง่ือนไขของรายวิชา : 0116 101 ทักษะทางภาษาจีน

ขั้นตนเพื่อการสื่อสาร 1

rerequisite : 0116 101 Elementary Chinese 

Skills for Communication 1

  การฝกทกัษะฟง พดู อาน เขยีนดวยคาํศพัท สาํนวน ถอยคาํ 

และบทสนทนาท่ีใชบอยในชีวิตประจําวัน การใชอักษรพินยินควบคูกับ

ตัวอักษรจีน ความรูอักษรจีนในระดับ 1,000 ตัว

  Practice in listening, speaking, reading and writing 

skills with vocabularies, idioms, expressions and conversations 

often used in daily life; using Pinyin alphabets together with 

Chinese characters; knowledge of 1,000 Chinese characters 

  

 0116 201 ทักษะภาษาจีนขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

  Intermediate Chinese Skills for Communication 1

เง่ือนไขของรายวิชา : 0116 102 ทักษะภาษาจีนขั้นตน

เพื่อการสื่อสาร 2

Prerequisite  :  0116 102 Elementary Chinese 

Skills for Communication 2

  การฝกทกัษะฟง พดู อาน เขยีนดวยคาํศพัท สาํนวน ถอยคาํ 

และบทสนทนา จากขอความที่พบเห็นบอย เชน โฆษณา ปายประกาศ 

จดหมาย ฯลฯ ความรูอักษรจีนในระดับ 1,500 ตัว

  Practice in listening, speaking, reading and writing 

skills with vocabularies, idioms, expressions and conversations 

often seen and used such as in advertisements, signs, letters 

etc.; knowledge of 1,500 Chinese characters

  

 0116 202 ทักษะภาษาจีนขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

  Intermediate Chinese Skills for Communication 2

เงื่อนไขของรายวิชา : 0116 201 ทักษะภาษาจีนขั้นกลาง

เพ่ือการสื่อสาร 1

Prerequisite : 0116 201 Intermediate Chinese 

Skills for Communication 1

  การฝกทักษะฟง พูด อาน เขียนดวยคําศัพท สํานวน และ

ถอยคํา จากขาว สือ่โฆษณา ภาพยนตร รายการโทรทัศน ฯลฯ ความรูอกัษร

จีนในระดับ 2,000 ตัว

  Practice in listening, speaking, reading and writing 

skills with vocabularies, idioms and expressions such as in news, 

advertisements, movies and television programs etc.; knowledge 

of 2,000 Chinese characters

  

 0116 301 ทักษะภาษาจีนขั้นสูงเพ่ือการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

  Advanced Chinese Skills for Communication 1

เงื่อนไขของรายวิชา : 0116 202 ทักษะภาษาจีนขั้นกลาง

เพ่ือการสื่อสาร 2

Prerequisite : 0116 202 Intermediate Chinese 

Skills for Communication 2

  การฝกทกัษะฟง พดู อาน เขยีนดวยคาํศพัท สาํนวน ถอยคาํ

ดานศลิปะ กฬีา ประเพณี และวรรณกรรมปจจุบนั ความรูอกัษรจีนในระดับ 

2,500 ตัว

  Practice in listening, speaking, reading and writing 

skills with vocabularies, idioms and expressions in arts, sports, 

traditions and contempolary literatures; knowledge of 2,500 

Chinese characters

  

 0116 302 ทักษะภาษาจีนขั้นสูงเพ่ือการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

  Advanced Chinese Skills for Communication 2

เงื่อนไขของรายวิชา : 0116 301 ทักษะภาษาจีนขั้นสูง

เพ่ือการสื่อสาร 1

Prerequisite : 0116 301 Advanced Chinese 

Skills for Communication 1

  การฝกทักษะฟง พูด อาน เขียนดวยคําศัพท สํานวน และ

ถอยคําดานประวัติศาสตร ศาสนา สังคม การเมือง การปกครอง และ

เศรษฐกิจ ความรูอักษรจีนในระดับ 3,000 ตัว
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  Practice in listening, speaking, reading and writing 

skills with vocabularies, idioms and expressions in history, 

religion, society, politics, governance and economy; knowledge 

of 3,000 Chinese characters

  

  2.2 กลุมวิชาบังคับ 30 หนวยกิต

 0162 101 การออกเสียงภาษาจีน 3(2-2-5)

  Chinese Pronunciation

  ความรูเรือ่งเสยีงและระบบเสยีงของภาษาจนีกลาง การฝก

ออกเสยีงพยญัชนะ สระ วรรณยกุต และทาํนองเสยีง เสยีงทีม่ปีญหาสาํหรบั

นักเรียนไทย การฝกออกเสียงขอความตอเนื่อง อาทิ การอานขาว การเลา

นิทาน การพูดบทบาทสมมุติ เปนตน

  Knowledge of sounds and sound system in 

Mandarin Chinese; drills of consonants, vowels, tones and 

intonations, problematic Chinese sounds for Thai students; drills 

of connected speech such as in news reading, story-telling, 

role-plays, etc

  

 0162 102 พื้นฐานไวยากรณจีน 3(3-0-6)

  Foundation of Chinese Grammar

  มโนทัศนเกี่ยวกับชนิดของคํา การสรางคํา โครงสรางวลี 

โครงสรางของประโยค การวิเคราะหชนิดของคํา การสรางคํา หนวยสราง

วลี และหนวยสรางประโยค การสรางประโยคสามัญ และประโยคซับซอน 

  Concepts of parts of speech, word formation, phrase 

structure, sentence structure; analysis of parts of speech, word 

formation, phrase and sentence construction; formation of simple 

sentences and complex sentences 

  

 0162 201 การสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5)

  Chinese Conversation in Daily Life 

  การฝกสนทนาภาษาจีนในสถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้นใน

ชีวิตประจําวันในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย การใชศัพท สํานวน

และการออกเสียงท่ีถูกตองและเหมาะสมกับบริบททางสังคมและ

วัฒนธรรม การฝกทักษะการฟงประโยคและบทสนทนาเพื่อความเขาใจ 

  Practice of Chinese conversations in daily-life on 

and off campus; word, idiom and pronunciation accuracy and 

appropriateness for social and cultural contexts; listening 

comprehension of sentences and conversations

  

 0162 202 การอานภาษาจีนเชิงวิเคราะหและวิจารณ 3(3-0-6)

  Analytical and Critical Reading in Chinese

  การฝกอานจับประเด็น และจับใจความสําคัญของอนุเฉท

หรือบทความ การวเิคราะหวธิเีชือ่มโยงความ การตคีวามเจตนาและทศันคติ

ของผูเขยีน การสรปุความและประเมนิคาขอความทีอ่าน และการถายทอด

ดวยการพูดและการเขียน

  Reading practice for topic and main idea of a 

paragraph and passages; analysis of cohesion; interpretation of 

the author’s intention and attitude; summarizing and evaluation 

of reading passages and expressing in the form of spoken or 

written message

  

 0162 203 การเขียนภาษาจีนในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)

  Chinese Writing in Daily Life

  ความรูเกี่ยวกับชนิดและหนาที่ของคํา ความหมายตรง 

ความหมายโดยนัย ลีลาการเขียนแบบไมทางการและทางการ การเขียน

จดหมาย การเขียนอนุทิน การเขียนบันทึกยอ การเขียนประวัติยอตนเอง 

การเขียนบัตรเชิญ ฯลฯ

  Knowledge of part of speech, word functions, 

denotative and connotative meaning, informal and formal writing 

style, letter writing, diary writing, note taking, writing of 

curriculum vitae, invitation cards etc.

  

 0162 204 การเขียนความเรียงภาษาจีน 3(3-0-6)

  Chinese Composition

  หลักการเขียนอนุเฉท การฝกเขียนอนุเฉทแบบตางๆ 

การวางเคาโครงความเรียง วิธีการเชื่อมโยงความระหวางอนุเฉท การฝก

เขียนความเรียงแบบตางๆ อาท ิแบบพรรณา แบบบรรยาย และแบบอธิบาย 

  Principles of paragraph writing; practice in writing 

paragraphs of various genres; outlining a composition; use of 

cohesive devices between paragraphs; practice in writing 

various genres of compositions such as descriptive, narrative 

and expository compositions 

  

 0162 301 การฟงภาษาจีนเชิงวิเคราะหและวิจารณ 3(2-2-5)

  Analytical and Critical Listening in Chinese

  การฝกทักษะการฟงขอความระดับอนุเฉท บทสนทนา 

เรือ่งเลา และการบรรยาย เพือ่จบัประเดน็ จบัความคดิหลกัและรายละเอยีด 

การตีความเจตนาและทัศนคติของผูพูด  การสรุปความและประเมินคา

ขอความที่ฟงและการถายทอดดวยการพูดและการเขียน

  Listening practice for topic, main idea and detail 

of a paragraph, dialogue, stories and lecture; interpretation of 

the speaker’s intention and attitude; summarizing and evaluation 

of the speech and expressing in the form of spoken or written 

message
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 0162 401 การฝกงาน 9(0-40-0)

  Internship 

  การฝกงานในองคกรตางๆ การรายงานประสบการณ

การฝกงานในประเทศและในตางประเทศ หรอืการคนควาวจิยั หรอืการศึกษา

ภาษาจีนเพิ่มเติมในตางประเทศและการนําเสนอในรูปของสารนิพนธ

  Internship in various organizations, report on 

overseas and domestic internship experience or research or 

additional study in Chinese abroad; internship dissertation

  

 หรือ or

 0499 991 สหกิจศึกษา 9(0-40-0)

  Cooperative Education

  การฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการอยางมีระบบ โดย

ความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ เพ่ือพัฒนานิสิต

ใหมีความรูทางวิชาการและทักษะท่ีเกี่ยวของกับการทํางานในสถาน

ประกอบการ มคีวามสามารถในการพฒันาตนเองในดานความคดิอยางเปน

ระบบ การสงัเกต การตดัสนิใจ ตลอดจนทักษะในการวเิคราะหและประเมนิ

ผล ทาํใหนสิติมคีณุภาพตรงตามความตองการของสถานประกอบการและ

ตลาดแรงงาน

  Working in a work place systematically by 

cooperating with a university to help students to develop their 

academic knowledge and related working skills; to improve their 

thoughts systematically; to have an observation skill; to be able 

to make a decision, and to have analytical and evaluation skills. 

This will improve students’ quality to match the need of 

employers and labour markets

  

  2.3 กลุมวิชาเลือก  ไมนอยกวา 40 หนวยกิต

 กลุมวิชาภาษาเฉพาะกิจ

 0162 302 ภาษาจีนเพื่อการนําเสนอ 3(3-0-6)

  Chinese for Presentation

  หลักและทักษะในการนําเสนองานอยางเปนทางการ 

การออกแบบ การเตรยีมแผนและการนาํเสนอรายละเอียด เทคโนโลยีทีใ่ช

ในการนําเสนอ ทักษะการใชถอยคํา สํานวนและรูปแบบภาษาจีนที่ใชใน

การนําเสนอ

  Principles and skills of formal presentations; 

designing, planning, and presenting; technology for presentation; 

skills of Chinese expressions, idioms and patterns used in 

presentation

  

 0162 303 ภาษาจีนสําหรับการจัดการทองเท่ียว 3(3-0-6)

  Chinese for Tourism Management

  ความรูพืน้ฐานสาํหรบัธุรกิจการทองเท่ียว ศพัท สาํนวนและ

ถอยคําเก่ียวกับการจัดการทองเที่ยว การศึกษาดูงานสถานประกอบการ

การทองเท่ียว

  Fundamental knowledge of tourism business; 

vocabularies, idioms and expressions concerned with tourism 

management; formal visit to tourist enterprises

  

 0162 304 ภาษาจีนสําหรับงานบริการโรงแรม 3(3-0-6)

  Chinese for Hotel Service

  ความรูพื้นฐานเก่ียวกับธุรกิจการโรงแรม  การใชศัพท 

สํานวนและถอยคําในฐานะผูใหบริการดานโรงแรม การตอนรับ และงาน

บริการอ่ืนๆ  

  Fundamental knowledge of hotel business; 

vocabularies, idioms and expressions used in public relations, 

reception and other customer services

  

 0162 305 ภาษาจีนสําหรับมัคคุเทศก 3(3-0-6)

  Chinese for Tour Guide

  ศิลปะการพูด จรรยาบรรณของมัคคุเทศก ศัพท สํานวน 

ถอยคําและบทอานเก่ียวกับศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีไทย ตลอดจน

ความรูเก่ียวกบัสถานทีท่องเทีย่วสาํคญัของไทย การฝกเปนมคัคเุทศกนาํเทีย่ว

  Art of speaking; ethics for tour guide; vocabularies, 

idioms, expressions and texts concerned with Thai art, culture 

and traditions including knowledge of major tourist attractions 

in Thailand; practice in guiding tour 

  

 0162 306 ภาษาจีนสําหรับงานเลขานุการ 3(3-0-6)

  Chinese for Secretary

  ศัพท สํานวนและถอยคําที่ใชในสํานักงานและการติดตอ

งาน การบันทึกยอ การรางจดหมาย การเขียนรายงานการประชุม การใช

โปรแกรมคอมพิวเตอรที่เกี่ยวของกับงานเลขานุการ

  Vocabularies, idioms and expressions used in the 

office and in business contact; note taking; drafting of letters, 

writing of meeting minutes; use of computer programs concerned 

with the secretarial works

  

 0162 307 ภาษาจีนเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ 3(3-0-6)

  Chinese for Advertisement and Public Relation

  ความรูพืน้ฐานเก่ียวกับการโฆษณาและการประชาสัมพนัธ 

การสรางสรรคแผนพบั ใบปลิวและปายโฆษณา สาํนวน ถอยคําและรูปแบบ

ภาษาจีนในงานโฆษณาและประชาสัมพันธ
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  Fundamental knowledge of advertisement and 

public relations; creation of brochures, leaflets and posters; 

Chinese idioms, expressions and Chinese usage in advertisements 

and public relations

  

 0162 308 ภาษาจีนในเว็บไซต 3(3-0-6)

  Chinese in Websites

  คาํศพัท สาํนวน ถอยคําและลกัษณะของภาษาจีนทีป่รากฏ

ในสื่อเว็บไซตตางๆ การฝกออกแบบเว็บไซตเปนภาษาจีน 

  Vocabular ies ,  id ioms,  express ions and 

characteristics of Chinese language in websites; practice in 

designing Chinese websites

  

 0162 402 ภาษาจีนเพื่อการคาระหวางประเทศ 3(3-0-6)

  Chinese for International Trade

  ความรูพืน้ฐานเกีย่วกบัการคาระหวางประเทศ เอกสารและ

แบบฟอรมที่ใชในการนําเขาและการสงออกสินคา คําศัพท สํานวนและ

ถอยคําที่ใชในธุรกิจการคาระหวางประเทศ

  Fundamental knowledge of international trade; 

documents and forms used in imports and exports; vocabularies, 

idioms and expressions used in international trade

  

 0162 403 ภาษาจีนในความรวมมือทางธุรกิจ 3(3-0-6)

  Chinese in Business Cooperation

  คําศัพท สํานวนและถอยคําภาษาจีนธุรกิจที่ใชในบันทึก

ความเขาใจ บนัทึกความตกลง จดหมายแสดงเจตจํานง สญัญาและเอกสาร

ทางกฎหมาย 

  Business Chinese vocabularies, idioms and 

expressions in memoranda of understanding, memoranda of 

agreement, letter of intent, contract and legal document

  

 0162 404 ภาษาจีนเพื่อการเปนพิธีกร 3(3-0-6)

  Chinese for Master of Ceremony

  ศลิปะการพูด การพัฒนาบุคลกิภาพ การฝกใชภาษาทาทาง 

การเตรียมการพูด การฝกเปนพิธีกรในโอกาสตางๆ 

  Art of speaking; development of personality; 

practice of gesture; preparation for speaking; practice to be a 

master of ceremony on various occasions

  

 0162 405 ภาษาจีนเพื่อการจัดรายการวิทยุและโทรทัศน 3(3-0-6)

  Chinese for Creation of Radio and Television 

  Program

  ความรูพื้นฐานเก่ียวกับการเขียนบทรายการวิทยุและ

โทรทัศน ศิลปะการพูด การคนควาขอมูลเพื่อเตรียมบทพูด การฝกจัด

รายการวิทยุและโทรทัศน

  Fundamental knowledge of writing of radio and 

television scripts; art of speaking; information retrieval for the 

preparation of scripts; practice of radio and television 

broadcasting

  

 0162 406 การอานหนังสือพิมพจีน 3(3-0-6)

  Reading of Chinese Newspaper

  ชนดิและรูปแบบของหนังสอืพมิพจนี คาํศพัท สาํนวนและ

ลกัษณะของภาษาจีนทีป่รากฏในหนังสอืพมิพ การอานตีความ การวิจารณ

คอลัมนตางๆ ในหนังสือพิมพ

  Types and genres of Chinese newspapers; 

vocabularies, idioms, expressions and characteristics of Chinese 

in newspapers; interpretative reading; reviews on various 

columns in newspapers

  

 0162 407 การพูดภาษาจีนในที่ประชุมชน 3(2-2-5)

  Chinese Speaking in Public 

  หลักการพูดในที่ประชุมชน อาทิ การพูดโฆษณา การพูด

ประชาสัมพันธ การพูดโตวาที การพูดโนมนาวใจ เปนตน

  Principles of public speaking such as advertisement, 

public relations, debates and persuasion

  

 0162 408 การพูดภาษาจีนในโอกาสพิเศษตางๆ 3(2-2-5)

  Chinese Speaking on Special Occasions

  หลักการพูดในโอกาสพิเศษ อาทิ การพูดแนะนําตนเอง 

การพูดแนะนําองคกร การกลาวตอนรับผูมาเยือน การกลาวลา การกลาว

คําอวยพรในโอกาสตางๆ เปนตน

  Principles of speaking on special occasions such 

as self-introduction, organization introduction, welcoming 

speech, farewell speech and words of blessing on various 

occasions

  

 0162 409 การพูดภาษาจีนเชิงธุรกิจ 3(2-2-5)

  Chinese Speaking in Business 

  ศพัท สาํนวนและถอยคาํท่ีใชในวงการทางธรุกจิ การฝกใช

ภาษาจีนเพื่อติดตอธุรกิจประเภทตางๆ และการเจรจาตอรอง
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  Vocabularies, idioms and expressions used in 

business communication; practice of Chinese speaking in various 

kinds of business contacts and negotiation

  

 0162 410 การเขียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ 3(3-0-6)

  Chinese Writing in Business

  การเขียนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ อาทิ การเขียนยอความ 

การจดบันทึก จดหมายโตตอบทางธุรกิจ และอีเมล การฝกเขียนประเภท

อื่นๆ ที่เกี่ยวของ

  Chinese business writing such as summarizing, 

note taking, business correspondence and e-mails; practice in 

other related writing genres

  

 0162 414 การใชภาษาจีนในโรงงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)

  Chinese Usage in Industrial Factory

  ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจอุตสาหกรรม การใชคําศัพท 

สํานวน และถอยคําในโรงงานอุตสาหกรรม 

  Fundamental knowledge of industrial business; 

usage of vocabularies, idioms and expressions in industrial 

factory

  

 กลุมวิชาภาษาศาสตร 

 0162 309 ไวยากรณจีน-ไทยเปรียบเทียบ 3(3-0-6)

  Comparison of Chinese and Thai Grammar 

  การเปรียบเทียบชนิดของคํา การสรางคํา หนวยสรางวลี 

หนวยสรางประโยคสามัญ ประโยคซับซอน และสัมพันธสารในภาษาจีน

กับภาษาไทย การสรางประโยคสามัญ ประโยคซับซอนและสัมพันธสาร

เปนภาษาจีนและภาษาไทย 

  Comparison of parts of speech, word formation, 

construction phrase, simple sentence construction, complex 

sentence construction and discourse in Chinese and Thai; 

formation of simple sentence, complex sentence and discourse 

in Chinese and Thai 

  

 0162 310 อักษรจีนศึกษา 3(3-0-6)

  Chinese Characters Study

  ที่มาของอักษรจีน พัฒนาการอักษรจีนในแตละยุค 

  Origin of Chinese characters; development of 

Chinese characters in each era

  

 0162 311 ภาษากับการสื่อสารขามวัฒนธรรมระหวาง 3(3-0-6)

  ไทย-จีน

  Language and Cross-cultural Communication 

  between Thai and Chinese

  หลักและทักษะในการสื่อสารขามวัฒนธรรม การใชภาษา

เพ่ือการสือ่สารขามวฒันธรรมในบรบิทตางๆ มารยาทการสือ่สารแบบสากล 

มารยาทแบบจีน และมารยาทแบบไทย

  Principles of and skil ls in cross-cultural 

communications; use of language in various cross-cultural 

communication contexts; universal etiquettes in communication; 

Chinese and Thai etiquettes

  

 0162 411 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางภาษา 3(3-0-6) 

  Research Methodology in Language

  ความหมายของการวจิยั ประเภทของการวจิยั องคประกอบ

ของการวจิยั สาขายอยของวชิาภาษาศาสตร ตวัอยางการวจิยัในแตละสาขา 

การเขียนเคาโครงการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัยทางภาษา

  Definition of research; types of research; 

components of research; disciplines of linguistics; samples of 

research in each discipline; writing a proposal and report on 

research in language 

  

 0162 321 ไวยากรณภาษาจีนขั้นสูง 3(3-0-6)

  Advanced Chinese Grammar

  ไวยากรณจีนตามแนวภาษาศาสตร สถานภาพการศึกษา

ไวยากรณจีนในปจจุบัน

  Linguistic approaches to Chinese grammar; current 

studies of Chinese grammar at present

  

 กลุมวิชาวรรณคดี

 0162 312 สํานวนและภาษิตจีน 3(3-0-6)

  Chinese Idioms and Proverbs

  การใชสํานวน และภาษิตจีนที่เหมาะสมกับบริบท

  The usage of Chinese idioms and proverbs that 

are appropriate in certain contexts

  

 0162 313 พื้นฐานทางวรรณคดีจีน 3(3-0-6)

  Foundation of Chinese Literature

  ประเภทของวรรณคดีจนี ลกัษณะวรรณคดีจนีในแตละยุค 

บทคัดเลือกวรรณคดีจีนที่สําคัญ

  Types of Chinese literature; characteristics of 

Chinese literature in different periods; excerpts of the 

masterpiece of Chinese literature
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 0162 314 การอานวรรณกรรมจีนสมัยใหม 3(3-0-6)

  Reading of Modern Chinese Literature

  การอานเร่ืองส้ัน นิยาย หรือละครจีนในยุคปจจุบัน เพื่อ

ความเขาใจสภาพสังคม และแนวความคิดชาวจีน การฝกอานบทคัดสรร

ของวรรณกรรมจีนปจจุบันแตละประเภท

  Reading of contemporary literature i.e. short stories, 

novels or plays in order to understand Chinese society and 

thoughts; reading practice of selected pieces of modern Chinese 

literature

  

 0162 412 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางวรรณกรรม 3(3-0-6) 

  Research Methodology in Literature

  ความหมายของการวจิยั ประเภทของการวจิยั องคประกอบ

ของการวิจัย สาขายอยของวิชาวรรณคดี ตัวอยางการวิจัยในแตละสาขา 

การเขียนเคาโครงการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัยทางวรรณคดี

  Definition, types, and components of research; 

disciplines of literary studies; samples of research in each 

discipline; writing a proposal and a report on research in literature

  

 กลุมวิชาสังคมและศิลปวัฒนธรรม

 0162 315 ศิลปะการเขียนอักษรจีน 3(3-0-6)

  Art of Chinese Calligraphy

  องคประกอบของตวัอกัษรจนี ความงามของการเขยีนอกัษร

จีน รูปแบบการเขียนอักษรจีนลักษณะตางๆ การฝกเขียนอักษรดวยพูกัน

  The composite of Chinese characters; the 

aesthetics of Chinese calligraphy; Chinese characters in different 

styles; practice in Chinese calligraphy with brush

  

 0162 316 ความรูเกี่ยวกับประเทศจีน 3(3-0-6)

  Knowledge about China

  พฒันาการทางสงัคม การเมอืง การปกครอง และเศรษฐกิจ 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมจีนตั้ งแต อดีตจนถึง

ปจจุบัน บทบาทของประเทศจีนในโลกปจจุบัน

  Development of Chinese society, politics, 

governance and economy; Chinese social and cultural change 

from the past to present; China’s roles in the present world 

  

 0162 317 วัฒนธรรมดานศิลปะของจีน 3(3-0-6)

  Art Culture of China

  ความรู  เกี่ยวกับวัฒนธรรมดานศิลปะของจีน  อาทิ 

จติรกรรม ประตมิากรรม สถาปตยกรรม คตีกรรม รวมถงึนนัทนาการ และ

ศิลปะการทําอาหาร เปนตน

  Knowledge about art culture such as fine art, 

sculpture, architecture, music, as well as recreation and culinary 

art, etc.

  

 0162 413 ปรัชญาจีน 3(3-0-6)

  Chinese Philosophy

  ปรัชญาท่ีมีอิทธิพลตอวิถีชีวิตดานตางๆ ของชาวจีน

  Philosophies influencing Chinese people’s ways 

of life

  

 กลุมวิชาการแปล

 0162 318 หลักการแปล 2(1-2-3)

  Principles of Translation

  หลัก วิธีการ และกลวิธีการแปลจากภาษาจีนกับภาษาไทย

และภาษาไทยเปนภาษาจีน การฝกแปลคํา วลีและขอความ โดยเนนความ

แตกตางทางโครงสรางทัง้ภาษาจนีและภาษาไทย การฝกเลอืกใชคาํศพัทให

ตรงกับบริบท

  Principles, methods and techniques in translation 

from Chinese to Thai and Thai to Chinese; practice of translation 

of lexical items, phrase, sentence and passages, with an 

emphasis on the difference between Chinese and Thai language 

structure; practice on selection of words for appropriate context

  

 0162 319 การแปลจีน-ไทย 2(1-2-3)

  Chinese – Thai Translation

  ปญหาการแปลศพัท สาํนวน โวหาร ลลีาภาษาจนีเปนภาษา

ไทย การแปลขอความ และขอเขียนประเภทตางๆ 

  Problems in translation of vocabulary, idiom, 

expression and style from Chinese to Thai; practice of translation 

in different texts and writings

  

 0162 320 การแปลไทย-จีน 2(1-2-3)

  Thai – Chinese Translation

  ปญหาการแปลศัพท สํานวน โวหาร ลีลาภาษาไทย

เปนภาษาจีน การแปลขอความ และขอเขียนประเภทตางๆ 

  Problems in translation of vocabulary, idiom, 

expression and style from Thai to Chinese. Practice of translation 

in different texts and writings
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 0162 415 การแปลแบบลามภาษาจีน 3(2-2-5)

  Interpretative Translation of Chinese

  หลักการแปลภาษาแบบลาม  การฝกทักษะการแปลแบบ

ทันทีในสถานการณจําลอง ทั้งจากภาษาจีนเปนภาษาไทย และภาษาไทย

เปนภาษาจีน 

  Principles of interpretive translation; practice on 

simultaneous interpreting of Chinese to Thai and Thai to Chinese 

in simulated situations

  

 0162 416 การแปลบทภาพยนตรจีน 3(2-2-5)

  Translation of Chinese Movie Script

  ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับบทภาพยนตร มโนทัศนเกี่ยวกับ

วัจนลีลาและสถานการณการใชภาษา การใชคําที่เหมาะกับบทสนทนา 

การฝกแปล และพากยบทภาพยนตรขนาดสั้น

  Fundamental knowledge of movies script; concepts 

about linguistic styles and situation; use of words in appropriate 

context; practice of translation and dubbing short movies scripts

  

 0162 417 การแปลวรรณกรรมจีน 3(2-2-5)

  Translation of Chinese Literary Works

  ความรู พื้นฐานเกี่ยวกับองคประกอบของวรรณกรรม 

มโนทัศนเกีย่วกบัวจันลลีากบัสถานการณการใชภาษา การใชคาํทีเ่หมาะกับ

บทสนทนา การฝกการแปลศัพท สํานวนในวรรณกรรมประเภทตางๆ จาก

ภาษาจีนเปนภาษาไทย 

  Fundamental knowledge of litrary components; 

concepts about linguistic styles and situation; use of words in 

appropriate context; practice of translation of words, idiomatic 

expressions in various kinds of literary works from Chinese to 

Thai

  

 กลุมวิชาการสอน

 0162 418 การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ 3(2-2-5)

  Teaching Chinese as a Foreign Language 

  แนวทางและวิธีสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ 

การออกแบบและการใชสื่อ การเตรียมแผนการสอนและการจัดกิจกรรม

การเรียน การวัดผลและประเมินผลประสิทธิภาพของการเรียนการสอน

  Approaches and methods in teaching Chinese as 

a foreign language; design and use of teaching materials; 

arrangement of teaching plan and learning activities; 

measurement and evaluation of teaching and learning proficiency

  

 0162 419 การสรางแบบเรียนและสื่อการสอนภาษาจีน 3(2-2-5)

  Creation of Textbooks and Teaching Materials 

  in Chinese

  การวเิคราะหแบบเรยีนและสือ่การสอนภาษาจนีทีใ่ชอยูใน

ปจจุบันในดานของเน้ือหา วัตถุประสงค ระดับผูเรียน การนําเสนอเนื้อหา 

และแบบฝกหัด การฝกสรางแบบเรียนและสื่อการสอนภาษาจีน

  Analysis of Chinese textbooks and teaching 

materials that are currently used in the aspects of content, 

objective, level of student, presentation of its content and 

exercises; practice in creation of a textbook and teaching 

materials

  

 3.1.5.3 หมวดวิชาภาษาอังกฤษ  ไมนอยกวา 12 หนวยกิต

 0105 103 ไวยากรณและการใชภาษาอังกฤษที่จําเปน 3(3-0-6)

  Essential English Grammar and Usage 

  ชนิดของคํา รูปกริยาตามกาลและวาจก ความสอดคลอง

กันของประธานและกริยา รูปแบบประโยคและชนิดของประโยค คําเช่ือม

ประโยค การระบุและแกไขขอผิดพลาดในการใชที่พบบอย

  Parts of speech; verb forms in different tenses and 

voices; subject-verb agreement; sentence patterns, and sentence 

types; use of sentence connectors; identifying and correcting 

common grammatical errors

  

 0105 104 การอานภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)

  Daily English Reading 

  ทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ การอานเพื่อ

จับใจความสําคัญและรายละเอียดสนับสนุน คําศัพทและโครงสราง

ไวยากรณที่จําเปนในการอานขอความตางๆ ในชีวิตประจําวัน 

  English reading skill for comprehension; reading 

for main ideas and supporting details; essential vocabulary and 

grammatical structures for reading various texts in daily life

  

 0105 201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน 3(3-0-6)

  Basic Communicative English 

  ทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

ในชวีติประจาํวันสาํหรับผูใชระดบัพืน้ฐานศพัทและโครงสรางภาษาองักฤษ

พื้นฐานท่ีจําเปนในการฟง พูด อาน และเขียนเกี่ยวกับเรื่องรอบตัว

ในสถานการณตางๆ 

  English listening, speaking, reading, and writing 

skills for daily life communication for basic users; essential 

English vocabulary and grammatical structures for listening, 

speaking, reading, and writing about daily activities in various 

situations
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 0105 202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขั้นกลาง 3(3-0-6)

  Intermediate Communicative English 

เง่ือนไขของรายวิชา : 0105 201 ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารขั้นพื้นฐาน

Prerequisite : 0105 201 Basic Communicative 

English

  ทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

ในชีวิตประจําวันสําหรับผูใชระดับกลาง ศัพทและโครงสรางภาษาอังกฤษ

ที่จําเปนในการฟง พูด อาน เขียนขอความส้ันๆ เพื่อการพรรณนาการ

บรรยาย การอธิบาย การโตแยงการใหเหตุผลและแสดงความคิดเห็น

  English listening, speaking, reading, and writing 

skills for daily life communication for Intermediate users; essential 

vocabulary and grammatical structures used for listening, 

speaking, reading, and writing short messages for describing, 

narrating, explaining, arguing, reasoning, and expressing 

opinions

  

 0105 208 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)

  Daily English Writing 

  ทักษะการเขียนประโยคและขอความสั้นๆ ภาษาอังกฤษ

โดยใชโครงสรางขั้นพื้นฐาน การเลือกใชคําศัพทและโครงสรางที่เหมาะสม

ในการเขียนประโยค และขอความสั้นในชีวิตประจําวัน การเขียนขอความ

เพื่อการสื่อสารสวนตัว หลักและวิธีเขียนยอหนาสั้นๆ 

  Skills in writing sentences and short messages 

using basic English grammatical structures; choice of words and 

grammatical structures for writing sentences and short messages 

in daily life; writing messages for personal communication; 

principles and methods for paragraph writing; practice in writing 

short paragraphs

  

 0105 300 การอานวรรณกรรมภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)

  English Literary Reading 

  ทักษะการอานงานวรรณกรรมเพ่ือความบันเทิง ประเภท

ของวรรณกรรม องคประกอบของนิยาย กลวิธีในการเขียนกลอน ฝกอาน

บทกลอน และนิยายท่ีคดัสรรเพ่ือความเขาใจ การวิเคราะหและการตีความ

  Skills in reading literary works in English for 

pleasure; literary genres; elements of fiction; poetic devices; 

practice reading selected poems and fiction for comprehension, 

analysis, and interpretation

  

 0105 301 ภาษาอังกฤษสําหรับมนุษยศาสตรและ 3(3-0-6)

  สังคมศาสตร 

  English for Humanities and Social Sciences 

  ทักษะการพูด ฟง อาน เขียนเกี่ยวกับงานวิชาการทางดาน

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ศัพทเฉพาะและโครงสรางที่จําเปน 

ฝกการนําเสนอเชิงวิชาการ การฝกอานเนื้อหาเชิงวิชาการและเขียนสรุป

  Speaking, listening, reading, and writing skills for 

academic purposes in the Fields of humanities and social 

sciences; technical terms and essential English grammatical 

structures; practice in academic oral presentation; practice in 

reading various academic texts and writing a summary
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาตะวันออก 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

ชื่อหลักสูตร
 ภาษาไทย  : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาตะวันออก

 ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Arts Program in Oriental Languages

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   
 ภาษาไทย (ชื่อเต็ม)    : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาตะวันออก)

  (ชื่อยอ)  : ศศ.บ. (ภาษาตะวันออก)

 ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Arts (Oriental Languages)

  (ชื่อยอ) : B.A. (Oriental Languages)

หลักสูตร
 จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  124  หนวยกิต

โครงสรางหลักสูตร 

หมวดวิชาและกลุมวิชา จํานวนหนวยกิต

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา  30  หนวยกิต

2.  หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 73  หนวยกิต

      2.1  กลุมวิชาแกน ไมนอยกวา  6  หนวยกิต

      2.2  กลุมวิชาเอกบังคับ ไมนอยกวา  53  หนวยกิต

      2.3  กลุมวิชาเอกเลือก ไมนอยกวา  14  หนวยกิต

3.  หมวดวิชาโท ไมนอยกวา  15  หนวยกิต

4.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา  6  หนวยกิต

รวมจํานวนหนวยกิต ไมนอยกวา  124  หนวยกติ
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รายวิชาในหลักสูตร
1.  วิชาเอกภาษาเกาหลี 

 1.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา 30 หนวยกิต  

 ใหนสิติเรียนรายวิชาตามขอกาํหนดในหลักสตูรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป

ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

 1.2  หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 72 หนวยกิต 

  1.2.1 กลุมวิชาแกน 6 หนวยกิต

0164 001 ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก

East Asian Languages and Cultures

3(3-0-6)

0164 002 ประวัติศาสตรและสังคมเอเชียตะวันออก

East Asian History and Society

3(3-0-6)

  1.2.2 กลุมวิชาเอกบงัคับ 53 หนวยกิต

0164 101 ทักษะทางภาษาเกาหลีขั้นตน 1 2(1-2-3)

Elementary Korean Skills 1

0164 102 ทักษะทางภาษาเกาหลีขั้นตน 2 2(1-2-3)

Elementary Korean Skills 2

0164 103 ทักษะทางภาษาเกาหลีขั้นกลาง 1 2(1-2-3)

Intermediate Korean Skills 1

0164 104 ทักษะทางภาษาเกาหลีขั้นกลาง 2 2(1-2-3)

Intermediate Korean Skills 2

0164 105 ทักษะทางภาษาเกาหลีขั้นสูง 1 2(1-2-3)

Advanced Korean Skills 1

0164 106 ทักษะทางภาษาเกาหลีขั้นสูง 2 2(1-2-3)

Advanced Korean Skills 2

0164 107 การสนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจําวัน 1 2(1-2-3)

Korean Conversation in Daily Life 1

0164 108 การสนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจําวัน 2 2(1-2-3)

Korean Conversation in Daily Life 2

0164 109 พื้นฐานการเขียนภาษาเกาหลี 2(2-0-4)

Foundation of Korean Writing

0164 110 การอานภาษาเกาหลีเพื่อจับใจความ 3(3-0-6)

Korean Reading for Main Ideas

0164 111 โครงสรางภาษาเกาหลี 2(2-0-4)

Korean Structure

0164 112 สัทศาสตรภาษาเกาหลี 2(2-0-4)

Korean Phonetics

0164 113 การแปลภาษาเกาหลีเบื้องตน 3(3-0-6)

Introduction to Korean Translation

0164 114 การแปลภาษาเกาหลี-ไทย 3(3-0-6)

Korean-Thai Translation

0164 115 การสอนภาษาเกาหลีในฐานะภาษาตางประเทศ 1 3(3-0-6)

Teaching Korean as a Foreign Language 1

0164 116 พื้นฐานทางวรรณคดีเกาหลี 2(2-0-4)

Korean Literature Background

0164 117 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับประเทศเกาหลี 2(2-0-4)

Fundamental Knowledge about Korea

0164 118 เกาหลีศึกษา 2(2-0-4)

Korean Studies

0164 119 โครงงานนิสิตทางดานภาษาและวัฒนธรรม

เกาหลี

4(2-4-6)

Senior Project in Korean Language and 

Culture

0164 120* การฝกงาน * 9(0-40-0)

Internship

หรือ

0164 121* ประสบการณในตางแดน *

Overseas Experience

9(0-40-0)

หรือ

0199 499* สหกิจศึกษา * 9(0-40-0)

Cooperative Education

   * การประเมินผลการเรียนเปน S หรือ U

  1.2.3  กลุมวิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 14 หนวยกิต

  นิสิตสามารถเลือกเรียนวิชาเอกเลือกไดตามคําแนะนําและความ

เห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา ดังตอไปนี้

0164 122

0164 123

0164 124

0164 125

0164 126

0164 127

0164 128

0164 129

0164 130

ประวัติศาสตรเกาหลี 

Korean History

เศรษฐกิจเกาหลี  

Korean Economy 

การเขียนเรียงความภาษาเกาหลี

Korean Composition Writing

การเขียนภาษาเกาหลีเชิงธุรกิจ

Korean Business Writing

การเขียนวรรณกรรมเกาหลีสําหรับเด็ก 

The Creation of Korean Literature for 

Children

การแปลภาษาไทย-เกาหลี

Thai-Korean Translation

การแปลภาษาเกาหลีแบบลาม

Interpretative Korean Translation 

การแปลภาษาเกาหลีเพื่องานธุรกิจ

Korean Translation for Business 

ภาษาเกาหลีเพื่อการนําเสนอ

Korean for Presentation

2(2-0-4)

2(2-0-4)

3(3-0-6)

2(2-0-4)

2(2-0-4)

2(2-0-4)

2(1-2-3)

2(2-0-4)

2(2-0-4)
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0164 131

0164 132

0164 133

0164 134

0164 135

0164 136

0164 137

0164 138

0164 139

0164 140

0163 141

ภาษาเกาหลีเพื่องานเลขานุการ

Korean for Secretary

ภาษาเกาหลีเพื่อการทองเที่ยว

Korean for Tourism

ภาษาเกาหลีเพื่อการโรงแรม

Korean for Hotel Service

ภาษาเกาหลีเพื่อการมัคคุเทศก

Korean for Tour Guide

ภาษาเกาหลเีพ่ือการโฆษณาและประชาสมัพนัธ

Korean for Advertisement and Public 

Relation

ภาษาเกาหลีเพื่อการตลาด

Korean for Marketing

ภาษาเกาหลีเพื่อการคาระหวางประเทศ

Korean for International Trade

ภาษาเกาหลีในสื่ออิเล็กทรอนิกส

Korean in Electronic Media

ภาษาเกาหลีในสื่อสิ่งพิมพ

Korean in Printed Media

การสอนภาษาเกาหลีในฐานะภาษาตางประเทศ 2

Teaching Korean as a Foreign Language 2

สือ่และนวัตกรรมการสอนภาษาเกาหลีในฐานะ

ภาษาตางประเทศ

Media and Innovation for Korean Language 

Teaching as a Foreign Language

2(2-0-4)

2(2-0-4)

2(2-0-4)

2(2-0-4)

2(2-0-4)

2(2-0-4)

2(2-0-4)

2(2-0-4)

2(2-0-4)

3(0-6-3)

2(2-0-4)

1.3  หมวดวิชาโท ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

 การจัดการศึกษารายวิชาโทกําหนดใหเรียนรายวิชาโทตามหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่เปดสอนใหหลักสูตรอื่นๆ และ

ในกรณีจําเปนใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการอาจารยผูรับผิดชอบ

หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษาตะวนัออก วชิาเอกภาษาเกาหลี

 1.4  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

 นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

2.  วิชาเอกภาษาญี่ปุน 

 2.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

 ใหนสิติเรียนรายวิชาตามขอกาํหนดในหลักสตูรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป

ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

 2.2  หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 72 หนวยกิต 

  2.2.1 กลุมวิชาแกน 6 หนวยกิต

0164 001 ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก 3(3-0-6)

 East Asian Languages and Cultures 

0164 002 ประวัติศาสตรและสังคมเอเชียตะวันออก 3(3-0-6) 

 East Asian History and Society 

 

 2.2.2 กลุมวิชาเอกบังคับ 53 หนวยกิต

0164 201 ทักษะทางภาษาญ่ีปุนขั้นตน 1 2(1-2-3)

 Elementary Japanese Skills 1 

0164 202 ทักษะทางภาษาญ่ีปุนขั้นตน 2 2(1-2-3)

 Elementary Japanese Skills 2

0164 203 ทักษะทางภาษาญ่ีปุนขั้นกลาง 1 2(1-2-3)

 Intermediate Japanese Skills 1

0164 204 ทักษะทางภาษาญ่ีปุนขั้นกลาง 2 2(1-2-3)

 Intermediate Japanese Skills 2

0164 205 ทักษะทางภาษาญ่ีปุนขั้นสูง 1 2(1-2-3)

 Advanced Japanese Skills 1

0164 206 ทักษะทางภาษาญ่ีปุนขั้นสูง 2 2(1-2-3)

 Advanced Japanese Skills 2

0164 207 การฟงและพูดภาษาญ่ีปุน 1 2(1-2-3)

 Listening and Speaking in Japanese 1

0164 208 การฟงและพูดภาษาญ่ีปุน 2 2(1-2-3)

 Listening and Speaking in Japanese 2

0164 209 การสนทนาภาษาญ่ีปุน 1 2(1-2-3)

 Japanese Conversation 1

0164 210 การสนทนาภาษาญ่ีปุน 2 2(1-2-3)

 Japanese Conversation 2

0164 211 การสนทนาภาษาญ่ีปุน 3 2(1-2-3)

 Japanese Conversation 3

0164 212 การอานภาษาญ่ีปุนเพื่อความเขาใจ 2(1-2-3)

 Japanese Reading Comprehension

0164 213 การอานภาษาญ่ีปุนเพื่อวิเคราะหขอมูล 2(1-2-3)

 Japanese Analytical Reading

0164 214 การอานภาษาญ่ีปุนเพื่อวิเคราะหวิจารณ 2(1-2-3)

 Japanese Critical Reading

0164 215 การเขียนภาษาญ่ีปุนในชีวิตประจําวัน 2(1-2-3)

 Japanese Writing in Daily Life 

0164 216 การเขียนบรรยายภาษาญ่ีปุน 3(2-2-5)

 Descriptive Writing in Japanese 

0164 217 การเขียนภาษาญ่ีปุนเพื่อการทํางาน 3(2-2-5)

 Japanese Writing for Careers
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0164 218 สัทศาสตรภาษาญี่ปุน 2(1-2-3)

 Japanese Phonetics

0164 219 การแปลภาษาญี่ปุนเบื้องตน 1-2-3)2)

 Introduction to Japanese Translation

0164 220 การลามภาษาญี่ปุนเบื้องตน  2(1-2-3)

 Introduction to Japanese Interpretation

0164 221 สถานการณญี่ปุนปจจุบัน 2(1-2-3)

 Contemporary Japan 

0164 222 การฝกประสบการณ 9(0-40-0)

 Internship

หรือ

0199 499* สหกิจศึกษา * 9(0-40-0)

 Cooperative Education

   * การประเมินผลการเรียนเปน S หรือ U

  2.2.3 กลุมวิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 14 หนวยกิต

  นิสิตสามารถเลือกเรียนวิชาเอกเลือกไดตามคําแนะนําและความ

เห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา ดังตอไปนี้

0164 223 คันจิศึกษา 3(3-0-6)

 Kanji Studies

0164 224 ญี่ปุนศึกษา 3(3-0-6)

 Japanese Studies

0164 225  เรื่องสั้นและนวนิยายญี่ปุน 3(3-0-6)

 Japanese Short Stories and Novels

0164 226 การแปลภาษาไทย-ญี่ปุน 3(3-0-6)

 Thai-Japanese Translation

0164 227 ภาษาญี่ปุนธุรกิจ 3(3-0-6)

 Business Japanese 

0164 228 การสอนภาษาญี่ปุน 3(2-2-5)

 Japanese Language for Teaching

0164 229 ภาษาญี่ปุนเพื่อการทองเที่ยว 3(3-0-6)

 Japanese for Tourism

0164 230 ภาษาญี่ปุนเพื่อการโรงแรม 3(3-0-6)

 Japanese for Hotel Service

0164 231 การลามภาษาญี่ปุนเพื่อการทํางาน 3(3-0-6)

 Japanese Interpretation for Careers

0164 232 ภาษาญี่ปุนเพื่อการบริการทางสุขภาพ 3(3-0-6)

 Japanese for Healthcare Service

0164 233 ภาษาญี่ปุนสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)

 Japanese Language for Industrial Factory 

0164 234 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาและวรรณกรรม 3(2-2-5)

 Research Methodology in Language and Literature

2.3  หมวดวิชาโท ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

นสิติเลือกเรียนหลักสตูรวิชาโทท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 2.4  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

 นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

รายวิชาโทภาษาเกาหลี

0164 301 ทักษะทางภาษาเกาหลีขั้นตนเพื่อการสื่อสาร 1 3(3-0-6)

 Elementary Korean Skills for Communication 1 

0164 302 การฟงภาษาเกาหลีเพื่อความเขาใจ 3(3-0-6)

 Korean Listening Comprehension  

0164 303 การอานภาษาเกาหลีเพื่อความเขาใจ 3(3-0-6)

 Korean Reading Comprehension  

0164 304 การสนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจําวัน 1 3(3-0-6)

 Korean Conversation in Daily Life 1 

0164 305 พื้นฐานการเขียนภาษาเกาหลี 3(3-0-6)

 Foundation of Korean Writing 

รายวิชาโทภาษาญ่ีปุน

0164 401 ทักษะทางภาษาญ่ีปุนขั้นตนเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

 Elementary Japanese Skills for Communication 1

0164 402 ทักษะทางภาษาญ่ีปุนขั้นตนเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

 Elementary Japanese Skills for Communication 2

0164 403 ทักษะทางภาษาญ่ีปุนขั้นกลางเพ่ือการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

 Intermediate Japanese Skills for Communication 1

0164 404 ทักษะทางภาษาญ่ีปุนขั้นกลางเพ่ือการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

 Intermediate Japanese Skills for Communication 2

0164 405 การสื่อสารภาษาญ่ีปุนเพื่อการทํางาน 3(2-2-5)

 Japanese Communication for Work
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แผนการศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (วิชาเอกภาษาเกาหลี)

ปที่ 1 ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต 

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 8

วิชาแกน 3

0164 001 ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก

East Asian Languages and Cultures

3(3-0-6)

วิชาเอกบังคับ 4

0164 101 ทักษะทางภาษาเกาหลีขั้นตน 1

Elementary Korean Skills 1

2(1-2-3)

0164 107 การสนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจําวัน 1

Korean Conversation in Daily Life 1

2(1-2-3)

รวมจํานวนหนวยกิต 15

ปที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต 

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 8

วิชาแกน 3

0164 002 ประวัติศาสตรและสังคมเอเชียตะวันออก

East Asian History and Society

3(3-0-6)

วิชาเอกบังคับ 6

0164 102 ทักษะทางภาษาเกาหลีขั้นตน 2

Elementary Korean Skills 2

2(1-2-3)

0164 108 การสนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจําวัน 2

Korean Conversation in Daily Life 2

2(1-2-3)

0164 109 พื้นฐานการเขียนภาษาเกาหลี

Foundation of Korean Writing

2(2-0-4)

รวมจํานวนหนวยกิต 17
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ปที่ 2 ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต 

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 8

วิชาเอกบังคับ 6

0164 103 ทักษะทางภาษาเกาหลีขั้นกลาง 1

Intermediate Korean Skills 1

2(1-2-3)

0164 112 สัทศาสตรภาษาเกาหลี

Korean Phonetics

2(2-0-4)

0164 117 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับประเทศเกาหลี

Fundamental Knowledge about Korea

2(2-0-4)

xxxx xxx วิชาโท 3

รวมจํานวนหนวยกิต 17

 

ปที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต 

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 6

วิชาเอกบังคับ 9

0164 104 ทักษะทางภาษาเกาหลีขั้นกลาง 2

Intermediate Korean Skills 2

2(1-2-3)

0164 110 การอานภาษาเกาหลีเพื่อจับใจความ

Korean Reading for Main Ideas

3(3-0-6)

0164 111 โครงสรางภาษาเกาหลี 

Korean Structure 

2(2-0-4)

0164 116 พื้นฐานทางวรรณคดีเกาหลี

Korean Literature Background

2(2-0-4)

xxxx xxx วิชาโท 3

รวมจํานวนหนวยกิต 18
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ปที่ 3 ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต 

วิชาเอกบังคับ 7

0164 105 ทักษะทางภาษาเกาหลีขั้นสูง 1

Advanced Korean Skills 1

2(1-2-3)

0164 113 การแปลภาษาเกาหลีเบื้องตน

Introduction to Korean Translation

3(3-0-6)

0164 118 เกาหลีศึกษา 

Korean Studies

2(2-0-4)

0164 xxx วิชาเอกเลือก 2

xxxx xxx วิชาโท 3

xxxx xxx เลือกเสรี 3

รวมจํานวนหนวยกิต 15

ปที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต 

วิชาเอกบังคับ 8

0164 106 ทักษะทางภาษาเกาหลีขั้นสูง 2

Advanced Korean Skills 2

2(1-2-3)

0164 114 การแปลภาษาเกาหลี-ไทย

Korean-Thai Translation

3(3-0-6)

0164 115 การสอนภาษาเกาหลีในฐานะภาษาตางประเทศ 1

Teaching Korean as a Foreign Language 1

3(3-0-6)

0164 xxx วิชาเอกเลือก 4

xxxx xxx วิชาโท 3

xxxx xxx เลือกเสรี 3

รวมจํานวนหนวยกิต 18
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ปที่ 4 ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต 

วิชาเอกบังคับ 4

0164 119 โครงงานนิสิตทางดานภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี

Senior Project in Korean Language and Culture

4(2-4-6)

0164 xxx วิชาเอกเลือก 8

xxxx xxx วิชาโท 3

รวมจํานวนหนวยกิต 16

ปที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต 

วิชาเอกบังคับ 9

0164 120* การฝกงาน * 

Internship

9(0-40-0)

หรือ

0164 121* ประสบการณในตางแดน *

Overseas Experience

9(0-40-0)

หรือ

0199 499* สหกิจศึกษา *

Cooperative Education

9(0-40-0)

รวมจํานวนหนวยกิต 9

* หมายเหตุ การประเมินผลการเรียนเปน S หรือ U
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (วิชาเอกภาษาญ่ีปุน)

 

ปที่ 1 ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต 

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 8

วิชาแกน 3

0164 001 ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก

East Asian Languages and Cultures

3(3-0-6)

วิชาเอกบังคับ 4

0164 201 ทักษะทางภาษาญี่ปุนขั้นตน 1

Elementary Japanese Skills 1

2(1-2-3)

0164 218 สัทศาสตรภาษาญี่ปุน

Japanese Phonetics

2(1-2-3)

รวมจํานวนหนวยกิต 15

ปที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต 

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 8

วิชาแกน 3

0164 002 ประวัติศาสตรและสังคมเอเชียตะวันออก

East Asian History and Society

3(3-0-6)

วิชาเอกบังคับ 4

0164 202 ทักษะทางภาษาญี่ปุนขั้นตน 2

Elementary Japanese Skills 2

2(1-2-3)

0164 207 การฟงและพูดภาษาญี่ปุน 1

Listening and Speaking in Japanese 1

2(1-2-3)

0164 xxx วิชาเอกเลือก 3

รวมจํานวนหนวยกิต 18
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ปที่ 2 ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต 

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 8

วิชาเอกบังคับ 6

0164 203 ทักษะทางภาษาญี่ปุนขั้นกลาง 1

Intermediate Japanese Skills 1

2(1-2-3)

0164 208 การฟงและพูดภาษาญี่ปุน 2

Listening and Speaking in Japanese 2

2(1-2-3)

0164 212 การอานภาษาญี่ปุนเพื่อความเขาใจ 

Japanese Reading Comprehension

2(1-2-3)

xxxx xxx วิชาโท 3

รวมจํานวนหนวยกิต 17

ปที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต 

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6

วิชาเอกบังคับ 8

0164 204 ทักษะทางภาษาญี่ปุนขั้นกลาง 2

Intermediate Japanese Skills 2

2(1-2-3)

0164 209 การสนทนาภาษาญี่ปุน 1

Japanese Conversation 1

1-2-3)2)

0164 213 การอานภาษาญี่ปุนเพื่อวิเคราะหขอมูล

Japanese Analytical Reading

1-2-3)2)

0164 215 การเขียนภาษาญี่ปุนในชีวิตประจําวัน

Japanese Writing in Daily Life

1-2-3)2)

xxxx xxx วิชาโท 3

รวมจํานวนหนวยกิต 17
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ปที่ 3 ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต 

วิชาเอกบังคับ 11

0164 205 ทักษะทางภาษาญี่ปุนขั้นสูง 1

Advanced Japanese Skills 1

2(1-2-3)

0164 210 การสนทนาภาษาญี่ปุน 2

Japanese Conversation 2

2(1-2-3)

0164 214 การอานภาษาญี่ปุนเพื่อวิเคราะหวิจารณ

Japanese Critical Reading

2(1-2-3)

0164 216 การเขียนบรรยายภาษาญี่ปุน

Descriptive Writing in Japanese 

3(2-2-5)

0164 219 การแปลภาษาญี่ปุนเบื้องตน 

Introduction to Japanese Translation

2(1-2-3)

xxxx xxx วิชาโท 3

xxxx xxx เลือกเสรี 3

รวมจํานวนหนวยกิต 17

ปที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต 

วิชาเอกบังคับ 9

0164 206 ทักษะทางภาษาญี่ปุนขั้นสูง 2

Advanced Japanese Skills 2

2(1-2-3)

0164 211 การสนทนาภาษาญี่ปุน 3

Japanese Conversation 3

2(1-2-3)

0164 217 การเขียนภาษาญี่ปุนเพื่อการทํางาน 

Japanese Writing for Careers

3(2-2-5)

0164 220 การลามภาษาญี่ปุนเบื้องตน

Introduction to Japanese Interpretation

2(1-2-3)

xxxx xxx วิชาโท 3

xxxx xxx เลือกเสรี 3

รวมจํานวนหนวยกิต 15
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ปที่ 4 ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต 

วิชาเอกบังคับ 2

0164 221 สถานการณญี่ปุนปจจุบัน

Contemporary Japan

2(1-2-3)

0164 xxx วิชาเอกเลือก 11

xxxx xxx วิชาโท 3

รวมจํานวนหนวยกิต 16

หมายเหตุ :  นิสิตวิชาเอกภาษาญ่ีปุนตองผานการทดสอบความสามารถทางภาษาญ่ีปุนท่ีสาขาวิชาภาษาญ่ีปุนกําหนด (เทียบเทาระดับ N 3 ของ

การสอบวัดระดับความรูภาษาญ่ีปุน JLPT) โดยนสิติตองผานการทดสอบฯ กอนปที ่4 ภาคปลาย และในกรณีทีน่สิติไมผานการทดสอบฯ 

นิสิตจะไมสามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 0168 445 การฝกประสบการณ (Internship) หรือ 0199 499 สหกิจศึกษา 

(Cooperative Education) ได

ปที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต 

วิชาเอกบังคับ 9

0164 222* การฝกประสบการณ*

Internship

9(0-40-0)

หรือ

0199 499* สหกิจศึกษา *

Cooperative Education

9(0-40-0)

รวมจํานวนหนวยกิต 9

* หมายเหตุ การประเมินผลการเรียนเปน S หรือ U
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คําอธิบายรายวิชา 
 1. วิชาเอกภาษาเกาหลี

  1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต

  รายละเอียดรายวิชาตามหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

  1.2 หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 72 หนวยกิต 

   1.2.1 กลุมวิชาแกน ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

 0164 001 ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก 3(3-0-6)

  East Asian Languages and Cultures

  ลักษณะเฉพาะและลักษณะรวมดานภาษาและวัฒนธรรม

ตะวันออก ความคิดความเช่ือของชนชาติที่สะทอนใหเห็นในภาษาและ

วัฒนธรรม

  Specific and common Eastern linguistic and 

cultural characteristics; ethnic ideology and beliefs reflected in 

language and culture

  

 0164 002 ประวัติศาสตรและสังคมเอเชียตะวันออก 3(3-0-6)

  East Asian History and Society

  ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออก และลักษณะสังคม

ของชนชาติเอเชียตะวันออก

  East Asian history and social characteristics of 

East Asian ethnicity

  

  1.2.2 กลุมวิชาเอกบังคับ 53 หนวยกิต

 0164 101 ทักษะทางภาษาเกาหลีขั้นตน 1 2(1-2-3)

  Elementary Korean Skills 1

  ระบบถอดเสียงภาษาเกาหลีเปนอักษรโรมัน ตัวอักษร

เกาหลี คําศัพทพื้นฐานในระดับ 500 คํา สํานวน บทสนทนาพื้นฐานในชีวิต

ประจําวัน 

  Transcription of Korean into Roman alphabets; 

Korean characters; 500 basic vocabulary; expressions and 

conversations used in daily life

  

 0164 102 ทักษะทางภาษาเกาหลีขั้นตน 2 2(1-2-3)

  Elementary Korean Skills 2

เง่ือนไขของรายวิชา : 0164 101 ทักษะทางภาษาเกาหลี

ขั้นตน 1 

Prerequisite : 0164 101 Elementary Korean 

Skills 1

  คําศัพท สํานวน บทสนทนาที่ใชบอยในชีวิตประจําวัน 

  Vocabulary; expressions; conversations often used 

in daily life

  

 0164 103 ทักษะทางภาษาเกาหลีขั้นกลาง 1 2(1-2-3)

  Intermediate Korean Skills 1

เงื่อนไขของรายวิชา : 0164 102 ทักษะทางภาษาเกาหลี

ขั้นตน 2

Prerequisite : 0164 102 Elementary Korean 

Skills 2 

  คาํศพัท สาํนวน บทสนทนาทีใ่ชบอยในโฆษณา ปายประกาศ 

จดหมาย 

  Vocabulary; expressions; conversations often used 

in advertisements, sign boards and letters

  

 0164 104 ทักษะทางภาษาเกาหลีขั้นกลาง 2 2(1-2-3)

  Intermediate Korean Skills 2

เงื่อนไขของรายวิชา : 0164 103 ทักษะทางภาษาเกาหลี

ขั้นกลาง 1

Prerequisite : 0164 103 Intermediate Korean 

Skills 1 

  คําศัพท สํานวน บทสนทนาที่ใชบอยในขาว สื่อโฆษณา 

ภาพยนตร รายการโทรทัศน 

  Vocabulary; expressions; conversations often used 

in news, advertisements, movies and television programs

  

 0164 105 ทักษะทางภาษาเกาหลีขั้นสูง 1 2(1-2-3) 

  Advanced Korean Skills 1

เงื่อนไขของรายวิชา : 0164 104 ทักษะทางภาษาเกาหลี

ขั้นกลาง 2

Prerequisite : 0164 104 Intermediate Korean 

Skills 2

  คําศัพท สํานวน บทสนทนาที่ใชบอยในดานศิลปะ กีฬา 

วัฒนธรรม วรรณกรรมประเภทนิทาน เรื่องสั้นปจจุบัน 

  Vocabulary; expressions; conversations often used 

in art, sports, culture, tales and modern short stories

  

 0164 106 ทักษะทางภาษาเกาหลีขั้นสูง 2 2(1-2-3) 

  Advanced Korean Skills 2

เงื่อนไขของรายวิชา : 0164 105 ทักษะทางภาษาเกาหลี

ขั้นสูง 1

Prerequisite : 0164 105 Advanced Korean 

Skills 1

  คาํศพัท สาํนวน ถอยความ ดานประวัตศิาสตร ศาสนาและ

วรรณคดี 

  Vocabulary; expressions; conversations often used 

in history, religion and literature
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 0164 107 การสนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจําวัน 1 2(1-2-3)

  Korean Conversation in Daily Life 1

  การฝกพูดบทสนทนาภาษาเกาหลีในสถานการณตางๆ 

ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน การออกเสียงที่ถูกตองและเหมาะสมกับบริบท 

โดยเฉพาะการเนนเสียง และทํานองเสียงในประโยค การฝกทักษะการฟง

ประโยค และบทสนทนาสั้นๆ เพื่อความเขาใจ 

  Practice in short Korean conversations in various 

everyday life situations; accurate and appropriate pronunciation 

in suitable contexts with an emphasis on stress and intonation 

in sentence; listening comprehension of short sentences and 

short conversations 

  

 0164 108 การสนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจําวัน 2 2(1-2-3)

  Korean Conversation in Daily Life 2

เง่ือนไขของรายวิชา : 0164 107 การสนทนาภาษาเกาหลี

ในชีวิตประจําวัน 1 

Prerequisite : 0164 107 Korean Conversation 

in Daily Life 1 

  การฝกพูดบทสนทนาภาษาเกาหลีในสถานการณตางๆ 

ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน นอกมหาวิทยาลัย การออกเสียงที่ถูกตองและ

เหมาะสม โดยเฉพาะการเนนเสียง และทํานองเสียงในประโยค การฝก

ทักษะการฟงบทสนทนาขนาดยาว เพื่อความเขาใจ 

  Practice in short Korean conversations in everyday 

life situations outside of university; accurate and appropriate 

pronunciation with an emphasis on stress and intonation in 

sentence; listening comprehension of long conversations

  

 0164 109 พื้นฐานการเขียนภาษาเกาหลี 2(2-0-4)

  Foundation of Korean Writing

  คําและหนาที่ของคํา ความหมายตรง ความหมายโดยนัย 

การแปรของคําในวัจนลีลา แบบทางการและไมทางการ การสรางอนุพากย

และการสรางประโยคตามชนิดของหนาที่ในภาษาเกาหลี

  Words and functions of words; denotative and 

connotative meaning of words; variation of words in formal and 

informal styles; formation of clauses and sentences based on 

types of functions of Korean language

  

 0164 110 การอานภาษาเกาหลีเพ่ือจับใจความ 3(3-0-6) 

  Korean Reading for Main Ideas

  การอานประโยคหรือบทความภาษาเกาหลี โดยเนน

ความเขาใจโดยตรงและการแปลโครงสรางประโยคและคําตามบริบท 

เพื่อจับใจความสําคัญและรายละเอียดของเร่ืองได 

  Reading Korean sentences or passages by 

emphasizing literal comprehension and interpreting sentence 

structures and words in contexts for main ideas and details of 

the passages 

  

 0164 111 โครงสรางภาษาเกาหลี 2(2-0-4) 

  Korean Structure

  ชนิดของคํา วลี อนุพากย และรูปแบบประโยค การสราง

ประโยคและการเปล่ียนตําแหนงของคําในประโยค การสรางประโยค

ชนิดตางๆ ไดแก ประโยคสามัญ ประโยคความรวม ประโยคความซอน 

ประโยคความซอนรวม และประโยคที่เปนลักษณะเฉพาะของภาษาเกาหลี

  Parts of speech, phrases, clauses and sentence 

patterns; sentence formation and process of word transformation; 

simple sentence, compound sentence, complex sentence and 

compound-complex sentence and specific sentence structure 

in Korean

  

 0164 112 สัทศาสตรภาษาเกาหลี 2(2-0-4) 

  Korean Phonetics

  หลักการออกเสียงภาษาเกาหลี ฝกการออกเสียงหนักเบา 

และสูงต่ําเพ่ือการสื่อความหมาย ทั้งในคํา และประโยค

  Principles of Korean pronunciation; practice in 

pronouncing words with weak and strong stress and intonation 

in words and sentences

  

 0164 113 การแปลภาษาเกาหลีเบ้ืองตน 3(3-0-6)

  Introduction to Korean Translation

  หลักและวิธีการ รวมทั้งกลวิธีการแปลข้ันพื้นฐาน การฝก

แปลคํา วลแีละขอความส้ันๆ โดยเนนความแตกตางทางโครงสรางท้ังภาษา

เกาหลีและภาษาไทย ฝกเลือกใชคําศัพทใหตรงบริบท

  Principles, methods and strategies of basic 

translation; practice in translating words, phrases and short 

messages by emphasizing the structural differences between 

Korean and Thai language; practice in choosing the right words 

for different contexts
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 0164 114 การแปลภาษาเกาหลี-ไทย 3(3-0-6)

  Korean-Thai Translation

เง่ือนไขของรายวิชา : 0164 113 การแปลภาษาเกาหลี

เบื้องตน

Prerequisite : 0164 113 Introduction to 

Korean Translation

  หลักและวิธีการ รวมทั้งทักษะการแปลศัพท ขอความ 

ขอเขียนและบทความประเภทตางๆ จากภาษาเกาหลีเปนภาษาไทย 

  Principles and methods; skills for translating words, 

passages and articles from Korean to Thai 

  

 0164 115 การสอนภาษาเกาหลีในฐานะภาษาตางประเทศ 1 3(3-0-6)

  Teaching Korean as a Foreign Language 1

  แนวทางและวธิสีอนภาษาเกาหลใีนฐานะภาษาตางประเทศ 

การออกแบบและการใชสื่อ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผล

และประเมินผลประสิทธิภาพของการเรียนการสอน

  Approaches and methods in teaching Korean as 

a foreign language; design and use of teaching materials; 

management of teaching and learning activities; measurement 

and evaluation of teaching and learning efficiency

  

 0164 116 พื้นฐานทางวรรณคดีเกาหลี 2(2-0-4) 

  Korean Literature Background 

  ประเภทของวรรณคดีเกาหลี ลักษณะวรรณคดีเกาหลี

ในแตละยุค บทคัดเลือกวรรณคดีเกาหลีที่สําคัญ

  Types of Korean literature; characteristics of Korean 

literature in different periods; selected excerpts of important 

Korean literature

  

 0164 117 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับประเทศเกาหลี 2(2-0-4) 

  Fundamental Knowledge about Korea

  ความ รู  พื้ น ฐ าน เ ก่ี ยวกั บประ เทศ เกาหลี ใน เ ร่ื อ ง

ของประวัติศาสตร สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการปกครอง บทบาท

ของประเทศเกาหลีในโลกปจจุบัน

  Fundamental knowledge about Korean history, 

society, economy, culture and politics; roles of Korea in the 

current world

  

 0164 118 เกาหลีศึกษา 2(2-0-4) 

  Korean Studies

  วิเคราะหโครงสรางสังคมเกาหลี พัฒนาการทางสังคม 

การเมอืง การปกครอง เศรษฐกจิ การเปลีย่นแปลงทางสงัคมและวฒันธรรม

เกาหลีตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

  Analysis of Korean social structure; development 

of society, politics, governance and economy; changes of 

Korean society and culture from the past until the present time

  

 0164 119 โครงงานนิสิตทางดานภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 4(2-4-6)

  Senior Project in Korean Language and Culture 

  ฝกการวิเคราะห การคิดคน การสราง การพัฒนา 

การประเมิน และสรุปโครงงานท่ีเกี่ยวของกับภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 

ตลอดจนความสามารถทางภาษาและวฒันธรรมเกาหลรีวมถงึการนาํเสนอ

โครงงานตอสาธารณะ

  Practice of analysis, invention, production, 

development, evaluation, and conclusion of projects related to 

Korean language; language and cultural competence together 

with project presentation to the public

  

 0164 120* การฝกงาน* 9(0-40-0)

  Internship

  การฝกงานในองคกรตางๆ การนําเสนอประสบการณ

การทํางาน 

  Internship in various organizations; presentation 

of experience during internship

  

 หรือ

 0164 121* ประสบการณในตางแดน* 9(0-40-0)

  Overseas Experience

  ฝกประสบการณในมหาวิทยาลัยในตางประเทศ หรือ 

เรียนรู ภาษา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ประวัติศาสตร 

ตลอดจนประชาชนของประเทศสาธารณรัฐเกาหลีอยางนอย 200 ชั่วโมง

  Training experience in an oversea university or 

studying Korean language, culture, tradition, history and people 

in the Republic of Korea for at least 200 hours
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 หรือ

 0199 499* สหกิจศึกษา* 9(0-40-0)

  Cooperative Education

  การฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการอยางมีระบบ 

โดยความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ เพื่อพัฒนา

นิสิตให มีความรู ทางวิชาการและทักษะท่ีเกี่ยวข องกับการทํางาน 

ในสถานประกอบการ มคีวามสามารถในการพัฒนาตนเองในดานความคิด

อยางเปนระบบ การสังเกต การตัดสินใจ ตลอดจนทักษะในการวิเคราะห

และประเมินผล ทําให นิสิตมีคุณภาพตรงตามความตองการของ

สถานประกอบการและตลาดแรงงาน

  Systematic on-the-job-training by cooperating with 

the university and the establishment in order to improve 

students’ knowledge and skills related to work at the 

establishment; the ability to improve oneself with regards to 

systematic thinking, observation, decision making as well as 

analytical and evaluating skills so as to match qualified students 

with the needs of establishment and labor markets

  * การประเมินผลการเรียนเปน S หรือ U

  

  1.2.3 กลุมวิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 14 หนวยกิต

 0164 122 ประวัติศาสตรเกาหลี 2(2-0-4)

  Korean History

  ประวตัศิาสตรเกาหล ียคุแรกเริม่กอตัง้ชมุชนบนคาบสมทุร

เกาหลี จนถึงปจจุบัน จากหลักฐานทางประวัติศาสตรตางๆ 

  Korean history from the earliest period of settlement 

on the peninsula to the present time based on various forms of 

historical evidence

  

 0164 123 เศรษฐกิจเกาหลี 2(2-0-4)

  Korean Economy 

  เศรษฐกิจเกาหลีและบทบาทตอเศรษฐกิจโลก พื้นฐาน

ความรูทางเศรษฐศาสตร การพัฒนาการทางเศรษฐกิจของเกาหลี 

  Korean economy and its role in world economy; 

fundamental knowledge about economics and development of 

Korean economic 

  

 0164 124 การเขียนเรียงความภาษาเกาหลี 3(3-0-6)

  Korean Composition Writing

เงื่อนไขของรายวิชา : 0164 109 พื้นฐานการเขยีนภาษา

เกาหลี

Prerequisite : 0164 109 Foundation of Korean 

Writing 

  หลกัการเขียนเรียงความ การฝกเขียนเรียงความแบบตางๆ 

อาทิ การพรรณนา การบรรยาย และการอธิบาย การวางเคาโครงและ

การพัฒนาความเชื่อมโยงระหวางขอความและยอหนาโดยใชวิธีเชื่อมโยง

ประโยคและเช่ือมโยงยอหนาไดอยางเหมาะสมในภาษาเกาหลี

  Principles of essay writing; practice in writing 

various kinds of essay including gdescriptive, narrative and 

explanatory composition; outlining and developing cohesion and 

coherence with appropriate use of logical connectors in Korean 

language

  

 0164 125 การเขียนภาษาเกาหลีเชิงธุรกิจ 2(2-0-4)

  Korean Business Writing 

  ศัพท สํานวนและขอความท่ีใชในวงการทางธุรกิจเกาหลี 

การฝกเขียนขอความโฆษณาและบทความท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจ ฝกเขียน

จดหมายติดตอธุรกิจและการสื่อสารทางธุรกิจในรูปแบบตางๆ 

  Vocabulary and expressions used in Korean 

business communications; practice in writing passages, 

advertisements, articles related to business, business letters 

and various types of business communication

  

 0164 126 การเขียนวรรณกรรมเกาหลีสําหรับเด็ก 2(2-0-4)

  The Creation of Korean Literature for Children

  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับวรรณกรรมเด็กและเยาวชน การ

สรางแรงบันดาลใจในการเขียน การวางโครงเรื่อง การสรางแนวคิด 

บุคลิกลักษณะตัวละคร ฉากและบรรยากาศ กลวิธีในการเลาเร่ืองและการ

ดําเนินเรื่อง ตลอดจนศิลปะการใชภาษาเกาหลี

  Basic knowledge about literature for children and 

young adults; building inspiration for writing; writing a plot 

outline, concepts, specific characteristics of characters; settings 

and atmosphere; narration techniques; art of language use in 

Korean
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 0164 127 การแปลภาษาไทย-เกาหลี  2(2-0-4)

  Thai-Korean Translation

เง่ือนไขของรายวิชา : 0164 113 การแปลภาษาเกาหลี

เบื้องตน

Prerequisite : 0164 113 Introduction to 

Korean Translation

  หลักและวิธีการ รวมทั้งทักษะการแปลศัพท ขอความ 

ขอเขียนและบทความประเภทตางๆ จากภาษาไทยเปนภาษาเกาหลี 

  Principles, methods and translation techniques for 

words, messages, written passages and various kinds of articles 

from Thai to Korean

  

 0164 128 การแปลภาษาเกาหลีแบบลาม 2(1-2-3)

  Interpretative Korean Translation

  วิธีการแปลภาษาเกาหลีแบบลามและการฝกแปลใน

สถานการณจําลอง

  Translation techniques of Korean language for 

interpreters and practice of translation in simulated events

  

 0164 129 การแปลภาษาเกาหลีเพื่องานธุรกิจ 2(2-0-4)

  Korean Translation for Business

  การแปลขาว บทความ สารคดีทางธุรกิจประเภทตางๆ 

จากภาษาเกาหลีเปนภาษาไทย และจากภาษาไทยเปนภาษาเกาหลี

  Translation of business news, articles, and 

documentaries of various types from Korean into Thai and vice 

versa

  

 0164 130 ภาษาเกาหลีเพื่อการนําเสนอ 2(2-0-4)

  Korean for Presentation

  หลักและทักษะในการนําเสนองานอยางเปนทางการ 

การออกแบบ เตรียมแผนและการนําเสนอรายละเอียด เทคโนโลยีที่ใชใน

การนําเสนอ ทักษะการใชภาษาเกาหลีในการนําเสนอ สํานวนและรูปแบบ

ภาษาเกาหลีที่ใชในการนําเสนอ

  Principles and formal presentation skills; designing, 

planning, and presenting; technologies used in presentation; 

Korean presentation skills; Korean expressions and patterns used 

in presentation

  

 0164 131 ภาษาเกาหลีเพื่องานเลขานุการ 2(2-0-4)

  Korean for Secretary

  คําศัพท สํานวน ขอความที่ใชในสํานักงาน การติดตองาน 

และงานเลขานุการในภาษาเกาหลี

  Vocabulary; expressions; messages used in the 

office, business contact, and secretarial work in Korean

  

 0164 132 ภาษาเกาหลีเพ่ือการทองเท่ียว 2(2-0-4)

  Korean for Tourism

  คําศพัท สํานวน ขอความที่ใชในวงธุรกิจทองเท่ียวเกาหลี

  Vocabulary; expressions; messages used in tourism 

business in Korea

  

 0164 133 ภาษาเกาหลีเพ่ือการโรงแรม 2(2-0-4)

  Korean for Hotel Service

  คําศัพท สํานวน ขอความที่ใชในวงการธุรกิจการโรงแรม

และการบริการลูกคาในภาษาเกาหลี

  Vocabulary; expressions; messages used in hotel 

service and expressions for customer service in Korean

  

 0164 134 ภาษาเกาหลีเพ่ือการมัคคุเทศก 2(2-0-4)

  Korean for Tour Guide

  หลักการเป นมัคคุ เทศก   ความรู  เ ก่ียวกับพิธีการ

การเขาออกเมือง ศิลปะการพูดของมัคคุเทศกในภาษาเกาหลี

  Principles for tour guide; knowledge about 

immigration; art of speaking for tour guide in Korean

  

 0164 135 ภาษาเกาหลีเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ 2(2-0-4)

  Korean for Advertisement and Public Relation

  หลกัการ กลยทุธและการใชเทคโนโลยใีนการประชาสมัพนัธ 

การออกแบบและการเขียนแผนพับ ใบปลิวและปายโฆษณา สํานวนและ

รูปแบบภาษาเกาหลีในงานประชาสัมพันธ

  Principles, strategies and technologies in public 

relations; designing and writing brochures, leaflets and posters; 

Korean expressions and patterns used in public relations

  

 0164 136 ภาษาเกาหลีเพ่ือการตลาด 2(2-0-4)

  Korean for Marketing 

  ภาษาเกาหลีเพื่อการจัดการการตลาด การวางแผนการ

ตลาด การวิเคราะหสภาวะแวดลอม การวิเคราะหสภาวะการแขงขัน 

พฤติกรรมผูบรโิภค การแบงสวนตลาด การเลือกกลุมเปาหมาย การกําหนด

ตําแหนงผลิตภัณฑ การจัดการดานผลิตภัณฑและราคา การจัดการชอง

ทางการจัดจําหนาย การสื่อสารทางการตลาดในภาษาเกาหลี

  Korean for marketing management; marketing 

planning; environment analysis; competition analysis; consumer 

behavior; market segment; target group selection; product 

positioning; product and price management; channel distribution 

management; marketing communication in Korean
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 0164 137 ภาษาเกาหลีเพื่อการคาระหวางประเทศ 2(2-0-4)

  Korean for International Trade

  ขัน้ตอนการดาํเนนิงาน เอกสารและแบบฟอรมท่ีใชในธรุกิจ

การคาระหวางประเทศ สาํนวนและคําศพัทภาษาเกาหลีทีใ่ชในธรุกจิการคา

ระหวางประเทศ

  Procedures, documents and forms used in 

international trade, Korean vocabulary and expressions used in 

international trade

  

 0164 138 ภาษาเกาหลีในสื่ออิเล็กทรอนิกส 2(2-0-4)

  Korean in Electronic Media

  ชนิดและรูปแบบของส่ืออิเล็กทรอนิกส คําศัพทและ

ลักษณะทางภาษาเกาหลีที่ปรากฏในสื่ออิเล็กทรอนิกสชนิดตางๆ 

  Types and forms of electronic media; Korean 

vocabulary and language features appearing in various types of 

electronic media

  

 0164 139 ภาษาเกาหลีในสื่อสิ่งพิมพ 2(2-0-4)

  Korean in Printed Media

  ชนิดและรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ คําศัพทและลักษณะทาง

ภาษาเกาหลีที่ปรากฏในสื่อสิ่งพิมพชนิดตางๆ การอานการตีความ

การวิจารณและการสรางสื่อสิ่งพิมพ

  Types and genres of printed materials; specialized 

Korean vocabulary and language features in various forms of 

printed materials; reading, interpretation, criticism and creation 

of printed materials

  

 0164 140 การสอนภาษาเกาหลีในฐานะภาษาตางประเทศ 2 3(0-6-3)

  Teaching Korean as a Foreign Language 2 

เง่ือนไขของรายวิชา : 0164 115 การสอนภาษาเกาหลี

ในฐานะภาษาตางประเทศ 1 

Prerequisite : 0164 115 Teaching Korean as 

a Foreign Language 1

  ภาษาศาสตร ภาษาศาสตรเชงิจติวทิยาและทฤษฎีเกีย่วกับ

การเรียนการสอนคําศัพท ไวยากรณ การออกเสียง ทักษะการฟง พูด อาน 

และเขียนภาษาเกาหลีในฐานะภาษาตางประเทศรูปแบบและประเภท

ของการประเมินและการใชรูปแบบการประเมินใหเหมาะสมกับ 4 ทักษะ 

การทําวิจัยเกี่ยวกับการสอนภาษาเกาหลีในฐานะภาษาตางประเทศ

  Linguistics, psycholinguistics and theories for 

teaching vocabulary, grammar, pronunciation, listening, 

speaking, reading and writing skills in Korean as a foreign 

language; assessment formats, assessment types and 

implementation of assessment appropriate for all four language 

skills; researching teaching Korean as a foreign language

  

 0164 141 สื่อและนวัตกรรมการสอนภาษาเกาหลีในฐานะ 2(2-0-4)

  ภาษาตางประเทศ

  Media and Innovation for Korean Language 

  Teaching as a Foreign Language  

  หลักการ แนวคิด และทฤษฎีการออกแบบ การสราง 

การพัฒนา และการประเมินผลการใชเทคโนโลยี คอมพิวเตอรและ

โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการจัดการเรียนการสอนภาษาเกาหลี การจัดทําสื่อ

และนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาเกาหลีใหเหมาะสมกับผูเรียน

  Principles, concepts, and theories of design, 

construction, development, and evaluation of the effectiveness 

of computer technology and programs for instructional 

management in Korean; construction of instructional media and 

innovation appropriate for learners in Korean

  

  1.3 หมวดวิชาโท ไมนอยกวา 15 หนวยกิต

  การจัดการศึกษารายวชิาโทกําหนดใหเรียนรายวิชาโทตามหลักสตูร

ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  คณะมนุษยศาสตร 

และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่เปดสอนใหหลักสูตรอื่นๆ 

และในกรณีจําเป นใหอยู ในดุลยพินิจของคณะกรรมการอาจารย

ผูรบัผดิชอบหลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาตะวันออก วชิาเอก

ภาษาเกาหลี

  

  1.4 หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

  นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

  

 2.  วิชาเอกภาษาญี่ปุน 

  2.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

ใหนสิติเรยีนรายวชิาตามขอกาํหนดในหลกัสตูรหมวดวชิาศกึษาทัว่ไปของ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

  2.2  หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 72 หนวยกิต 

   2.2.1 กลุมวิชาแกน 6 หนวยกิต

 0164 001 ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก 3(3-0-6)

  East Asian Languages and Cultures

  ลักษณะเฉพาะและลักษณะรวมดานภาษาและวัฒนธรรม

ตะวันออก ความคิดความเช่ือของชนชาติที่สะทอนใหเห็นในภาษาและ

วัฒนธรรม

  Specific and common Eastern linguistic and 

cultural characteristics; ethnic ideology and beliefs reflected in 

language and culture
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 0164 002 ประวัติศาสตรและสังคมเอเชียตะวันออก 3(3-0-6)

  East Asian History and Society

  ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออก และลักษณะสังคม

ของชนชาติเอเชียตะวันออก

  East Asian history and social characteristics of 

East Asian ethnicity

  

   2.2.2 กลุมวิชาเอกบังคับ 53 หนวยกิต

 0164 201 ทักษะทางภาษาญี่ปุนขั้นตน 1 2(1-2-3)

  Elementary Japanese Skills 1

  โครงสรางไวยากรณ และคําศัพทขั้นพื้นฐาน การเขียน

และอานตัวอักษรฮิรากานะ และคาตาคานะ

  Introduction to basic Japanese grammar and 

vocabulary; reading and writing skills using hiragana and 

katakana

 

 0164 202 ทักษะทางภาษาญี่ปุนขั้นตน 2 2(1-2-3)

  Elementary Japanese Skills 2

เง่ือนไขของรายวิชา : 0164 201 ทักษะทางภาษาญี่ปุน

ขั้นตน 1

Prerequisite : 0164 201 Elementary Japanese 

Skills 1

  โครงสรางไวยากรณ และสํานวนขั้นพื้นฐาน การเขียนและ

อานคําศัพทในชีวิตประจําวัน

  Introduction to basic Japanese grammar and 

expressions; writing and reading everyday vocabulary

  

 0164 203 ทักษะทางภาษาญ่ีปุนขั้นกลาง 1 2(1-2-3)

  Intermediate Japanese Skills 1

เง่ือนไขของรายวิชา : 0164 202 ทักษะทางภาษาญี่ปุน

ขั้นตน 2

Prerequisite : 0164 202 Elementary Japanese 

Skills 2

  โครงสรางไวยากรณ และสํานวนข้ันกลางท่ีตอเนื่องจาก

ขั้นพื้นฐาน การเขียน และอานคําศัพทในชีวิตประจําวัน

  Japanese structure and expressions at 

intermediate level in continuation with basic level; writing and 

reading vocabulary in daily life

  

 0164 204 ทักษะทางภาษาญี่ปุนขั้นกลาง 2 2(1-2-3)

  Intermediate Japanese Skills 2

เงื่อนไขของรายวิชา : 0164 203 ทักษะทางภาษาญี่ปุน

ขั้นกลาง 1

Prerequisite : 0164 203 Intermediate 

Japanese Skills 1

  โครงสรางไวยากรณ และสํานวนข้ันกลางท่ีตอเน่ืองและ

ซับซอนขึ้น การเขียน และอานคําศัพทในชีวิตประจําวัน

  Japanese structure and expressions with more 

complexity; writing, reading and vocabulary in daily life

   

 0164 205 ทักษะทางภาษาญ่ีปุนขั้นสูง 1 2(1-2-3)

  Advanced Japanese Skills 1

เงื่อนไขของรายวิชา : 0164 204 ทักษะทางภาษาญี่ปุน

ขั้นกลาง 2

Prerequisite : 0164 204 Intermediate 

Japanese Skills 2

  โครงสรางไวยากรณ และสํานวนขั้นสูงเบ้ืองตน การเขียน 

อานคําศัพท และการนําไปใชในชีวิตประจําวัน

  Japanese structure and expressions at 

introductory and advance levels; writing, reading vocabulary 

and the use in daily life

  

 0164 206 ทักษะทางภาษาญี่ปุนขั้นสูง 2 2(1-2-3)

  Advanced Japanese Skills 2

เงื่อนไขของรายวิชา : 0164 205 ทักษะทางภาษาญี่ปุน

ขั้นสูง 1

Prerequisite : 0164 205 Advanced Japanese 

Skills 1

  โครงสรางไวยากรณ และสํานวนข้ันสูงที่ซับซอนข้ึน 

การเขียน อานคําศัพท และการนําไปใชในชีวิตประจําวัน

  Japanese structure and expressions at advance 

level with more complexity; writing, reading, vocabulary and the 

use in daily life
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 0164 207 การฟงและพูดภาษาญี่ปุน 1 2(1-2-3)

  Listening and Speaking in Japanese 1

เง่ือนไขของรายวิชา : 0164 201 ทักษะทางภาษาญี่ปุน

ขั้นตน 1

Prerequisite : 0164 201 Elementary Japanese 

Skills 1

  การฟงเพ่ือทาํความเขาใจขอมลู พดูประโยคหรือบทสนทนา

สั้นๆ ที่ใชคําศัพทหรือสํานวนพื้นฐานและออกเสียงใหถูกตอง

  Listening comprehension; practice speaking 

sentences or short conversations with basic words, expressions 

and correct pronunciation

  

 0164 208 การฟงและพูดภาษาญี่ปุน 2 2(1-2-3)

  Listening and Speaking in Japanese 2

เง่ือนไขของรายวิชา : 0164 207 การฟงและพูดภาษา

ญี่ปุน 1 

Prerequisite : 0164 207 Listening and 

Speaking in Japanese 1

  การฟงเพ่ือทําความเขาใจขอมูล พูดบทสนทนาส้ันๆ 

ฝกตั้งคําถามและตอบคําถาม ที่พบบอยในชีวิตประจําวัน 

  Listening comprehension; speaking short 

conversations; asking and answering questions frequently found 

in daily life 

  

 0164 209 การสนทนาภาษาญ่ีปุน 1 2(1-2-3)

  Japanese Conversation 1

เง่ือนไขของรายวิชา : 0164 208 การฟงและพูดภาษา

ญี่ปุน 2 

Prerequisite : 0164 208 Listening and 

Speaking in Japanese 2

  การพูดสรุปขอมูลทีไ่ดจากการฟงบทสนทนา พดูถายทอด

เรื่องราวของตนเอง การสนทนาในสถานการณที่พบบอยในชีวิตประจําวัน 

  Summarizing conversations; sharing personal 

stories and conversing in daily situations

  

 0164 210 การสนทนาภาษาญ่ีปุน 2 2(1-2-3)

  Japanese Conversation 2

เง่ือนไขของรายวิชา : 0164 209 การสนทนาภาษาญีปุ่น 1

Prerequisite : 0164 209 Japanese 

Conversation 1

  การพูดสรุปข อมูลที่ ได จากการฟ งบทสนทนาที่มี

ความซับซอนขึ้น และสนทนาในสถานการณตางๆ 

  Summarizing conversations with more complexity; 

conversing in daily situations

  

 0164 211 การสนทนาภาษาญี่ปุน 3 2(1-2-3)

  Japanese Conversation 3

เงื่อนไขของรายวิชา : 0164 210 การสนทนาภาษาญี่ปุน 2 

Prerequisite : 0164 210 Japanese Conversation 2

  การฟงเพื่อจับประเด็น การพูดถายทอดเรื่องราวตางๆ 

การพูดสุนทรพจน การสนทนาแลกเปล่ียนขอมูลในหัวขอตางๆ 

  Listening for main ideas; sharing stories; making 

speeches; conversations for exchanging information about 

various topics

  

 0164 212 การอานภาษาญี่ปุนเพื่อความเขาใจ 2(1-2-3)

  Japanese Reading Comprehension

เงื่อนไขของรายวิชา : 0164 202 ทักษะทางภาษาญี่ปุน

ขั้นตน 2

Prerequisite : 0164 202 Elementary Japanese 

Skills 2

  การอานขอเขียนหรือบทสนทนาขนาดสั้น เพื่อสรุป

ความเขาใจ 

  Reading written messages or short conversations 

for comprehension 

  

 0164 213 การอานภาษาญี่ปุนเพื่อวิเคราะหขอมูล 2(1-2-3)

  Japanese Analytical Reading

เงื่อนไขของรายวิชา : 0164 212 การอานภาษาญี่ปุ น

เพ่ือความเขาใจ

Prerequisite : 0164 212 Japanese Reading 

Comprehension

  การอานเพ่ือคนหาขอมูลจากขอเขียนท่ียาวข้ึนและสรุป

ขอมูล

  Reading for discovering information from longer 

texts and summarizing

  

 0164 214 การอานภาษาญ่ีปุนเพื่อวิเคราะหวิจารณ 2(1-2-3)

  Japanese Critical Reading

เงื่อนไขของรายวิชา : 0164 213 การอานภาษาญ่ีปุนเพื่อ

วิเคราะหขอมูล

Prerequisite : 0164 213 Japanese Analytical 

Reading

  การอานวิเคราะห แยกขอคิดเห็นออกจากเนื้อหาและ

สรุปขอมูล

  Critical reading; separating opinions from texts 

and summarizing
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 0164 215 การเขียนภาษาญ่ีปุนในชีวิตประจําวัน 2(1-2-3)

  Japanese Writing in Daily Life 

เง่ือนไขของรายวิชา : 0164 203 ทักษะทางภาษาญี่ปุน

ขั้นกลาง 1

Prerequisite : 0164 203 Intermediate 

Japanese Skills 1

  หลักการเขียนภาษาญ่ีปุ นเบ้ืองตน การเขียนประโยค 

ขอความสั้นๆ การเขียนอธิบาย เพื่อถายทอดเรื่องราวในชีวิตประจําวัน 

  Principles of basic Japanese writing; writing 

sentences and short messages to narrate stories of daily life

  

 0164 216 การเขียนบรรยายภาษาญี่ปุน 3(2-2-5)

  Descriptive Writing in Japanese 

เง่ือนไขของรายวิชา : 0164 215 การเขียนภาษาญ่ีปุน

ในชีวิตประจําวัน

Prerequisite : 0164215 Japanese Writing in 

Daily Life

  การเขียนบรรยายเร่ืองราวตางๆ เชน ประสบการณหรือ

หัวขอที่ตนเองสนใจ  เรียบเรียงลําดับ ความสัมพันธของเนื้อหา

  Writing to tell stories such as personal experience 

or interest; organization of ideas and coherence

  

 0164 217 การเขียนภาษาญ่ีปุนเพื่อการทํางาน 3(2-2-5)

  Japanese Writing for Careers

เง่ือนไขของรายวิชา : 0164 216 การเขียนบรรยาย

ภาษาญี่ปุน

Prerequisite : 0164 216 Descriptive Writing 

in Japanese

  หลักการเขียนที่ใชในการทํางานในองคกรตางๆ เชน 

การเขียนโตตอบทางอีเมลกับลูกคา เปนตน

  Principles of writing at work such as email 

correspondence with clients and etc.

  

 0164 218 สัทศาสตรภาษาญ่ีปุน 2(1-2-3)

  Japanese Phonetics

  การออกเสยีงภาษาญีปุ่น การเนนเสยีงและทาํนองเสยีงใน

ประโยค 

  Japanese pronunciation, stress and sentence 

intonation

  

 0164 219 การแปลภาษาญ่ีปุนเบ้ืองตน 2(1-2-3)

  Introduction to Japanese Translation

เงื่อนไขของรายวิชา : 0164 213 การอานภาษาญ่ีปุนเพื่อ

วิเคราะหขอมูล

Prerequisite : 0164 213 Japanese Analytical 

Reading

  หลักและวิธีการ รวมทั้งกลวิธีการแปลข้ันพื้นฐาน การฝก

แปลคํา วลแีละขอความส้ันๆ โดยเนนความแตกตางทางโครงสรางท้ังภาษา

ญี่ปุนและภาษาไทย ฝกเลือกใชคําศัพทใหตรงบริบท

  Principles, methods and strategies of basic 

translation; practice in translating words, phrases and short 

messages by emphasizing structural differences between 

Japanese and Thai language; practice in choosing appropriate 

words for their actual contexts

  

 0164 220 การลามภาษาญ่ีปุนเบื้องตน 2(1-2-3)

  Introduction to Japanese Interpretation

เงื่อนไขของรายวิชา : 0164 219 การแปลภาษาญี่ปุ น

เบ้ืองตน

Prerequisite : 0164 219 Introduction to 

Japanese Translation

  หลักการแปลภาษาญ่ีปุนแบบลาม จากภาษาญ่ีปุนเปน

ภาษาไทยในสถานการณตางๆ 

  Principles of Japanese interpretation from Japanese 

in Thai in various situations 

  

 0164 221 สถานการณญี่ปุนปจจุบัน 2(1-2-3)

  Contemporary Japan 

เงื่อนไขของรายวิชา : 0164 211 การสนทนาภาษาญ่ีปุน 3 

และ 0164 214 การอานภาษาญีปุ่น

เพ่ือวิเคราะหวิจารณ 

Prerequisite : 0164 211 Japanese Conversation 3 

and 0164 214 Japanese Critical 

Reading

  การฟง พูด อาน เขียน เกี่ยวกับเหตุการณปจจุบัน

ของประเทศญ่ีปุน เชน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เปนตน 

  Listening, speaking, reading, and writing about 

current events in Japan such as society, economy, politics, etc.
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 0164 222 การฝกประสบการณ 9(0-40-0)

  Internship 

เง่ือนไขของรายวิชา : นิสิตวิชาเอกภาษาญ่ีปุนตองผาน

การทดสอบความสามารถทางภาษา

ญีปุ่นทีส่าขาวิชาภาษาญ่ีปุนกาํหนด 

(เทียบเทาระดับ N 3 ของการสอบ

วดัระดบัความรูภาษาญีปุ่น JLPT)

Prerequisite : Students whose major is 

Japanese are required to pass 

the Japanese Proficiency Test 

set by the Japanese program 

(equivalent to N3 of Japanese-

Language Proficiency Test or 

JLPT)

  การฝกประสบการณทํางาน ในสถานประกอบการโดยให

นิสิตฝกทักษะและพัฒนาความรูความสามารถของตนในการปฏิบัติงาน

  Job training at the establishment by having 

students develop their skills and knowledge for work

  

 หรือ

 0199 499* สหกิจศึกษา* 9(0-40-0)

  Cooperative Education

เง่ือนไขของรายวิชา : นิสิตวิชาเอกภาษาญ่ีปุนตองผาน

การทดสอบความสามารถทางภาษา

ญีปุ่นทีส่าขาวิชาภาษาญ่ีปุนกาํหนด 

(เทียบเทาระดับ N 3 ของการสอบ

วดัระดบัความรูภาษาญีปุ่น JLPT)

Prerequisite : Students whose major is 

Japanese are required to pass 

the Japanese Proficiency Test 

by the Japanese program 

(equivalent to N3 of Japanese-

Language Proficiency Test or 

JLPT)

  การฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการอยางมีระบบ 

โดยความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ เพื่อพัฒนา

นิสิตให มีความรู ทางวิชาการและทักษะท่ีเกี่ยวข องกับการทํางาน 

ในสถานประกอบการ มคีวามสามารถในการพัฒนาตนเองในดานความคิด

อยางเปนระบบ การสังเกต การตัดสินใจ ตลอดจนทักษะในการวิเคราะห

และประเมินผล ทําให นิสิตมีคุณภาพตรงตามความตองการของ

สถานประกอบการและตลาดแรงงาน

  Systematic on-the-job-training by cooperating with 

the university and the establishment in order to improve 

students’ knowledge and skills related to work at the 

establishment; the ability to improve oneself with regards to 

systematic thinking, observation, decision making as well as 

analytical and evaluating skills so as to match qualified students 

with the needs of establishment and labor markets

  * การประเมินผลการเรียนเปน S หรือ U

  

   2.2.3 กลุมวิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 14 หนวยกิต

 0164 223 คันจิศึกษา 3(3-0-6)

  Kanji Studies

  โครงสรางตัวอักษรคันจิ หลักการเขียนและอานคําศัพท

ตัวอักษรคันจิที่ใชในชีวิตประจําวัน

  Structure of kanji characters; principles of reading 

and writing kanji in daily life

  

 0164 224 ญี่ปุนศึกษา 3(3-0-6)

  Japanese Studies

เงื่อนไขของรายวิชา : 0164 213 การอานภาษาญี่ปุ น

เพ่ือวิเคราะหขอมูล 

Prerequisite : 0164 213 Japanese Analytical 

Reading

  ความรูทั่วไปเกี่ยวกับประเทศญี่ปุน เชน ประวัติศาสตร 

วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีดํารงชีวิต แนวคิดของชาวญี่ปุน 

เปนตน

  General knowledge about of Japan such as history, 

culture, tradition, ways of life, concept, etc.

  

 0164 225 เรื่องสั้นและนวนิยายญี่ปุน 3(3-0-6)

  Japanese Short Stories and Novels

เงื่อนไขของรายวิชา : 0164 214 การอานภาษาญี่ปุ น

เพ่ือวิเคราะหวิจารณ

Prerequisite : 0164 214 Japanese Critical 

Reading

  การอานและวเิคราะหวจิารณ แนวความคดิและสภาพสงัคม

ที่แฝงในเรื่องสั้นและนวนิยายญ่ีปุน

  Reading and criticizing concepts and social 

conditions embedded in Japanese short stories and novels 
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 0164 226 การแปลภาษาไทย-ญี่ปุน 3(3-0-6)

  Thai-Japanese Translation

เง่ือนไขของรายวิชา : 0164 219 การแปลภาษาญี่ปุ น

เบื้องตน

Prerequisite : 0164 219 Introduction to 

Japanese Translation

  การฝกทกัษะการแปลศพัท ขอความ ขอเขยีนและบทความ

ประเภทตางๆ จากภาษาไทยเปนภาษาญี่ปุน 

  Practice of translation for words, messages, written 

messages and various kinds of articles from Thai to Japanese 

  

 0164 227 ภาษาญี่ปุนธุรกิจ 3(3-0-6)

  Business Japanese

เง่ือนไขของรายวิชา : 0164 211 การสนทนาภาษาญ่ีปุน 3

Prerequisite : 0164 211 Japanese 

Conversation 3

  การใชภาษาเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ การใชคําสุภาพและ

คําศัพทเฉพาะที่เกี่ยวของ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการทํางานกับชาวญี่ปุน 

  Japanese for business communication; polite 

expressions and specific vocabulary; general information about 

how to work with Japanese people

  

 0164 228 การสอนภาษาญ่ีปุน 3(2-2-5)

  Japanese Language for Teaching

เง่ือนไขของรายวิชา : 0164 204 ทักษะทางภาษาญี่ปุน

ขั้นกลาง 2

Prerequisite : 0164 204 Intermediate 

Japanese Skills 2

  หลกัการสอนภาษาญีปุ่นในฐานะภาษาตาประเทศ การผลติ

สื่อการสอน เนนการฝกสอนจริง

  Principles of teaching Japanese as a foreign 

language; developing teaching materials with an emphasis on 

actual teaching

   

 0164 229 ภาษาญ่ีปุนเพื่อการทองเที่ยว 3(3-0-6)

  Japanese for Tourism

เง่ือนไขของรายวชิา : 0164 211 การสนทนาภาษาญี่ปุน 3 

และ 0164 214 การอานภาษาญีปุ่น

เพื่อวิเคราะหวิจารณ 

Prerequisite : 0164 211 Japanese Conversation 3 

and 0164 214 Japanese Critical 

Reading

  คําศัพท สํานวน ขอความท่ีใชในวงธุรกิจทองเท่ียวญ่ีปุน

  Vocabulary, expressions and messages used in 

tourism business in Japan

  

 0164 230 ภาษาญ่ีปุนเพื่อการโรงแรม 3(3-0-6)

  Japanese for Hotel Service

เงื่อนไขของรายวิชา : 0164 211 การสนทนาภาษาญ่ีปุน 3 

และ 0164 214 การอานภาษาญีปุ่น

เพ่ือวิเคราะหวิจารณ 

Prerequisite : 0164 211 Japanese Conversation 3 

and 0164 214 Japanese Critical 

Reading

  คําศัพท สํานวน ขอความที่ใชในวงการธุรกิจการโรงแรม

และการบริการลูกคาในภาษาญ่ีปุน

  Vocabulary; expressions; messages used in hotel 

service and customer service in Japanese language 

  

 0164 231 การลามภาษาญี่ปุนเพื่อการทํางาน 3(3-0-6)

  Japanese Interpretation for Careers

เงื่อนไขของรายวิชา : 0164 220 การลามภาษาญี่ปุ น

เบ้ืองตน

Prerequisite : 0164 220 Introduction to 

Japanese Interpretation

  การแปลแบบลามภาษาญ่ีปุนเฉพาะทางท่ีสามารถนําไป

ประยุกตใชในการทํางาน จากภาษาไทยเปนภาษาญ่ีปุน 

  Career-specific interpretation in Japanese with its 

application for work from Thai to Japanese 

  

 0164 232 ภาษาญี่ปุนเพื่อการบริการทางสุขภาพ 3(3-0-6)

  Japanese for Healthcare Service

เงื่อนไขของรายวิชา : 0164 214 การอานภาษาญี่ปุ น

เพ่ือวิเคราะหวิจารณ

Prerequisite : 0164 214 Japanese Critical 

Reading

  ภาษาญีปุ่นเกีย่วกบัการดแูลสขุภาพ คาํศพัท สาํนวนภาษา

ญี่ปุนที่จําเปนเมื่อเขารับการรักษาในสถานพยาบาล

  Japanese language pertaining to healthcare 

service; vocabulary; expressions in Japanese necessary for 

receiving medical treatment from hospitals
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 0164 233 ภาษาญี่ปุนสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)

  Japanese Language for Industrial Factory

เง่ือนไขของรายวิชา : 0164 206 ทักษะทางภาษาญี่ปุน

ขั้นสูง 2

Prerequisite : 0164 206 Advanced Japanese 

Skills 2

  ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจอุตสาหกรรม การใชคําศัพท 

สํานวน และถอยคําในโรงงานอุตสาหกรรม

  Fundamental knowledge about industrial business; 

vocabulary, idioms and expressions used in industrial factory

  

 0164 234 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาและวรรณกรรม 3(2-2-5)

  Research Methodology in Language and Literature

เง่ือนไขของรายวิชา : 0164 214 การอานภาษาญ่ีปุนเพื่อ

วิเคราะหวิจารณ

Prerequisite : 0164 214 Japanese Critical 

Reading

  ความหมายของการวจิยั ประเภทของการวจิยั องคประกอบ

ของการวจิยั สาขายอยของวิชาภาษาศาสตร ตวัอยางการวจิยัในแตละสาขา 

เขียนเคาโครงการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัยทางภาษา

  Definition of research; types of research; 

components of research; sub disciplines of linguistics; samples 

of research in each discipline; writing a research proposal and 

a research report on language 

   

  2.3 หมวดวิชาโท  ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

  นิสิตเลือกเรียนหลักสูตรวิชาโทท่ีเป ดสอนในมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม

  

  2.4 หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

  นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
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ชื่อหลักสูตร
 ภาษาไทย  : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส

 ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Arts Program in French

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
 ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝร่ังเศส)

  (ชื่อยอ) : ศศ.บ. (ภาษาฝร่ังเศส) 

 ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Arts (French)

  (ชื่อยอ) : B.A. (French) 

หลักสูตร
 จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร   ไมนอยกวา  136   หนวยกิต

โครงสรางหลักสูตร

  หมวดวิชาและกลุมวิชา            จํานวนหนวยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไมนอยกวา   30  หนวยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะดาน    ไมนอยกวา 100  หนวยกิต

      2.1 วิชาพื้นฐาน 37  หนวยกิต

      2.2 วิชาเอกบังคับ 43  หนวยกิต

      2.3 วิชาเอกเลือก 20  หนวยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี     ไมนอยกวา 6  หนวยกิต

     รวมจํานวนหนวยกิต ไมนอยกวา 136  หนวยกิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
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รายวิชาในหลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา   30 หนวยกิต

  ใหนิสิตเรียนรายวิชาตามขอกําหนดในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษา

ทั่วไปของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 2. หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 100 หนวยกิต

  2.1 วิชาพื้นฐาน ไมนอยกวา  37 หนวยกิต

        2.1.1 วิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ  ไมนอยกวา  15 หนวยกิต 

 0105 103 ไวยากรณและการใชภาษาอังกฤษที่จําเปน 3(3-0-6)

  Essential English Grammar and Usage

 0105 104 การอานภาษาอังกฤษในชีวติประจําวัน 3(3-0-6)

  Daily English Reading

 0105 201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารขั้นพื้นฐาน 3(3-0-6) 

  Basic Communicative English

 0105 202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารขั้นกลาง 3(3-0-6) 

  Intermediate Communicative English

 0105 208 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

  Daily English Writing

 0105 300 การอานวรรณกรรมภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

  English Literary Reading

 0105 301 ภาษาอังกฤษสําหรับมนุษยศาสตรและ 3(3-0-6)

  สังคมศาสตร 

  English for Humanities and Social Sciences

        2.1.2 วิชาพื้นฐานภาษาฝร่ังเศส  ไมนอยกวา  22 หนวยกิต

 0105 121 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน 1 3(3-0-6)

  Elementary French 1

 0105 122 ภาษาฝร่ังเศสเบื้องตน 2 3(3-0-6)

  Elementary French 2

 0105 123 การสนทนาภาษาฝร่ังเศสในชีวิตประจําวัน 1 2(2-0-4)

  French Conversation in Daily Life 1

 0105 124 การสนทนาภาษาฝร่ังเศสในชีวิตประจําวัน 2 2(2-0-4)

  French Conversation in Daily Life 2

 0105 223 การอานภาษาฝร่ังเศส 1 3(3-0-6)

  French Reading 1

 0105 227 การเขียนภาษาฝร่ังเศสขั้นพื้นฐาน 3(3-0-6)

  Basic French Writing 

 0105 323 การอานวรรณกรรมฝร่ังเศสขั้นแนะนํา 3(3-0-6)

  Introduction to French Literary Reading

 0105 324 สัทศาสตรภาษาฝร่ังเศสขั้นแนะนํา 3(3-0-6)

  Introduction to French Phonetics

 

  2.2 วิชาเอกบังคับ ไมนอยกวา 43 หนวยกิต

 0105 221 ภาษาฝร่ังเศสขั้นกลาง 1 3(3-0-6)

  Intermediate French 1 

 0105 222 ภาษาฝร่ังเศสขั้นกลาง 2 3(3-0-6)

  Intermediate French 2

 0105 224 การอานภาษาฝร่ังเศส 2 3(3-0-6)

  French Reading 2

 0105 225 การฟงและการพูดภาษาฝร่ังเศส 1 2(2-0-4)

  French Listening and Speaking 1

 0105 226 การฟงและการพูดภาษาฝร่ังเศส 2 2(2-0-4)

  French Listening and Speaking 2

 0105 228 การเขียนอนุเฉทภาษาฝร่ังเศส 2(2-0-4)

  French Paragraph Writing

 0105 321 ภาษาฝร่ังเศสขั้นสูง 1 3(3-0-6)

  Advanced French 1

 0105 322 ภาษาฝร่ังเศสขั้นสูง 2 3(3-0-6)

  Advanced French 2 

 0105 325 การเขียนความเรียงภาษาฝร่ังเศส 3(3-0-6)

  French Composition Writing

 0105 328 การแปลภาษาฝร่ังเศสขั้นพื้นฐาน 2(2-0-4)

  Basic French Translation

 0105 329 การเขียนภาษาฝร่ังเศสขั้นสูง 3(3-0-6)

  Advanced French Writing 

 0105 330 วรรณคดีฝรั่งเศสขั้นแนะนํา 3(3-0-6)

  Introduction to French Literature

 0105 421 การเขียนรายงานภาษาฝร่ังเศส 3(3-0-6)

  French Report Writing

 0105 422 โครงสรางภาษาฝร่ังเศสขั้นสูง 3(3-0-6)

  Advanced French Structure

 0105 423 การฝกงาน* 6(0-12-0)

  Practicum

 หรือ

 0199 499 สหกิจศึกษา* 9(0-40-0)

  Cooperative Education

 * นิสิตเลือกลงทะเบียน 0105 423 การฝกงาน หรือ 0199 499 

สหกิจศึกษา อยางใดอยางหน่ึง

 

  2.3 วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 20 หนวยกิต

  นิสิตสามารถเลือกเรียนไดทุกกลุมรายวิชา

  - กลุมวิชาทักษะทางภาษา

 0105 331 ภาษาฝร่ังเศสกับสื่อมวลชน 2(2-0-4)

  French and Mass Media 
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 0105 332 การพูดภาษาฝร่ังเศสในท่ีชุมชน 2(2-0-4)

  French Public Speaking

 0105 333 การอานเชิงวิเคราะหภาษาฝร่ังเศส 2(2-0-4)

  French Analytical Reading

 0105 334  การแปลภาษาฝร่ังเศสเปนภาษาไทย 2(2-0-4)

  Translating French into Thai

 0105 424  การอภิปรายกลุมภาษาฝร่ังเศส 2(2-0-4)

  French Group Discussion

  - กลุมวิชาภาษาศาสตร

 0105 335 ภาษาศาสตรภาษาฝร่ังเศสขั้นแนะนํา 3(3-0-6)

  Introduction to French Linguistics

 0105 426 ภาษาฝร่ังเศสในฐานะภาษาตางประเทศ 3(3-0-6)

  French as a Foreign Language 

  - กลุมวิชาวรรณคดีและวัฒนธรรม

 0105 326 ประเทศฝร่ังเศสปจจุบัน 3(3-0-6)

  France Today

 0105 327 ประวัติศาสตรฝร่ังเศส 3(3-0-6)

  French History

 0105 336  การดําเนินชีวิตของชาวฝร่ังเศส 3(3-0-6)

  French Art of Living

 0105 337  วรรณกรรมฝร่ังเศสสําหรับเยาวชน 3(3-0-6)

  French Young Adult Literature

 0105 338  อารยธรรมฝร่ังเศส 3(3-0-6)

  French Civilization

 0105 427 วรรณกรรมฝร่ังเศสคัดสรร 3(3-0-6)

  Selected French Literary Works

  - กลุมวิชาภาษาเฉพาะดาน

 0105 425  ภาษาฝรั่งเศสสําหรับการเดินทางโดยสายการบิน 3(3-0-6)

  French for Airline Travelling

 0105 428  ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการทองเท่ียว 3(3-0-6)

  French for Tourism 

 0105 429 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการโรงแรม 3(3-0-6)

  French for Hotel

 0105 430 ภาษาฝร่ังเศสธุรกิจ 3(3-0-6)

  French for Business 

 0105 431  ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการหนังสือพิมพ 3(3-0-6)

  French for Journalism 

 

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

  เลือกเรียนรายวิชาอ่ืนๆ ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย
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แผนการศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

ชั้นปที่ 1 ภาคตน

รหัสวิชา ช่ือวิชา จํานวนหนวยกิต

0105 121 ภาษาฝรั่งเศสเบ้ืองตน 1 

Elementary French 1

3(3-0-6)

0105 123 การสนทนาภาษาฝร่ังเศสในชีวิตประจําวัน 1 

French Conversation in Daily Life 1 

2(2-0-4)

003 xxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 12(12-0-24)

รวมจํานวนหนวยกิต 17

ชั้นปที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ช่ือวิชา จํานวนหนวยกิต

0105 122 ภาษาฝรั่งเศสเบ้ืองตน 2 

Elementary French 2

3(3-0-6)

0105 124 การสนทนาภาษาฝร่ังเศสในชีวิตประจําวัน 2

French Conversation in Daily Life 2 

2(2-0-4)

003 xxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 10(10-0-20)

วิชาเลือกเสรี 2(2-0-4)

รวมจํานวนหนวยกิต 17

ชั้นปที่ 2 ภาคตน

รหัสวิชา ช่ือวิชา จํานวนหนวยกิต

0105 221 ภาษาฝรั่งเศสขั้นกลาง 1 

Intermediate French 1 

3(3-0-6)

0105 223 การอานภาษาฝรั่งเศส 1 

French Reading 1

3(3-0-6)

0105 225 การฟงและการพูดภาษาฝรั่งเศส 1 

French Listening and Speaking 1

2(2-0-4)

0105 227 การเขียนภาษาฝรั่งเศสขั้นพ้ืนฐาน

Basic French Writing 

3(3-0-6)

0105 xxx วิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)

003 xxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 4(4-0-8)

วิชาเลือกเสรี 2(2-0-4)

รวมจํานวนหนวยกิต 20
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ชั้นปที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

0105 222 ภาษาฝรั่งเศสขั้นกลาง 2 

Intermediate French 2

3(3-0-6)

0105 224 การอานภาษาฝร่ังเศส 2 

French Reading 2

3(3-0-6)

0105 226 การฟงและการพูดภาษาฝรั่งเศส 2

French Listening and Speaking 2

2(2-0-4)

0105 228 การเขียนอนุเฉทภาษาฝร่ังเศส

French Paragraph Writing

2(2-0-4)

0105 xxx วิชาพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)

003 xxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 4(4-0-8)

วิชาเลือกเสรี 2(2-0-4)

รวมจํานวนหนวยกิต 19

ชั้นปที่ 3 ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

0105 321 ภาษาฝรั่งเศสขั้นสูง 1 

Advanced French 1

3(3-0-6)

0105 323 การอานวรรณกรรมฝรั่งเศสขั้นแนะนํา 

Introduction to French Literary Reading

3(3-0-6)

0105 324 สัทศาสตรภาษาฝรั่งเศสขั้นแนะนํา

Introduction to French Phonetics

3(3-0-6)

0105 325 การเขียนความเรียงภาษาฝรั่งเศส

French Composition Writing

3(3-0-6)

0105 xxx วิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)

0105 xxx วิชาเอกเลือก 5(5-0-10)

รวมจํานวนหนวยกิต 20
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ชั้นปที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

0105 322 ภาษาฝรั่งเศสขั้นสูง 2 

Advanced French 2

3(3-0-6)

0105 328 การแปลภาษาฝร่ังเศสขั้นพ้ืนฐาน

Basic French Translation

2(2-0-4)

0105 329 การเขียนภาษาฝร่ังเศสขั้นสูง

Advanced French Writing

3(3-0-6)

0105 330 วรรณคดีฝรั่งเศสขั้นแนะนํา 

Introduction to French Literature

3(3-0-6)

0105 xxx วิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)

0105 xxx วิชาเอกเลือก 5(5-0-10)

รวมจํานวนหนวยกิต 19

ชั้นปที่ 4 ภาคตน

รหัสวิชา ช่ือวิชา จํานวนหนวยกิต

0105 421 การเขียนรายงานภาษาฝร่ังเศส

French Report Writing

3(3-0-6)

0105 422 โครงสรางภาษาฝรั่งเศสขั้นสูง

Advanced French Structure

3(3-0-6)

0105 xxx วิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)

0105 xxx วิชาเอกเลือก 10(10-0-20)

รวมจํานวนหนวยกิต 19

ชั้นปที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา ช่ือวิชา จํานวนหนวยกิต

0105 423 การฝกงาน 

Practicum

6(0-12-0)

หรือ

0199 499 สหกิจศึกษา

Cooperative Education

9(0-40-0)

รวมจํานวนหนวยกิต 6 / 9
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คําอธิบายรายวิชา
 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา   30  หนวยกิต

  รายละเอียดรายวิชาตามหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่ วไป

ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 2.  หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 100  หนวยกิต

  2.1 วิชาพื้นฐาน ไมนอยกวา   37  หนวยกิต

 0105 103  ไวยากรณและการใชภาษาอังกฤษที่จําเปน 3(3-0-6)

  Essential English Grammar and Usage

  ชนิดของคํา รูปกริยาตามกาลและวาจก ความสอดคลอง

กันของประธานและกริยา รูปแบบประโยคและชนิดของประโยค คําเชื่อม

ประโยค การระบุและแกไขขอผิดพลาดในการใชที่พบบอย

  Parts of speech; verb forms in different tenses and 

voices; subject-verb agreement; sentence patterns, and sentence 

types; use of sentence connectors; identifying and correcting 

common grammatical errors

  

 0105 104  การอานภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)

  Daily English Reading

  ทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ การอานเพื่อ

จับใจความสําคัญและรายละเอียดสนับสนุน คําศัพทและโครงสราง

ไวยากรณที่จําเปนในการอานขอความตางๆ ในชีวิตประจําวัน 

  English reading skill for comprehension; reading 

for main ideas and supporting details; essential vocabulary and 

grammatical structures for reading various texts in daily life

  

 0105 201  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน 3(3-0-6)

  Basic Communicative English

  ทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ในชวีติประจําวนัสําหรบัผูใชระดบัพืน้ฐานศพัทและโครงสรางภาษาองักฤษ

พื้นฐานที่จําเปนในการฟง พูด อาน และเขียนเก่ียวกับเรื่องรอบตัว

ในสถานการณตางๆ 

  English listening, speaking, reading, and writing 

skills for daily life communication for basic users; essential 

English vocabularyand grammatical structures for listening, 

speaking, reading, and writing about daily activities in various 

situations

  

 0105 202  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขั้นกลาง 3(3-0-6) 

  Intermediate Communicative English

เงื่อนไขของรายวิชา : 0105 201 ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารขั้นตน

Prerequisite : 0105 201 Basic Communicative 

English

  ทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ในชีวิตประจําวันสําหรับผูใชระดับกลาง ศัพทและโครงสรางภาษาอังกฤษ

ที่จําเปนในการฟง พูด อาน เขียนขอความสั้นๆ เพื่อการพรรณนา 

การบรรยาย การอธิบาย การโตแยงการใหเหตุผลและแสดงความคิดเห็น

  English listening, speaking, reading, and writing 

skills for daily life communication for intermediate users; essential 

vocabulary and grammatical structures used for listening, 

speaking, reading, and writing short messages for describing, 

narrating, explaining, arguing, reasoning, and expressing 

opinions

  

 0105 208  การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

  Daily English Writing

  ทักษะการเขียนประโยคและขอความสั้นๆ ภาษาอังกฤษ

โดยใชโครงสรางข้ันพื้นฐาน การเลือกใชคําศัพทและโครงสรางท่ีเหมาะสม

ในการเขียนประโยคและขอความส้ันในชีวิตประจําวัน การเขียนขอความ

เพื่อการสื่อสารสวนตัว หลักและวิธีเขียนยอหนาการฝกเขียนยอหนาสั้นๆ 

  Skills in writing sentences and short messages 

using basic English grammatical structures; choice of words and 

grammatical structures for writing sentences and short messages 

in daily life; writing messages for personal communication; 

principles and methods for paragraph writing; practice in writing 

short paragraphs

 0105 300  การอานวรรณกรรมภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

  English Literary Reading

  ทักษะการอานงานวรรณกรรมเพ่ือความบันเทิง ประเภท

ของวรรณกรรม องคประกอบของนิยาย กลวิธีในการเขียนกลอนฝกอาน

บทกลอนและนิยายท่ีคดัสรรเพ่ือความเขาใจ การวิเคราะหและการตีความ 

  Skills in reading literary works in English for 

pleasure; literary genres; elements of fiction; poetic devices; 

practice reading selectedpoems and fiction for comprehension, 

analysis, and interpretation
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 0105 301  English for Humanities and 3(3-0-6) 

  Social Sciences

  ภาษาอังกฤษสําหรับมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

  ทักษะการการพูด ฟง อาน เขียน เกี่ยวกับงานวิชาการทาง

ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ศัพทเฉพาะและโครงสรางท่ีจําเปน

ฝกการนําเสนอเชิงวิชาการ การฝกอานเนื้อหาเชิงวิชาการและเขียนสรุป

  Speaking, listening, reading, and writing skills for 

academic purposes in the fields of humanities and social 

sciences; technical terms and essential English grammatical 

structures; practice in academic oral presentation; practice in 

reading various academic texts and writing a summary 

  

 0105 121 ภาษาฝร่ังเศสเบื้องตน 1 3(3-0-6)

  Elementary French 1

  การฟง การพูด การอาน การเขียน ศัพทสํานวนและ

ไวยากรณภาษาฝรัง่เศสเบ้ืองตน การฝกลาํดบัความคดิและการแสดงออก

ขั้นพื้นฐาน

  Listening, speaking, reading, writing, vocabulary, 

expressions and grammar in French at the elementary level; 

practice of organizing and expressing in French

  

 0105 122 ภาษาฝร่ังเศสเบื้องตน 2 3(3-0-6)

  Elementary French 2

เง่ือนไขของรายวิชา : 0105 121 ภาษาฝรั่งเศสเบ้ืองตน 1

Prerequisite : 0105 121 Elementary French 1

  การฟง การพูด การอาน การเขียน ศัพทสํานวนและ

ไวยากรณภาษาฝร่ังเศสในระดับที่สูงข้ึน โดยเนนความเขาใจเก่ียวกับ

วัฒนธรรมของชนชาติที่พูดภาษาฝรั่งเศส

  Listening, speaking, reading, writing, vocabulary, 

expressions and grammar in French at a more advanced level 

emphasizing the understanding of French-speaking people’s 

culture

  

 0105 123 การสนทนาภาษาฝร่ังเศสในชีวิตประจําวัน 1  2(2-0-4)

  French Conversation in Daily Life 1

  สนทนาภาษาฝร่ังเศสส้ันๆ คําศัพท สํานวน ประโยค 

ไวยากรณที่พบในชีวิตประจําวัน

  French short conversation vocabulary, expressions 

and grammar in daily life

  

 0105 124 การสนทนาภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจําวัน 2 2(2-0-4) 

  French Conversation in Daily Life 2

เงื่อนไขของรายวิชา : 0105 123 การสนทนาภาษาฝร่ังเศส

ในชีวิตประจําวัน 1

Prerequisite : 0105 123 French Conversation 

in Daily Life 1

  สนทนาภาษาฝร่ังเศสในสถานการณตางๆ 

  French conversation taken place in various 

situations

  

 0105 223 การอานภาษาฝร่ังเศส 1 3(3-0-6) 

  French Reading 1

  อานตวับทภาษาฝรัง่เศสทีม่รีปูประโยค ศพัท สาํนวนงายๆ 

เขาใจโครงสรางภาษา การลําดับความคิด สรุปสาระสําคัญของเร่ือง

  Reading French texts which have simple sentence 

structures, vocabulary and expressions; understanding in term 

of structures and organizations; writing summaries of the texts 

read

  

 0105 227 การเขียนภาษาฝรั่งเศสข้ันพื้นฐาน 3(3-0-6) 

  Basic French Writing

  ศกึษาโครงสรางแบบตาง ๆ  ฝกเขียนประโยคและขอความ

สั้นๆ โดยใชศัพทและสํานวนตางๆ ในระดับเบ้ืองตน 

  Writing structures; writing sentences, short and 

simple texts by using basic lexicons and expressions

  

 0105 323 การอานวรรณกรรมฝร่ังเศสข้ันแนะนํา 3(3-0-6) 

  Introduction to French Literary Reading

  ฝกอานงานประพันธรอยแกวและรอยกรองในรูปแบบ

ตางๆ โดยคัดสรรจากงานวรรณกรรมท่ีเหมาะสมกับการเรียนในระดับตน

  Reading various genres of prose and poetry 

focusing on literary works appropriate to the level of beginners

  

 0105 324 สัทศาสตรภาษาฝร่ังเศสข้ันแนะนํา 3(3-0-6)

  Introduction to French Phonetics

  ระบบเสียงภาษาฝร่ังเศส เสียงสระและเสียงพยัญชนะ

ในภาษาฝรั่งเศส การฝกเขียนและอานสัทอักษร

  French sound system; vowels and consonants in 

French; practice in writing and reading phonetic alphabet
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  2.2 วิชาเอกบังคับ ไมนอยกวา 43 หนวยกิต

 0105 221 ภาษาฝร่ังเศสขั้นกลาง 1 3(3-0-6)

  Intermediate French 1 

เง่ือนไขของรายวิชา : 0105 122 ภาษาฝรั่งเศสเบ้ืองตน 2

Prerequisite : 0105 122 Elementary French 2

  การฟง การพูด การอาน การเขียนภาษาฝรั่งเศสในระดับ

กลางเพื่อสื่อสารในวัจนกรรมประเภทตางๆ ศัพทและสํานวนเกี่ยวกับ

เหตุการณปจจุบัน

  Listening, speaking, reading writing in French at 

the intermediate level to communicate in various types of speech 

acts vocabulary and expressions concerning current affaires

  

 0105 222 ภาษาฝร่ังเศสขั้นกลาง 2 3(3-0-6)

  Intermediate French 2 

เง่ือนไขของรายวิชา : 0105 221 ภาษาฝรั่งเศสขั้นกลาง 1

Prerequisite : 0105 221 Intermediate French 1

  การฟง การพูด การอาน การเขียนภาษาฝรั่งเศสในระดับ

กลางในระดับทีส่งูข้ึนเพ่ือสือ่สารในวัจนกรรมประเภทตางๆ ฝกแสดงความ

คิดเห็นอยางลึกซ้ึงและสละสลวย

  Listening, speaking, reading writing in French at 

the intermediate level at a more advanced level to communicate 

in various types of speech acts; practice of expressing profound 

opinions using elegant language

  

 0105 224 การอานภาษาฝร่ังเศส 2 3(3-0-6)

  French Reading 2

เง่ือนไขของรายวิชา : 0105 223 การอานภาษาฝร่ังเศส 1

Prerequisite : 0105 223 French Reading 1

  อานบทความภาษาฝรั่งเศสจากนิตยสาร หนังสือพิมพ

และงานวรรณกรรม เขาใจเนื้อหาและโครงสรางภาษา ศัพทและสํานวน

ที่ซบัซอนขึ้น สรุปสาระสําคัญเรื่องที่อาน

  Reading article from French magazines, 

newspapers and literary works; understanding structures, 

vocabulary and idiomatic expression at the more complex 

language level; writing summaries of the texts read

  

 0105 225 การฟงและการพูดภาษาฝร่ังเศส 1 2(2-0-4) 

  French Listening and Speaking 1 

เงื่อนไขของรายวิชา : 0105 124 การสนทนาภาษาฝร่ังเศส

ในชีวิตประจําวัน 2

Prerequisite : 0105 124 French Conversation 

in Daily Life 2

  ทักษะการฟงและการพูดในชีวิตประจําวัน การฟงจับใจ

ความนํามาเปนหัวขอสนทนา

  Listening and speaking skill used in French daily 

conversation and identifying main ideas from the listening texts 

and using them as conversation topics

   

 0105 226 การฟงและการพูดภาษาฝร่ังเศส 2 2(2-0-4) 

  French Listening and Speaking 2 

เงื่อนไขของรายวิชา : 0105 225 การฟงและการพูดภาษา

ฝรั่งเศส 1

Prerequisite : 0105 225 French Listening and 

speaking 1

  การฟงและการพูดในหัวขอที่เกี่ยวของกับเหตุการณ

ปจจุบัน จับใจความเพื่อนํามาบรรยายหนาช้ันเรียน

  Listening to topics related to currents affaires and 

identifying main ideas to report to class

 0105 228 การเขียนอนุเฉทภาษาฝร่ังเศส 2(2-0-4)

  French Paragraph Writing

เงื่อนไขของรายวิชา : 0105 227 การเขียนภาษาฝร่ังเศส

ขั้นพื้นฐาน

Prerequisite : 0105 227 Basic French Writing

  ศกึษาและฝกเขียนโครงสรางอนุเฉทแบบตาง ๆ  รวมท้ังการ

ใชคําเช่ือมที่เหมาะสม

  Practical lesson for structure of paragraph, forms, 

appropriate conjunctions according to grammar

  

 0105 321 ภาษาฝร่ังเศสข้ันสูง 1 3(3-0-6)

  Advanced French 1 

เงื่อนไขของรายวิชา : 0105 222 ภาษาฝรั่งเศสขั้นกลาง 2

Prerequisite : 0105 222 Intermediate French 2

  การใชภาษาฝรั่งเศสข้ันสูงโดยเนนการอาน การวิเคราะห

การใชภาษา การเขียนความเรียงโดยใชโครงสรางไวยากรณที่ซับซอน

  Advanced French usage with emphasis on reading; 

analyzing the language use; composition writing using complex 

grammatical structures
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 0105 322 ภาษาฝร่ังเศสขั้นสูง 2 3(3-0-6)

  Advanced French 2

เง่ือนไขของรายวิชา : 0105 321 ภาษาฝร่ังเศสขั้นสูง 1

Prerequisite : 0105 321 Advanced French 1

  การใชภาษาฝรั่งเศสขั้นสูงโดยเนนการอาน การวิจารณ

ตวับทคดัสรรและการเขยีนความเรยีงโดยใชโครงสรางไวยากรณทีซ่บัซอน

ในระดับที่สูงขึ้น

  Advanced French usage with emphasis on reading; 

criticizing the selected texts and composition writing using 

complex grammatical structures at a more advanced level

  

 0105 325 การเขียนความเรียงภาษาฝร่ังเศส 3(3-0-6) 

  French Composition Writing 

เง่ือนไขของรายวิชา : 0105 228 การเขียนอนุเฉทภาษา

ฝรั่งเศส

Prerequisite : 0105 228 French Paragraph 

Writing

  หลกัการเขียนเรยีงความ โครงสราง

สังเขปและการเขียนเรียงความให

สมบูรณ

  Principles of writing compositions; writing outline 

and complete composition writing

  

 0105 328 การแปลภาษาฝร่ังเศสขั้นพื้นฐาน 2(2-0-4) 

  Basic French Translation

  หลกัการแปล ปญหาในการแปล ฝกการแปลภาษาฝร่ังเศส

เปนภาษาไทยและการแปลภาษาไทยเปนภาษาฝรั่งเศส จากงานเขียน และ

เอกสารสิ่งพิมพทั่วไป

  Principles and problems of translation; practice of 

translating French into Thai and Thai into French from 

documents and published items

  

 0105 329 การเขียนภาษาฝร่ังเศสขั้นสูง 3(3-0-6)

  Advanced French Writing

เง่ือนไขของรายวิชา : 0105 325 การเขียนความเรียง

ภาษาฝรั่งเศส

Prerequisite : 0105 325 French Composition 

Writing

  ฝกการเขียนความเรียง บทความในหัวขอทีก่าํหนดการจัด

ลําดับความคิด การเขียนโครงราง 

  Writing compositions and articles on assigned 

topics with an emphasis on organization; writing outline 

 0105 330 วรรณคดีฝรั่งเศสข้ันแนะนํา 3(3-0-6) 

  Introduction to French Literature 

เงื่อนไขของรายวชิา : 0105 323 การอานวรรณกรรม

ฝรั่งเศสข้ันแนะนํา

Prerequisite : 0105 323 Introduction to 

French Literary Reading

  วิวัฒนาการของวรรณคดีฝร่ังเศสต้ังแตยุคกลางจนถึง

ปจจุบัน ลักษณะของวรรณคดีประเภทตางๆ ลักษณะเดนของวรรณคดีใน

แตละยุค วิเคราะหตัวบทวรรณกรรมคัดสรร

  Evolution of French literature from the Middle Age 

to the present; study of various literary genres; special 

characteristics of French literature in each period; analysis of 

selected texts

  

 0105 421 การเขียนรายงานภาษาฝร่ังเศส 3(3-0-6) 

  French Report Writing 

เงื่อนไขของรายวิชา : 0105 329 การเขียนภาษาฝร่ังเศส

ขั้นสูง

Prerequisite : 0105 329 Advanced French 

Writing

  การเขียนรายงานตามหัวขอท่ีกําหนด การจัดลําดับความ

คิด การเขียนโครงรางและการเรียบเรียงเปนภาษาเขียนที่สละสลวย 

  Report writing on assigned topics with an 

emphasis on organization; writing outline and elegance of 

language

  

 0105 422 โครงสรางภาษาฝร่ังเศสข้ันสูง 3(3-0-6)

  Advanced French Structure

  การวิเคราะหประโยคประเภทตางๆ ในภาษาฝรั่งเศส 

การเปลี่ยนรูปแบบประโยคโดยท่ีความหมายยังคงเดิม การฝกเขียน

ประโยคโดยใชโครงสรางตางๆ 

  Analysis of various types of sentences in French; 

paraphrasing; practice in writing by using different types of 

sentence structures 

 0105 423 การฝกงาน  6(0-12-0)

  Practicum

  การฝกปฏบิตังิานในหนวยงานตามความเห็นชอบของสาขา

วิชาภาษาฝร่ังเศส ในหนึ่งภาคการศึกษา การเขียนรายงานการฝกงานเพ่ือ

ประกอบการประเมินผล

  Practicum in an approved workplace for 1 semester; 

written report required for evaluation 
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 0199 499 สหกิจศึกษา  9(0-40-0) 

  Cooperative Education

  การปฏิบตังิานในสถานประกอบการอยางมรีะบบโดยความ

รวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ เพื่อพัฒนานิสิตใหมี

ความรูทางวชิาการ และทกัษะทีเ่กีย่วของกบัการทํางานในสถานประกอบการ 

มีความสามารถพัฒนาตนเองในดานความคิดอยางเปนระบบ การสังเกต 

การตัดสินใจ ตลอดจนทักษะในการวิเคราะหและประเมินผล สงเสริมให

นิสิตมีคุณภาพตรงตามความตองการของสถานประกอบการ และตลาด

แรงงาน

  Working in a work place systematically by 

cooperating with a university to help students to develop their 

academic knowledge and related working skills, to improve their 

thoughts systematically, to have an observation skill, to be able 

to make a decision, and to have analytical and evaluated skills. 

This will improve student’s quality to match the need of 

employers and labour markets

     

  2.3 วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 20 หนวยกิต

  - กลุมวิชาทักษะทางภาษา

 0105 331 ภาษาฝร่ังเศสกับสื่อมวลชน 2(2-0-4)

  French and Mass Media

  ทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียนโดยใช

สื่อมวลชนฝรั่งเศสเปนสื่อ การนําศัพทและสํานวนไปใชในชีวิตประจําวัน 

วัฒนธรรมและชีวิตความเปนอยูของชาวฝรั่งเศสผานสื่อมวลชน

  Listening, speaking, reading, and writing skills 

focusing on French mass media as mean of communication; 

learning vocabulary and expression in daily life; culture and ways 

of life of French people through mass media

  

 0105 332 การพูดภาษาฝร่ังเศสในที่ชุมชน 2(2-0-4) 

  French Public Speaking 

เง่ือนไขของรายวิชา : 0105 226 การฟงและการพูดภาษา

ฝรั่งเศส 2

Prerequisite : 0105 226 French Listening and 

Speaking 2

  การพูดในที่สาธารณะในโอกาสตางๆ การพูดในหัวขอ

ที่สนใจ ลีลาการใชภาษา การออกเสียงอยางถูกตอง

  Public speaking in various occasions; giving 

speeches on interesting topics; language style; correct 

pronunciation

  

 0105 333 การอานเชิงวิเคราะหภาษาฝร่ังเศส 2(2-0-4) 

  French Analytical Reading

  ฝกอานขอความภาษาฝร่ังเศสตางๆ เพื่อใหเขาใจความ

หมายท่ีถูกตอง โดยสามารถตีความเจตนารมณและเจตคติของผูเขียน 

วิเคราะหโครงสรางและสรุปสาระสําคัญเร่ืองท่ีอาน

  Practice of reading French passages for correct 

comprehension, with emphasis on interpreting the author’s 

intent and attitude; analyzing relationship among part of texts 

and summarizing the texts read 

  

 0105 334 การแปลภาษาฝร่ังเศสเปนภาษาไทย 2(2-0-4) 

  Translating French into Thai 

เงื่อนไขของรายวิชา : 0105 328 การแปลภาษาฝร่ังเศส

ขั้นพื้นฐาน

Prerequisite : 0105 328 Basic French 

Translation

  วธิกีารแปลและปญหาการแปลภาษาฝรัง่เศสเปนภาษาไทย 

ฝกแปลจากงานเขียนประเภทตางๆ เชน งานวรรณกรรม บทความ

จากนิตยสารและหนังสือพิมพ

  Methods and problems of translating French into 

Thai; translation of various texts such as literary texts, articles 

from magazines and newspapers

  

 0105 424 การอภิปรายกลุมภาษาฝรั่งเศส 2(2-0-4) 

  French Group Discussion 

เงื่อนไขของรายวิชา : 0105 226 การฟงและการพูดภาษา

ฝรั่งเศส 2

Prerequisite : 0105 226 French Listening and 

Speaking 2

  การฟงและพูดในกลุ มย อยเพื่อแสดงความคิดเห็น

และเหตุผลดวยภาษาท่ีเหมาะสม อภิปรายในหัวขอที่กําหนด

  Listening and speaking in a small group to express 

ideas and reason using appropriate language; discussion in 

assigned topics

  - กลุมวิชาภาษาศาสตร

 0105 335 ภาษาศาสตรภาษาฝร่ังเศสข้ันแนะนํา 3(3-0-6)

  Introduction to French Linguistics

  แนวคิดพื้นฐานทางภาษาศาสตร สัทวิทยา ระบบหนวยคํา 

วากยสัมพันธ และอรรถศาสตรที่เกี่ยวของกับภาษาฝร่ังเศส

  Fundamental concepts of linguistics; phonology, 

morphology, syntax and semantics relating to French language
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 0105 426 ภาษาฝร่ังเศสในฐานะภาษาตางประเทศ 3(3-0-6) 

  French as a Foreign Language

  ทฤษฎีการสอนภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาตางประเทศ 

วิธีการสอนรูปแบบตางๆ การวิเคราะหแบบเรียน

  Theories of teaching French as a foreign language; 

teaching methods; material analysis

 

  - กลุมวิชาวรรณคดีและวัฒนธรรม

 0105 326 ประเทศฝรั่งเศสปจจุบัน 3(3-0-6)

  France Today

  ภูมิศาสตรประเทศฝร่ังเศส ลักษณะทางสังคม การเมือง 

เศรษฐกิจ การศึกษา และสถาบันตางๆ ของประเทศฝรั่งเศส

  Geography of France; French economics, 

education, society, politics and institutions

  

 0105 327 ประวัติศาสตรฝรั่งเศส 3(3-0-6) 

  French History

  ประวัตศิาสตรฝร่ังเศสต้ังแตสมยักอนประวัตศิาสตรจนถึง

ปจจุบัน โดยเนนศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตรและศิลปวิทยาการ

แขนงตางๆ 

  French history from the prehistoric period to the 

present, emphasizing on the development of history, arts and 

thoughts.

  

 0105 336 การดําเนินชีวิตของชาวฝรั่งเศส 3(3-0-6)

  French Art of Living

  การเรียนรู วัฒนธรรมและวัจนกรรมที่ เกี่ยวข องกับ

การดําเนินชีวิตของชาวฝรั่งเศส โดยเนนเรื่องศิลปะการปรุงอาหารของ

ชาวฝรั่งเศสขั้นพื้นฐาน มื้ออาหารตางๆ การจัดโตะและมรรยาท

บนโตะอาหาร 

  Learning culture and speech acts concerning 

French way of life focusing on French basic culinary arts, meals, 

table dressing and table manners

  

 0105 337 วรรณกรรมฝร่ังเศสสําหรับเยาวชน 3(3-0-6) 

  French Young Adult Literature

  การวิเคราะหวรรณกรรมฝร่ังเศสท่ีดีเดนสําหรับเยาวชน

ประเภทตางๆ เชน นิทาน เรื่องเลา เทพนิยาย การทองเที่ยวผจญภัยและ

นวนิยายแนววิทยาศาสตร

  Analysis of French outstanding literary works for 

youth in various types such as tale, narrative, fairy tales, journeys, 

adventures and science fiction 

  

 0105 338 อารยธรรมฝร่ังเศส 3(3-0-6)

  French Civilization

  เรียนรู ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต มรดกทาง

วัฒนธรรมตางๆ ของชาวฝร่ังเศส

  Learning traditions, way of life and cultural heritage 

of french people

 0105 427 วรรณกรรมฝรั่งเศสคัดสรร 3(3-0-6) 

  Selected French Literary Works

  บทประพันธรอยแกวหรือรอยกรอง นักเขียน หรือกระแส

ความเคลื่อนไหวทางวรรณกรรมท่ีสําคัญในฝรั่งเศส

  Works in poetry or prose, authors or remarkable 

literary movements in French literary works 

 

 - กลุมวิชาภาษาเฉพาะดาน

 0105 425 ภาษาฝรั่งเศสสําหรับการเดินทางโดยสายการบิน 3(3-0-6)

  French for Airline Travelling

  ศัพทสํานวนภาษาฝร่ังเศสที่ใชในการสื่อสารธุรกิจการบิน 

และสถานการณตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเดินทางโดยสายการบิน (การให

ขอมูล เช็คอิน ศุลกากร แหลงชอบปง การข้ึนเครื่อง การทํางาน และการ

เดินทางโดยเครื่องบิน)

  French vocabulary for airline business through 

various tasks on all the different situations in relation to flying 

(information, check in, customs, shopping, boarding, working 

and travelling on board the aircraft) 

  

 0105 428 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการทองเท่ียว 3(3-0-6)

  French for Tourism 

  ภาษาฝร่ังเศสท่ีเกี่ยวของกับการทองเที่ยว เนนทักษะการ

ฟงและพูดที่ใชติดตอสื่อสาร ในธุรกิจการทองเท่ียว ความรูทั่วไปเก่ียวกับ

ประเทศไทยเปนภาษาฝร่ังเศส 

  French language related to tourism business 

focusing on listening and speaking; knowledge about Thailand 

in French

 

 0105 429 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการโรงแรม 3(3-0-6)

  French for Hotel

  ทกัษะการใชภาษาฝรัง่เศสสาํหรบัธรุกจิการโรงแรม ความรู

ทั่วไปเก่ียวกับงานบริการ และคําศัพทสํานวนเฉพาะท่ีเกี่ยวของดานการ

โรงแรม

  French language for the hotel business; general 

knowledge about hotel services and related vocabulary
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 0105 430 ภาษาฝร่ังเศสธุรกิจ 3(3-0-6) 

  French for Business

  การฟง การพดู การอานและการเขยีนภาษาฝรัง่เศสทีใ่ชใน

การติดตอธุรกิจ

  Listening, speaking, reading and writing in French 

in the context of business 

 0105 431 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการหนังสือพิมพ 3(3-0-6) 

  French for Journalism

  ฝกอานและเขียนบทความรูปแบบตางๆ ในหนังสือพิมพ

และนิตยสารภาษาฝรั่งเศส สังเกตและฝกการใชลีลา การใชภาษา รูปแบบ

ภาษาหนังสือพิมพ หลักและโครงสรางของหนังสือพิมพ

  Reading and writing types of articles in French 

newspapers and magazines focusing on styles, language use, 

and language pattern in the press and principles of journalism 

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาเพ่ือการสรางสรรคสื่อ

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ชื่อหลักสูตร
 ภาษาไทย  : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพ่ือการสรางสรรคสื่อ 

 ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Arts Program in Language for Media Creation

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
 ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาเพ่ือการสรางสรรคสื่อ)

  (ชื่อยอ) : ศศ.บ. (ภาษาเพ่ือการสรางสรรคสื่อ) 

 ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Arts (Language for Media Creation)

  (ชื่อยอ) : B.A. (Language for Media Creation) 

 

หลักสูตร
 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 130 หนวยกิต

โครงสรางหลักสูตร

หมวดวิชาและกลุมวิชา จํานวนหนวยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30  หนวยกิต 30  หนวยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา

     2.1 พื้นฐานเฉพาะดาน 

     2.2 วิชาเอกบังคับ

     2.3 วิชาเอกเลือก 

94  หนวยกิต

22  หนวยกิต

57  หนวยกิต

15  หนวยกิต

97  หนวยกิต

22  หนวยกิต

60  หนวยกิต

15  หนวยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6  หนวยกิต 6  หนวยกิต

              รวมจํานวนหนวยกิต ไมนอยกวา 130  หนวยกิต 133  หนวยกิต



153

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2563  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายวิชาในหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต

 ใหนสิติเรียนรายวิชาตามขอกาํหนดในหลักสตูรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป

ของมหาวิทยาลัยมาหาสารคาม 

2. หมวดวิชาเฉพาะ (โปรแกรมปกติ) ไมนอยกวา 94 หนวยกิต

                    (โปรแกรมสหกิจศึกษา) ไมนอยกวา 97 หนวยกิต

 2.1 วิชาพ้ืนฐานเฉพาะดาน 22 หนวยกิต 

 0105 205 การพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนอข้ันพื้นฐาน 3(2-2-5)

  English Conversation and Presentation 

 0166 101 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการสื่อสารเบื้องตน  3(3-0-6)

  Introduction to Communication

 0166 102 การเขียนเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

  Writing for Communication

 0166 103 สุนทรียะในงานศิลปะ 2(2-0-4)

  Esthetic in Art Work

 0166 104  หลักและทฤษฎีการสื่อสาร 3(3-0-6)

  Principles and Theories of Communication

 0166 105 หลักวารสารศาสตร 3(3-0-6)

  Principles of Journalism

 0166 106 การรูเทาทันสื่อ 3(3-0-6)

  Media Literacy

 0166 107 การพัฒนาความคิดเชิงสรางสรรค  2(2-0-4)

  Creative Thinking Development

 2.2 วิชาเอกบังคับ (โปรแกรมปกติ)  57 หนวยกิต

                     (โปรแกรมสหกิจศึกษา)  60 หนวยกิต

 0166 201  คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ 1 3(2-2-5)

  Computer for Designing 1

 0166 202 ศิลปะการถายภาพ 1 3(2-2-5)

  Art of Photography 1

 0166 203  การเขียนและการรายงานขาว 3(2-2-5)

  News Writing and Reporting 

 0166 204  คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ 2 3(2-2-5)

  Computer for Designing 2

 0166 205  กฎหมายและจริยธรรมการส่ือมวลชน 3(3-0-6)

  Laws and Ethics of Mass Communication

 0166 206  การตรวจตนฉบับและพิสูจนอักษร 3(2-2-5)

  Correction of Original Document and Proofreading

 0166 207  ศิลปะการถายภาพเคล่ือนไหว 3(2-2-5)

  Art of Motion Photography

 0166 208  การสรางสรรคงานสารคดี 3(2-2-5)

  Creativity of Documentary Work

 0166 209 การเขียนและการผลิตขาวข้ันสูง 3(2-2-5) 

  Advanced News Writing and Producing 

 0166 210  การเขียนบทความและคอลัมน 3(2-2-5)

  Articles and Columns Writing

 0166 211 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ 3 3(2-2-5)

  Computer for Designing 3

 0166 212  การเขียนบันเทิงคดี 3(2-2-5)

  Fiction Writing

 0166 213  การบรรณาธิกรกิจ 2(3-0-3)

  Editorial Work

 0166 214  การวิจัยเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

  Research in Communication 1

 0166 215  การวิจัยเพื่อการสื่อสาร 2 2(2-0-4)

  Research in Communication 2

 0166 216  การวิเคราะหวิจารณวรรณกรรมรวมสมัย 3(3-0-6)

  Analysis and Criticism of Contemporary Literature

 0166 217  หลักการสัมภาษณสําหรับงานส่ือ 2(1-2-3)

  Principles of Interview for Media Profession

 0166 218  การผลิตรายการขาววิทยุกระจายเสียงและแพรภาพ  3(2-2-5)

  Production of Radio and Tele-broadcasting 

 0166 219 การฝกประสบการณ 6(1-12-12)

  Internship

  หรือ

 0199 499  สหกิจศึกษา  9(0-40-0)

  Cooperative Education

 

 2.3 วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 15 หนวยกิต

 นิสิตสามารถเลือกเรียนวิชาเอกเลือกไดตามความสนใจของนิสิต 

โดยไดรับคําแนะนําและความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา

 0166 301  การสรางสรรคขอความเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5)

  Creativity of Text for Communication

 0166 302  หลักการประชาสัมพันธ 3(3-0-6)

  Principles of Public Relations

 0166 303  การสื่อสารวัฒนธรรมทองถิ่น 3(2-2-5)

  Communication in Local Culture

 0166 304 สื่อสรางสรรคสําหรับเยาวชน 3(2-2-5)

  Creativity Media for Youth

 0166 305  การเขียนเพื่อสรางสุนทรีย 3(2-2-5)

  Writing for Aesthetic.

 0166 306  การบริหารจัดการสํานักพมิพ 3(2-2-5)

  Publishing Management
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 0166 307 การออกแบบนิทรรศการและอีเวนท 3(2-2-5)

  Exhibition and Event Design

 0166 308  เทคโนโลยีการผลิตสื่อ 3(3-0-6)

  Technology for Media Production

 0166 309  ศิลปะการถายภาพและสตูดิโอ 3(2-2-5)

  Art of Photography and Studio

 0166 310 การผลิตนิตยสาร ออนไลน 3(2-2-5)

  Online Magazine Production

 0166 311 การผลิตหนังสือพิมพเพื่อชุมชน 3(2-2-5)

  Newspaper Production for Community

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

 นิสิตสามารถเลือกเรียนและสอบผานวิชาใดๆ ก็ไดที่ เป ดสอน

ในมหาวิทยาลัย
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แผนการศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพ่ือการสรางสรรคสื่อ

ชั้นปที่ 1 ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 10 10

0166 101

วิชาพื้นฐานเฉพาะดาน

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการส่ือสารเบื้องตน 

Introduction to Communication

3(3-0-6) 3(3-0-6) 

0166 102 การเขียนเพ่ือการสื่อสาร 

Writing for Communication

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0166 103 สุนทรียะในงานศิลปะ

Esthetic in Art Work 

2(2-0-4) 2(2-0-4)

รวมจํานวนหนวยกิต 18 18

ชั้นปที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 8 8

0166 104

วิชาพื้นฐานเฉพาะดาน

หลักและทฤษฎีการสื่อสาร

Principles and Theories of Communication

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0166 105 หลักวารสารศาสตร

Principles of Journalism

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0166 107 การพัฒนาความคิดเชิงสรางสรรค

Creative Thinking Development

2(2-0-4) 2(2-0-4)

0166 201

วิชาเอกบังคับ

คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ 1

Computer for Designing 1

3(2-2-5) 3(2-2-5)

รวมจํานวนหนวยกิต 19 19
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ชั้นปที่ 2 ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 8 8

0105 205

วิชาพื้นฐานเฉพาะดาน

การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอขั้นพื้นฐาน

English Speaking for Basic Presentation

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0166 202

วิชาเอกบังคับ

ศิลปะการถายภาพ 1

Art of Photography 1

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0166 203 การเขียนและการรายงานขาว

News Writing and Reporting

3(2-2-5) 3(2-2-5) 

0166 217 หลักการสัมภาษณสําหรับงานส่ือ

Principles of Interview for Media Profession

2(1-2-3) 2(2-1-3)

รวมจํานวนหนวยกิต 19 19

ชั้นปที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 4 4

0166 106

วิชาพื้นฐานเฉพาะดาน

การรูเทาทันสื่อ
Media Literacy

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0166 204

วิชาเอกบังคับ

คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ 2

Computer for Designing 2

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0166 205 กฎหมายและจริยธรรมการสื่อมวลชน

Laws and Ethics of Mass Communication

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0166 206 การตรวจตนฉบับและพิสูจนอักษร

Correction of Original Document and Proofreading

3(2-2-5) 3(2-2-5)

หมวดวิชาเอกเลือก 3 3

รวมจํานวนหนวยกิต 19 19
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ชั้นปที่ 3 ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0166 207

วิชาเอกบังคับ

ศิลปะการถายภาพเคล่ือนไหว

Art of Motion Photography

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0166 208 การสรางสรรคงานสารคดี

Creativity of Documentary Work

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0166 209 การเขียนและการผลิตขาวขั้นสูง

Advanced News Writing and Producing

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0166 210 การเขียนบทความและคอลัมน

Articles and Columns Writing

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0166 218 การผลิตรายการขาววิทยุกระจายเสียงและแพรภาพ

Production of Radio and Tele-broadcasting

3(2-2-5) 3(2-2-5)

วิชาเอกเลือก 3 3

หมวดวิชาเลือกเสรี 3 3

รวมจํานวนหนวยกิต 21 21

ชั้นปที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0166 211
วิชาเอกบังคับ

คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ 3
Computer for Designing 3

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0166 212 การเขียนบันเทิงคดี 
Fiction Writing

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0166 213 การบรรณาธิกรกิจ 
Editorial Work

2(3-0-3) 2(3-0-3)

0166 214 การวิจัยเพื่อการสื่อสาร 1 
Research in Communication 1

3(2-2-5) 3(2-2-5)

วิชาเอกเลือก 3 3

หมวดวิชาเลือกเสรี 3 3

รวมจํานวนหนวยกิต 17 17
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ชั้นปที่ 4 ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0166 215

วิชาเอกบังคับ

การวิจัยเพื่อการสื่อสาร 2

Research in Communication 2

2(2-0-4) 2(2-0-4)

0166 216 การวิเคราะหวิจารณวรรณกรรมรวมสมัย Analysis and 

Criticism of Contemporary Literature

3(3-0-6) 3(3-0-6)

วิชาเอกเลือก 6 6

รวมจํานวนหนวยกิต 11 11

ชั้นปที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

* 0199 499 สหกิจศึกษา
Cooperative Education

9 (0-40-0)

* 0166 219 การฝกประสบการณ
Internship

6 (1-12-12)

รวมจํานวนหนวยกิต 6 9

* ใหเลือกอยางใดอยางหนึ่ง
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แผนการเรียนตลอดหลักสูตร วิชาโทที่เปดใหกับหลักสูตรอื่น มีดังนี้
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา 15 หนวยกิต

วิชาโทบังคับ  ไมนอยกวา 15 หนวยกิต

ชั้นปที่ 1 ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

0166 101 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการส่ือสาร 

Introduction to Communication

3(3-0-6)

0166 201 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ 1

Computer for Designing 1

3(2-2-5)

รวมจํานวนหนวยกิต 6

ชั้นปที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

0166 202 ศิลปะการถายภาพ 1

Art of Photography 1

3(2-2-5)

0166 203 การเขียนและการรายงานขาว

News Writing and Reporting 

3(2-2-5)

รวมจํานวนหนวยกิต 6

ชั้นปที่ 2 ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

0166 208 การสรางสรรคงานสารคดี

Creativity of Documentary Work

3(2-2-5)

รวมจํานวนหนวยกิต 3
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คําอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา 30 หนวยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 94 หนวยกิต

 สําหรับโปรแกรมปกติ และ สําหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา 

ไมนอยกวา 97 หนวยกิต 

 2.1 วิชาพื้นฐานเฉพาะดาน 22 หนวยกิต

 0105 205 การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอข้ันพ้ืนฐาน 3(2-2-5)

  English Conversation and Presentation

  ฝกฟงและพูดภาษาอังกฤษโดยเนนขอความสั้นๆ และ

บทสนทนา ตลอดจนการนาํเสนอเร่ืองราวและขาวสารตางๆ โดยใชสาํเนยีง

ที่เหมาะสม

  English listening and speaking practice with 

emphasis on short passages and dialogues as well as 

presentation of stories and information with suitable intonation

 

 0166 101 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการสื่อสารเบ้ืองตน  3(3-0-6)

  Introduction to Communication

  ความสาํคญัของการสือ่สารในศาสตรแขนงตางๆ ระบบและ

วธิกีารส่ือสาร ทกัษะการส่ือสารเบ้ืองตน ฟง พดู อาน เขยีน กระบวนการนํา

เสนอ ทําความเขาใจและวิเคราะหพฤติกรรมผูสื่อสาร

  Substance of communication in different 

disciplines, scheme and method of communication; fundamental 

skills of communication: listening, speaking, reading, and 

writing; presentation procedure, comprehension and analysis of 

communicator’s behavior 

 

 0166 102 การเขียนเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)

  Writing for Communication

  ความรูและความเขาใจหลักการเบ้ืองตนของการเขียน 

ศิลปะการใชคํา การผูกประโยค ทักษะการเขียนยอหนาและถอยคํา

ทีถ่กูตอง การเขยีนโดยใชกระบวนความหรอืโวหารแบบตางๆ ประยกุตการ

ใชรูปแบบ หลักเกณฑ และเทคนิคการเขียนเพื่อการสื่อสาร ฝกทักษะการ

เขียนในรูปแบบตางๆ 

  Knowledge and comprehension of fundamental 

writing, art of word usage; skills of paragraph writing with 

accurate words, writing process or different rhetoric; practical 

usage of principle patterns and writing techniques for 

communication, writing skill in practice with various styles  

 0166 103 สุนทรียะในงานศิลปะ 2(2-0-4)

  Esthetic in Art Work

  แนวคิด ทฤษฎี ประวัติและวิวัฒนาการของงานศิลปะ 

การรับรูคุณคา การสัมผัสความงามในดานตางๆ ของศิลปะ ทั้งท่ีเกิดจาก

ธรรมชาติและท่ีมนุษยสรางขึ้น ความงามทามกลางความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรม

  Concepts, theories, backgrounds, and evolution of 

art work, perception of value, beauty sensation of miscellaneous 

arts from both nature and man-made, charms surrounded by 

cultural diversity

 

 0166 104 หลักและทฤษฎีการสื่อสาร 3(3-0-6)

  Principles and Theories of Communication

  ทฤษฎี แนวคิด ความหมาย ความสําคญั องคประกอบ และ

วิวัฒนาการของการส่ือสารมวลชน กระบวนการ โครงสรางและระบบ

การสื่อสารมวลชน ลักษณะของการสื่อสารมวลชนประเภทตางๆ บทบาท 

หนาที่ และแนวทางการวิพากษสื่อในดานเน้ือหา โครงสราง บริบท 

ผลกระทบของส่ือมวลชนตอสังคมในสถานการณปจจุบัน

  Substance of communication in different 

disciplines, scheme and method of communication; fundamental 

skills of communication: listening, speaking, reading, and 

writing; presentation procedure, comprehension and analysis of 

communicator’s behavior

 

 0166 105 หลักวารสารศาสตร 3(3-0-6)

  Principles of Journalism

  หลักการเบ้ืองตนดานวารสารศาสตร องคประกอบและ

ประเภทของงานวารสารศาสตร ความสาํคญัของหนาท่ี บทบาท อทิธิพลของ

งานดานวารสารศาสตรที่มีต อสังคมในปจจุบัน รูปแบบและกลวิธี

ในการนําเสนอเน้ือหาของนักวารสารศาสตร เพื่อวิเคราะหและพิจารณา

เกี่ยวกับหลักนโยบาย โครงสราง วิธีการ ความเปนกลาง ประเด็นทาง

จริยธรรม ประเมินคาความนาเช่ือถือของงานดานส่ือสารมวลชน รวมท้ัง

การจัดองคกร การบริหารงานดานวารสาร

  Theories, concepts, meanings, substances, 

components, and evolutions of mass communication; process, 

structure, and system of mass communication; categories of 

different mass communications; role, responsibility, and means 

of media criticism through contents, structures, contexts; 

influence of mass communication towards society in the current 

situations
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 0166 106 การรูเทาทันสื่อ 3(3-0-6)

  Media Literacy

  ความรู องค ประกอบพ้ืนฐาน  รูปแบบและกลวิธีใน

การนําเสนอเน้ือหาของส่ือมวลชนประเภทตางๆ เพื่อ เขาใจ ตีความ 

วิเคราะหและพิจารณาเก่ียวกับหลักนโยบาย โครงสราง วิธีการ ความ

เปนกลาง ประเด็นทางจริยธรรม รวมทั้งประเมินคาความนาเชื่อถือของสื่อ

  Knowledge of fundamental components, patterns, 

and tactics in content presentation of different mass 

communication for comprehending, interpreting, analyzing, and 

considering policy criterion, structure, method, impartiality, 

ethical issue, as well as reliability valuation of mass communication

 

 0166 107 การพัฒนาความคิดเชิงสรางสรรค 2(2-0-4)

  Creative Thinking Development

  ความหมาย ความสําคัญ หลักการและทฤษฎีการพัฒนา

ความคิดเชิงสรางสรรค กระบวนการสรางความคิดเชิงสรางสรรค 

การประยุกตใชความคิดเชิงสรางสรรคใหสอดคลองสภาพสังคม

  Meaning, significance, principle, and theory of 

creative thinking formation; process of creative thinking; creative 

thinking practice in accordance with social circumstance

 

 2.2 วิชาเอกบังคับ 57 หนวยกิต สําหรับโปรแกรมปกติ และ 

60 หนวยกิต สําหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา

 0166 201 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ 1 3(2-2-5)

  Computer for Designing 1

  ความหมาย ความสําคัญของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

หลักการใชงานคอมพิวเตอรเบื้องตน หลักการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือ

งานการออกแบบสือ่ อปุกรณทีเ่กีย่วของในกระบวนการใชงานคอมพิวเตอร 

  Meaning, significance of multimedia computer; 

principles of fundamental computer operation; principles of 

package software for media design; gadgets relevant to process 

of computer operation

 

 0166 202 ศิลปะการถายภาพ 1 3(2-2-5)

  Art of Photography 1

  ประวัติความเปนมาของการถายภาพ กลองถายภาพและ

อุปกรณการถายภาพ แนวคิดและทฤษฎีการจัดองคประกอบภาพถาย 

การถายภาพดวยกลองดิจติอล เทคนิคการถายภาพรูปแบบตางๆ 

  History of photography, camera, and photography 

tools; concepts and theories of photograph composition; 

photography with digital camera, various techniques of 

photography

 

 0166 203 การเขียนและการรายงานขาว 3(2-2-5)

  News Writing and Reporting 

  ความหมายและความสําคัญของข  าว  คุณค าข  าว 

องคประกอบของขาว ประเภทของขาว โครงสรางของขาว พาดหัวขาว ความ

นําขาว และเนื้อขาว เทคนิคการสื่อขาวประเภทตางๆ แหลงขาวและ ความ

รับผิดชอบตอสังคม ฝกปฏิบัติการเขียนขาวและการสื่อขาว ผลิตรายงาน

ขาวออฟไลนและการรายงานขาวออนไลน

  Meaning and substance of news, news value, news 

component, types of news; structure of news; headline, news 

introduction, and news body; different techniques of news 

conveyance, information source and social responsibility; 

practice in writing and conveying news, producing offline news 

and reporting online news

 

 0166 204 คอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบ 2 3(2-2-5)

  Computer for Designing 2

  หลักการออกแบบสื่อประเภทตางๆ การออกแบบการจัด

วางองคประกอบ การจดัการแบบตวัอกัษร ภาพประกอบ จติวทิยาการใชสี 

การสรางสรรคงานกราฟก

  Principles of different media design; design of 

composition; font management, illustration, psychology of 

coloration, graphic work creation

 

 0166 205 กฎหมายและจริยธรรมการส่ือมวลชน 3(3-0-6)

  Laws and Ethics of Mass Communication

  สิทธิ เสรีภาพประชาชนและส่ือมวลชน ประมวลประเด็น

ทางกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับงานส่ือสารมวลชนดานตางๆ จริยธรรมแหง

วิชาชพีสือ่มวลชน และหลกัเกณฑการพจิารณาการใหคณุคาทางจรยิธรรม

วิชาชีพสื่อมวลชน

  Right, freedom of people and mass media; codes 

of laws issues relevant to various mass media work; ethics of 

mass media profession and consideration rules of value in mass 

media ethics 

 

 0166 206 การตรวจตนฉบับและพิสูจนอักษร 3(2-2-5)

  Correction of Original Document and Proofreading

  หลกัการตรวจสอบความถูกตองเรียบรอยของตนฉบับโดย

ใชสัญลักษณในการพิสูจนอักษร การเลือกใชพจนานุกรมและคูมือในการ

ตรวจตัวสะกด การันต เครื่องหมาย คําตกหลน วรรคตอน ระยะระหวาง

บรรทัด ตลอดจนภาพประกอบ แผนผัง แผนภูมิ รูปแบบและการจัดทํา

อารตเวิรกในงานสื่อออฟไลนและออนไลน
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  Principles of original document correction with 

proofreading symbols; dictionary usage and manual of correction 

for spelling, orthography, punctuation, omitted words, spacing, 

spacebar, as well as illustration, diagram, bar chart, pattern, and 

artwork setting in offline and online media work

 

 0166 207 ศิลปะการถายภาพเคล่ือนไหว 3(2-2-5)

  Art of Motion Photography 

  หลกัการถายภาพเคลือ่นไหว การจดัองคประกอบการถาย

ภาพเคล่ือนไหว การใชอุปกรณในการบันทึกภาพเคล่ือนไหว เทคนิคการ

ถายภาพเคลื่อนไหวแบบตางๆ กระบวนการผลิตภาพเคลื่อนไหวดวย

โปรแกรมสําเร็จรูป

  Principles of motion photography, composition of 

motion photography, devices for recording motion picture, 

different techniques of motion photography, process of motion 

picture production with package software

 

 0166 208 การสรางสรรคงานสารคดี 3(2-2-5)

  Creativity of Documentary Work

  หลักการเขียนสารคดีประเภทต างๆ  แนวคิดและ

กระบวนการในการสรางประเด็น การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม การ

กาํหนดเคาโครงเรือ่ง กลวธินีาํเสนอและการฝกเขยีนสารคดปีระเภทตางๆ 

รวมทั้งการนําเสนอในสื่อออฟไลนและสื่อออนไลน

  Principles of different documentary writing; 

concepts and process of topic creation; fieldwork data collection; 

plot setting, tactics of demonstration and practice of different 

documentary writing, including presentation in offline and online 

media

 

 0166 209 การเขียนและการผลิตขาวขั้นสูง 3(2-2-5)

  Advanced News Writing and Producing 

  การสรางสรรคประเด็นขาว เทคนิคการสืบคนขอเท็จจริง

เชิงลึก การวิเคราะห การตีความ การวิพากษสถานการณเพื่อผลิตขาวและ

การรายงานขาวเชิงสืบสวนสอบสวน หลักจริยธรรมในการสื่อขาว 

การนําเสนอรายงานพิเศษและเนื้อหาเพื่อสนับสนุนสื่อในรูปแบบตางๆ 

ทั้งในรูปแบบออฟไลนและออนไลน

  Initiative of news issue; technique of exploring the 

hidden truth; analysis, interpretation; situation criticism for news 

production, and reporting investigative news; principles ethics 

in reporting news, presentation of special report and supportive 

contents in different styles of both offline and online figures

 

 0166 210 การเขียนบทความและคอลัมน 3(2-2-5)

  Articles and Columns Writing

  ความหมาย ความสําคัญ โครงสราง ลักษณะ รูปแบบ 

แนวคดิและหลักการเขียนบทความและคอลัมนประเภทตางๆ ขัน้ตอนการ

สรางสรรคบทความและคอลมันทีมุ่งใหสาระ ขอเท็จจรงิ ความรู เสนอความ

คดิเหน็ รวมทัง้งานเขยีนตามสมยันยิมเพือ่นาํเสนอในรปูแบบออฟไลนและ

ออนไลน

  Meaning, substance, structure, category, style, 

concept, and principles of different patterns of writing article 

and column; procedure of creating articles and columns with 

essence, fact, knowledge; presenting ideas, and updated writing 

through offline and online production 

 

 0166 211 คอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบ 3 3(2-2-5)

  Computer for Designing 3

  หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบสื่อออนไลน 

กระบวนการออกแบบ การวางแผนการออกแบบสือ่ออนไลน การสรางภาพ

กราฟกสําหรับสื่อออนไลน การสรางส่ืออินโฟกราฟก

  Principles and concepts of online media design, 

procedure of designing, planning of online designing, creating 

graphic for online, creating infographic media

 

 0166 212 การเขียนบันเทิงคดี 3(2-2-5)

  Fiction Writing

  หลักการเขียนงานบันเทิงคดี การสรางเคาโครงเรื่อง 

แกนเร่ือง ตัวละคร ฉากและบรรยากาศ การพิจารณาลักษณะเฉพาะของ

งานเขียนบันเทงิคดแีตละประเภท ฝกทักษะในการเขยีนบันเทงิคดปีระเภท

เรื่องสั้นและนวนิยายเพ่ือนําเสนอในสื่อออฟไลนและสื่อออนไลน

  Principles of writing fiction: setting plots, theme, 

characters, scenes, and atmosphere; consideration specific 

genres of each fiction writing; practice in fiction writing of short 

stories, novels for offline and online media production

 

 0166 213 การบรรณาธิกรกิจ 2(3-0-3)

  Editorial Work 

  หลักการคัดเลือกและพิจารณาเนื้อหาสําหรับเผยแพรใน

สือ่ออฟไลนและสือ่ออนไลน การตรวจแกเนือ้หา การเตรยีมและการตกแตง

เนื้อหา ตลอดจนการเขียนช่ือเร่ือง การใชตัวอักษร การเลือกและการจัด

ภาพ การเขียนคําบรรยายภาพ หลักการบริหารจัดการ การวางแผน 

การคํานวณราคา ลขิสทิธิ ์การนําเสนอเน้ือหาสําหรับเผยแพรในส่ือออฟไลน

และสือ่ออนไลน ตลอดจนเรยีนรูกฎหมาย ลขิสทิธิ ์และจรรยาบรรณในการ

ผลิตเนื้อหา
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  Principles of content selection and consideration 

for publication in offline and online media; correcting contents, 

preparing and shaping contents as well as giving titles, using 

fonts, selecting and picture arranging, caption writing; principles 

of management, planning, price calculation, copyright, content 

proposal for publication in offline and online media, including 

information about laws, copyright, and ethics in content 

production 

 

 0166 214 การวิจัยเพ่ือการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

  Research in Communication 1

  ความหมาย รปูแบบ ประเภทของการวิจยัและกระบวนการ

วิจัยทางสังคมศาสตร การประยุกตใชทฤษฎี ระเบียบวิธีวิจัยในการวิจัย

ทางการสื่อสารทั้งในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพและวิธีการอื่นๆ 

  Meaning, format, category of research and social 

science research procedure, theory in practice, methodology in 

communication research towards quantitative, qualitative and 

other methods

 

 0166 215 การวิจัยเพ่ือการสื่อสาร 2 2(2-0-4)

  Research in Communication 2

  กระบวนการทําวิจัยทางสังคมศาสตร การลงพ้ืนที่วิจัย 

การเก็บรวบรวมขอมูล การสรุปและอภิปรายผลการวิจัย รวมทั้งหลักการ

นําเสนอบทความวิจัยสําหรับงานวิชาการ

  Procedure in social science research, research 

fieldwork, data collection, summarization and discussion, 

research outcomes, and principles of research article presentation 

in academic field

 

 0166 216 การวิเคราะหวิจารณวรรณกรรมรวมสมัย 3(3-0-6) 

  Analysis and Criticism of Contemporary Literature

  หลักการพิจารณา ตรวจตรา แยกแยะและประเมินคุณคา

ดานกลวิธีการแตงเนื้อเร่ือง แนวคิด มุมมองในการสรางเคาโครงเรื่อง 

แกนเรื่อง ตัวละคร โดยใชแนวคิดและทฤษฎีวิเคราะหวิจารณหนังสือ

ประเภทสารคดีและบันเทิงคดี

  Principles of considering, examining, distinguishing, 

and valuing tactics of story’s content, concept, viewpoint in the 

story’s plot, theme, characters through concept and theory of 

analysis and criticism in fiction and non-fiction book

 

 0166 217  หลักการสัมภาษณสําหรับงานสื่อ 2(1-2-3)

  Principles of Interview for Media Profession

  หลักการ แนวคิดการสัมภาษณ การสรรหาบุคลเพื่อ

สัมภาษณ อุปสรรค เทคนิคการสัมภาษณ ลักษณะการเขียนบทสัมภาษณ 

ศลิปะและกลวธิกีารสมัภาษณแบบตางๆ แนวทางในการเขยีนบทสมัภาษณ

แตละประเภท

  Principles, concept of interview, selection of 

interviewees, obstacle, interviewing techniques, category of 

writing interview script; art and strategy of different interviewing, 

each model of writing interviewing scripts

 

 0166 218  การผลิตรายการขาววิทยุกระจายเสียงและแพรภาพ  3(2-2-5)

  Production of Radio and Tele-broadcasting 

  การสรางสรรคประเดน็ หลกัการเขียน Script ขาว การผลติ

และนําเสนอรายการขาวสําหรับวิทยุกระจายเสียงและหลักการแพรภาพ 

จริยธรรมในการผลิตและนําเสนอเน้ือหาเพ่ือกระจายเสียงและแพรภาพ 

ฝกปฏิบัติสรางสรรคผลงานเพื่อนําเสนอผานชองทางสื่อกระจายเสียงและ

แพรภาพ

  Issue setting, principles of writing news script, 

production and news report for radio broadcasting and principles 

of tele-broadcasting; ethics in producing and demonstrating 

contents via radio and tele-broadcasting; practice in work 

creation for showing through radio and tele-broadcasting media

 

 0166 219 การฝกประสบการณ 6(1-12-12)

  Internship

  ปฐมนิเทศเก่ียวกับรายละเอียดของการฝกงาน ฝกปฏิบัติ

งานดานนิเทศศาสตรในหนวยงาน รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน 

โดยการนําความรู ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ไดจากการศึกษาไป

ประยุกตใชในสถานการณจริง จัดทํารายงานการฝกประสบการณวิชาชีพ

ตามลักษณะเน้ือหาท่ีฝกประสบการณวิชาชีพ

  Orientation of internship information, practicum 

of mass communication in governmental, public enterprise, or 

private organizations: applying both of theories and practices of 

the learning to the real situations, write internship report 

according to the professional contents during the internship

 

 0199 499 สหกิจศึกษา 9(0-40-0)

  Cooperative Education

  การปฏิบตังิานในสถานประกอบการอยางมรีะบบโดยความ

รวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการเพ่ือพัฒนานิสิตใหมี

ความรูทางวชิาการและทกัษะทีเ่กีย่วของกบัการทาํงานในสถานประกอบการ 

และมีความสามารถในการพัฒนาตนเองในดานการคิดอยางเปนระบบ 
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การตัดสินใจ ตลอดจนทักษะในการคิดวเิคราะหและประเมินผล ทาํใหนสิติ

มคีณุภาพตรงตามความตองการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน

  On-the-job training in organization systemically 

with the cooperation of the university with the organization in 

order to develop student’s educational knowledge and skill 

related to working in organization as well as their abilities to 

develop themselves in thinking systemically, making decision, 

skill in analyzing and evaluating, with will make student qualified 

and meet the needs of organization and labor markets

 

 2.3 วิชาเอกเลือก  15 หนวยกิต

 0166 301 การสรางสรรคขอความเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5)

  Creativity of Text for Communication

  หลักการ แนวคิด กลวิธี ศิลปะในการคิดและเขียนคํา 

ขอความ การเลือกเฟนคํา ขอความ หัวเรื่อง คําขวัญ เพื่อการโฆษณาและ

ประชาสมัพันธในงานสื่อออฟไลนและออนไลน

  Principles, concepts, strategies, art of thinking and 

writing words, passages, word choices, contents, topics, slogans 

for advertisement and public relations in offline and online 

media 

 

 0166 302  หลักการประชาสัมพันธ 3(3-0-6)

  Principles of Public Relations

  ความหมาย ประเภท กลุมเปาหมาย วัตถุประสงค บทบาท

ของการประชาสัมพันธ กระบวนการของการประชาสัมพันธ สื่อและ

เครื่องมือการประชาสัมพันธ โครงสรางและลักษณะงานประชาสัมพันธ

หนวยงานตางๆ การสรางเนื้อหาเพื่อการประชาสัมพันธในสื่อตางๆ 

  Meaning, category, target group, purpose, role of 

public relations, procedure of public relations; public relations 

media and devices; structure and category of public relations in 

different organizations; content creativity for public relations in 

different medias

 0166 303 การส่ือสารวัฒนธรรมทองถิ่น 3(2-2-5)

  Communication in Local Culture

  หลกัการเรียนรูวฒันธรรมทองถ่ิน วธิกีารส่ือสาร ความคิด 

เทคนิควิธีการสร างงานและความสัมพันธ กับวัฒนธรรมทองถ่ิน 

การประยุกตใชสื่อ เทคโนโลยี และการรับรูวัฒนธรรมทองถิ่น

  Principles of learning local culture, means of 

communication, thought, technique of creative task and 

relationships among local culture; practical usage of media, 

technology, and perception of local culture

 

 0166 304  สื่อสรางสรรคสําหรับเยาวชน 3(2-2-5)

  Creativity Media for Youth

  ความรูและความเขาใจเกี่ยวกับสื่อสําหรับเยาวชน ความ

ตองการและความสนใจของเยาวชนแตละชวงวัย หลักเกณฑและแนวคิด

ในการสรางสรรคสื่อสําหรับเยาวชน ประเภทและหลักการออกแบบส่ือ

สรางสรรคสําหรับเยาวชน การคิด สรางเนื้อหา และเรียนรูหลักสิทธิเด็ก

และเยาวชนเพ่ือนําไปผลิตสื่อสําหรับเยาวชน ในรูปแบบออฟไลนและ

ออนไลน

  Knowledge and comprehension of media for youth, 

youth need and attention in each age; principles and concepts 

of media creativity for youth; category and principles of media 

creativity design for youth, thinking, content constructing; and 

learning principles of child and youth rights for media production 

in youth through offline and online format 

 

 0166 305  การเขียนเพื่อสรางสุนทรี 3(2-2-5)

  Writing for Aesthetic

  ความหมายและความสัมพันธของสุนทรียศาสตรในงาน

เขียน หลักในการใชภาษาไทย ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย การใชคําและ

ประโยค ระดับของภาษา คําพังเพย สํานวน สุภาษิต ภาษาภาพพจน และ

การใชสัญลักษณในงานเขียน การใชโวหาร การสื่อความหมายทางภาษา 

และกลวิธีการสรางสรรคงานเขียนที่มีความงามทางภาษา

  Meaning and relationship of esthetics in writing; 

principles in Thai usage, specific characteristic of Thai language, 

words and sentence usage, language class, idioms, expressions, 

proverbs, figurative language, and symbolism in writing; stylistic 

usage, language communication, and strategy of creative writ-

ing with beauty of language 

 

 0166 306  การบริหารจัดการสํานักพิมพ 3(2-2-5)

  Publishing Management

  หลกัการ แนวคดิ ในการบรหิารจดัการสาํนกัพมิพ ขัน้ตอน

การจัดตั้งสํานักพิมพ การวางแผนผลิตสื่อสิ่งพิมพ การบริหารบุคคลและ

งบประมาณ การส่ือสารการตลาด ชองทางการจัดจําหนาย การบริหาร

จัดการคลังหนังสือของสํานักพิมพ เพื่อฝกปฏิบัติการจัดต้ังสํานักพิมพ

จําลอง

  Principles, concepts of publishing management; 

procedure of publish establishment, planning of printing media 

production, personnel and budget management, marketing 

communication, distribution channel, management of book stock 

in publishing through model of publishing establishment in 

practice
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 0166 307  การออกแบบนิทรรศการและอีเวนท 3(2-2-5)

  Exhibition and Event Design 

  หลกัการ ความสาํคญั และแนวคิดเกีย่วกบันทิรรศการและ

อเีวนทประเภทตางๆ การวิเคราะหพืน้ทีแ่ละกลุมเปาหมายเพ่ือการออกแบบ

นิทรรศการ กระบวนการจัดการ วัสดุอุปกรณการจัดแสดง งานออกแบบ

กราฟกนิทรรศการ การนําเสนอผลงานในรูปแบบตางๆ 

  Principles, substance, and concept of different 

exhibitions and events; analysis of zone and target for exhibition 

design, procedural management, display equipment, designing 

task, graphical exhibition, different presentations

 

 0166 308  เทคโนโลยีการผลิตสื่อ 3(3-0-6)

  Technology for Media Production

  หลักการ โครงสรางองคกรโรงพิมพ เทคโนโลยีทางการ

พิมพในรูปแบบตางๆ กระบวนการทางการผลิตสิ่งพิมพ การวางแผนงาน

กอนพิมพ งานระหวางพิมพ และงานหลังพิมพ การตกแตงสิ่งพิมพ

ดวยเทคนิคพิเศษตางๆ 

  Principles, structure of press organizations, various 

printing technologies, procedures of printing media production, 

planning of pre-printing, printing operation, and post-printing 

task; retouching printing media with different techniques

 

 0166 309  ศิลปะการถายภาพและสตูดิโอ 3(2-2-5)

  Art of Photography and Studio

  หลักการ ความสําคัญของการถายภาพเพ่ือการส่ือสาร 

การถายภาพสถานการณ เหตุการณสําคัญตางๆ หลักการถายภาพ

ในสตูดิโอ การควบคุมแสงสวาง การจัดการอุปกรณประกอบฉาก การถาย

ภาพแฟชั่น การถายภาพสินคาเพื่อการโฆษณา

  Principles, substance of photography for 

communication; photography in situations, various important 

incidents; principles of studio photography, lighting control, 

management of props, fashion photography, product photography 

for advertisement 

 

 0166 310  การผลิตนิตยสาร 3(2-2-5)

  Online Magazine Production 

  หลักแนวคิดในการผลิตนิตยสารที่สอดคลองกับความ

ตองการของผูอาน รวมถึงหลักการออกแบบ วิธีการพ้ืนฐาน ขั้นตอน 

กระบวนการสรางสรรคนิตยสารประเภทตางๆ การผสมผสานตัวอักษร 

ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว ออกแบบนิตยสาร ทัง้รปูแบบออฟไลนและออนไลน

  Principles of magazine production to meet readers’ 

needs, principles of design, basic method, procedures, creative 

process of different magazines, combination of fonts, still images, 

motion images, magazine design for offline and online format 

 

 0166 311  การผลิตหนังสือพิมพเพ่ือชุมชน 3 (2-2-5)

  Newspaper Production for Community

  หลกัการ แนวคดิในการจดัต้ังองคกรหนงัสอืพมิพทองถิน่ 

บทบาท หนาท่ี ความหมาย รูปแบบและองคประกอบของหนังสือพิมพ 

หลักการออกแบบและกระบวนการผลิตหนังสือพิมพ ในรูปแบบออฟไลน

และออนไลน

  Principles, concepts of establishing local 

newspaper organization, role, duty, meaning, pattern, and 

components of newspaper; principles of design and procedure 

of newspaper production for offline and online format

 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

 นิสิตเลือกเรียนในรายวิชาท่ีมหาวิทยาลัยเปดสอน

 หมวดวิชาโทท่ีเปดสอนใหกับหลักสูตรอื่น  ไมนอยกวา 15 หนวยกิต
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Arts Program

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ
(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

Bachelor of Arts Program English for International Communication 
(International Program/Revised Curriculum, 2018)

ชื่อหลักสูตร

Title  of  the  Program
 ภาษาไทย  : หลกัสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ (หลกัสตูรนานาชาติ)

 ภาษาอังกฤษ  :   Bachelor  of  Arts  Program  in  English  for  International Communication

    (International  Program)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

Title  of  the  Degree
 ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : ศิลปศาสตรบัณฑิต  (ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ)  (หลักสูตรนานาชาติ)

  (ชื่อยอ) : ศศ.บ.  (ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ) (หลักสูตรนานาชาติ)

 ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor  of  Arts  (English  for  International  Communication)

    (International  Program)

  (ชื่อยอ) : B.A.  (English  for  International  Communication) (International  Program)

หลักสูตร

Curriculum
 หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  141  หนวยกิต

 The  total  number  of  the  required  credits  throughout  the  program  is  not  less  than  141  credits.
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โครงสรางหลักสูตร

The  Structure  of  Curriculum
 หมวดวิชาและกลุมวิชา       จํานวนหนวยกิต

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต

    General  Education  Courses not  less  than 30 credits

 2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา 90 หนวยกิต

    Specialized  Core  Courses   not  less  than 90 credits

  2.1 วิชาแกน  21 หนวยกิต

     Core  Courses  21 credits

  2.2 วิชาเฉพาะดาน  54 หนวยกิต  

   Major  Compulsory  Courses  54 credits

  2.3 วิชาเลือก  15 หนวยกิต

   Major  Elective  Courses  15 credits

 3. หมวดวิชาภาษาตางประเทศ   ไมนอยกวา 15 หนวยกิต

  Foreign  Language  Courses   not  less  than 15 credits

 4. วิชาเลือกเสรี   ไมนอยกวา  6 หนวยกิต

  Free  Elective  Courses   not  less  than 6 credits

  รวมหนวยกิต   ไมนอยกวา           141 หนวยกิต

    Total  credits not  less  than 141 credits
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รายวิชาในหลักสูตร

Courses
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต  

    General Education Courses not less than 30 credits  

 2. หมวดวิชาเฉพาะ    ไมนอยกวา 90 หนวยกิต

  Specialized Core Courses not less than 90 credits

    2.1 วิชาแกน   ไมนอยกวา 21 หนวยกิต

     Core Courses   not less than 21 credits

 0105  141 ไวยากรณภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารขั้นกลาง 3(3-0-6)  

  Intermediate  English  Grammar  

  for  Communication  

 0105  143 การอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจ 3(3-0-6)  

  English  Reading  for  Comprehension  

 0105  144 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5)  

  English  Listening  and  Speaking  

  for  Communication  

 0105  145 สัทศาสตรภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)  

  English  Phonetics  

 0105  241 การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  1 3(3-0-6)  

  English  Writing  for  Communication  1  

 0105  243 หลักการแปลเบ้ืองตน 3(3-0-6)  

  Basic  Translation  

 0105  346 การอานและการตีความวรรณกรรมภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)  

  English  Literary  Reading  and  Interpretation

  2.2 วิชาเฉพาะดาน  ไมนอยกวา 54 หนวยกิต

    Major Compulsory Courses not less than 54 credits

 0105  142 ไวยากรณภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารขั้นสูง 3(3-0-6)  

  Advanced  English  Grammar

  for  Communication  

 0105  146 ภาษาอังกฤษเพ่ือการจดบันทึกและสรุปความ 3(3-0-6)  

  English  for  Note-taking  and  Summarizing  

 0105  242 การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  2 3(3-0-6)  

  English  Writing  for  Communication  2  

 0105  244 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)

  เพื่อการอธิบายความ

  English  Listening  and  Speaking  

  for  Explanation   

 0105  245 สัทวิทยาภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)  

  English  Phonology  

 0105  246 การส่ือสารระหวางวัฒนธรรม 3(3-0-6)  

  Intercultural  Communication  

 0105  247 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)  

  เพื่อการเจรจาตอรอง

  English  Listening  and  Speaking  

  for  Negotiation  

 0105  249 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)  

  เพื่อการสื่อสารในสํานักงาน

  English  Listening  and  Speaking  

  for  Office  Communication  

 0105  341 การอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะหและวิจารณ 3(3-0-6)  

  English  Analytical  and  Critical  Reading  

 0105  342 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนอ 3(2-2-5)  

  English  Listening  and  Speaking  

  for  Presentation  

 0105  343 การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)  

  แบบอรรถาธิบายและโตแยง

  English  Expository  and  Argumentative

  Writing  

 0105  344 ภาษาอังกฤษเพ่ือการพูดในที่ชุมชน 3(2-2-5)  

  English  for  Public  Speaking  

 0105  345 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)  

  English  Academic  Writing  

 0105  347 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบวัดระดับ 3(3-0-6)  

  English  for  Proficiency  Test  

 0105  348 การอานและการเขียนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)  

  เพื่อการสื่อสารในสํานักงาน

  English  Reading  and  Writing  

  for  Office  Communication  

 0105  441 การวิจัยดานภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)  

  เพื่อการสื่อสารนานาชาติ

  Research  in  English  for  International

  Communication  

 0105  442 การลามพูดตาม 3(2-2-5)  

  Consecutive  Interpretation  

 0105  447 ฝกงาน 6(0-30-0)  

  Internship  

 0199  499 สหกิจศึกษา 9(0-40-0)  

  Cooperative  Education
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  2.3 วิชาเลือก   ไมนอยกวา 15 หนวยกิต

    Major Elective Courses not less than 15 credits

 0105  248 การอานเพื่อความเพลิดเพลิน 3(3-0-6)  

  English  Reading  for  Pleasure  

 0105  349 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในธุรกิจ 3(3-0-6)  

  ระหวางประเทศ

  English  for  International  Business  

  Communication  

 0105  443 ศิลปะการสื่อสารและการพัฒนาบุคลิกภาพ 3(3-0-6)  

  Communication  Arts  and  Personality

  Improvement  

 0105  444 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเที่ยว 3(3-0-6)  

  และงานมัคคุเทศก

  English  for  Tourism  and  Tour  Guide  

 0105  445 ภาษาอังกฤษในส่ือบันเทิงและงานโฆษณา 3(3-0-6)  

  English  in  Entertainment  Media  

  and  Advertisement  

 0105  446 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประชาสัมพันธ 3(3-0-6)  

  English  for  Public  Relations  

 0105  448 การฟงเพื่อความเขาใจ 3(2-2-5)  

  Listening  for  Comprehension  

 3.  หมวดวิชาภาษาตางประเทศ   ไมนอยกวา  15  หนวยกิต  

  Foreign  Language Courses not less than 15 credits  

  ใหเลือกเรียนภาษาใดภาษาหน่ึงในกลุมวิชาภาษาตางๆ  ดังตอไปนี้  

  Choose  one  of  the  foreign  languages  from the following  

language  categories:

  (1) กลุมวิชาภาษาจีน  

   Chinese  

 0105  140 ทักษะทางภาษาจีนขั้นตนเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)  

  Elementary  Chinese  Skills  

  for  Communication  

 0105  147 ทักษะทางภาษาจีนขั้นกลางเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5)  

  Intermediate  Chinese  Skills  

  for  Communication  

 0105  148 การสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5)  

  Chinese  Conversation  in  Daily  Life  

 0105  149 การส่ือสารภาษาจีนสําหรับงานบริการโรงแรม 3(2-2-5)

  Communicative  Chinese  for  Hotel  Services  

 0105  449 การส่ือสารภาษาจีนสําหรับงานบริการ 3(2-2-5)  

  ทองเที่ยวและสายการบิน

  Communicative  Chinese  for  Tourism  

  and  Airline  Services

  (2) กลุมวิชาภาษาฝร่ังเศส  

   French

 0105  221 ทักษะทางภาษาฝร่ังเศสขั้นตนเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)  

  Elementary  French  Skills  

  for  Communication  

 0105  222 ทักษะทางภาษาฝร่ังเศสขั้นกลางเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5)  

  Intermediate  French  Skills  

  for  Communication  

 0105  321 การสนทนาภาษาฝร่ังเศสในชีวิตประจาวัน 3(2-2-5)  

  French  Conversation  in  Daily  Life  

 0105  322 การสื่อสารภาษาฝร่ังเศสสําหรับงานบริการโรงแรม 3(2-2-5)

  Communicative  French  for  Hotel  Services  

 0105  421 การสื่อสารภาษาฝร่ังเศสสําหรับงานบริการ 3(2-2-5) 

  ทองเท่ียวและสายการบิน 

  Communicative  French  for  Tourism  

  and  Airline  Services

 4. หมวดวิชาเลอืกเสรี  ไมนอยกวา  6  หนวยกิต

  Free  Elective  Courses not  less  than  6  credits  

  เลอืกเรียนจากรายวิชาระดับปริญญาตรีทีเ่ปดสอนในมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม  หรือสถาบันการศึกษาอ่ืนที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามรับรอง  

ตามความสนใจของนิสิต  หรือโดยคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา  

  Choose  from  the  Bachelor’s  degree  courses  offered  in  

Mahasarakham  University  or  in  other  institutions  approved  

by  Mahasarakham  University  upon  the  students’  own  

interests  or  the  advisor’s  advice
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แผนการศึกษา

Academic  Plan

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)

Bachelor of Arts Program in English for International Communication (International Program)

ปที่  1  ภาคตน

Year  1  Semester  1

รหัสวิชา

Course  Code

ชื่อวิชา

Course  Title

หนวยกิต

Credit

xxxx  xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

General  Education  Courses

8

0105  141 ไวยากรณภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขั้นกลาง

Intermediate  English  Grammar  for  Communication

3(3-0-6)

0105  144 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

English  Listening  and  Speaking  for  Communication

3(2-2-5)

0105  146 ภาษาอังกฤษเพื่อการจดบันทึกและสรุปความ

English  for  Note-taking  and  Summarizing

3(3-0-6)

รวมจํานวนหนวยกิต 17

ปที่  1  ภาคปลาย

Year  1  Semester  2

รหัสวิชา

Course  Code

ชื่อวิชา

Course  Title

หนวยกิต

Credit

xxxx  xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

General  Education  Courses  

8

xxxx  xxx วิชาเลือก 3

0105  142 ไวยากรณภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขั้นสูง

Advanced  English  Grammar  for  Communication

3(3-0-6)

0105  143 การอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ

English  Reading  for  Comprehension

3(3-0-6)

0105  145 สัทศาสตรภาษาอังกฤษ

English  Phonetics

3(3-0-6)

รวมจํานวนหนวยกิต 20
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ปที่  2  ภาคตน

Year  2  Semester  1

รหัสวิชา

Course  Code

ชื่อวิชา

Course  Title

หนวยกิต

Credit

xxxx  xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

General  Education  Courses  

8

xxxx  xxx วิชาภาษาตางประเทศ  

Foreign  Language  Course  

3

0105  241 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  1

English  Writing  for  Communication  1

3(3-0-6)

0105  244 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการอธิบายความ

English  Listening  and  Speaking  for  Explanation  

3(2-2-5)

0105  245 สัทวิทยาภาษาอังกฤษ   

English  Phonology

3(3-0-6)

รวมจํานวนหนวยกิต 20

 

ปที่  2  ภาคปลาย

Year  2  Semester  2

รหัสวิชา

Course  Code

ชื่อวิชา

Course  Title

หนวยกิต

Credit

xxxx  xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

General  Education  Courses  

6

xxxx  xxx วิชาภาษาตางประเทศ  

Foreign  Language  Course  

3

0105  242 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  2  

English  Writing  for  Communication  2

3(3-0-6)

0105  243 หลักการแปลเบื้องตน

Basic  Translation

3(3-0-6)

0105  246 การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม

Intercultural  Communication

3(3-0-6)

0105  247 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการตอรอง

English  Listening  and  Speaking  for  Negotiation

3(2-2-5)

รวมจํานวนหนวยกิต 21
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ปที่  3  ภาคตน

Year  3  Semester  1

รหัสวิชา

Course  Code

ชื่อวิชา

Course  Title

หนวยกิต

Credit

xxxx  xxx วิชาภาษาตางประเทศ  

Foreign  Language  Course  

3

xxxx  xxx วิชาเลือกเสรี  

Free  Elective  Course  

3

0105  249 การฟงและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสํานักงาน

English  Listening  and  Speaking  for  Office  Communication

3(2-2-5)

0105  341 การอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะหและวิจารณ

English  Analytical  and  Critical  Reading

3(3-0-6)

0105  342 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ

English  Listening  and  Speaking  for  Presentation

3(2-2-5)

0105  343 การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษแบบอรรถาธิบายและโตแยง

English  Expository  and  Argumentative  Writing

3(3-0-6)

0105  348 การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสํานักงาน

English  Reading  and  Writing  for  Office  Communication

3(3-0-6)

รวมจํานวนหนวยกิต 21

ปที่  3  ภาคปลาย

Year  3  Semester  2

รหัสวิชา

Course  Code

ชื่อวิชา

Course  Title

หนวยกิต

Credit

xxxx  xxx วิชาภาษาตางประเทศ  

Foreign  Language  Course  

3

xxxx  xxx วิชาเลือก  

Major  Elective  Courses

6

0105  344 ภาษาอังกฤษเพื่อการพูดในท่ีชุมชน

English  for  Public  Speaking

3(2-2-5)

0105  345 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

English  Academic  Writing

3(3-0-6)

0105  346 การอานและการตีความวรรณกรรมภาษาอังกฤษ

English  Literary  Reading  and  Interpretation

3(3-0-6)

0105  347 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดระดับ

English  for  Proficiency  Test

3(3-0-6)

รวมจํานวนหนวยกิต 21
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ปที่  4  ภาคตน

Year  1  Semester  1

รหัสวิชา

Course  Code

ชื่อวิชา

Course  Title

หนวยกิต

Credit

xxxx  xxx วิชาภาษาตางประเทศ  

Foreign  Language  Course  

3

xxxx  xxx วิชาเลือก 6

xxxx  xxx วิชาเลือกเสรี  

Free  Elective  Course  

3

0105  441 การวิจัยดานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ

Research  in  English  for  International  Communication

3(3-0-6)

0105  442 การลามพูดตาม

Consecutive  Interpretation

3(2-2-5)

รวมจํานวนหนวยกิต 18

ปที่  4  ภาคปลาย

Year  4  Semester  2

รหัสวิชา

Course  Code

ชื่อวิชา

Course  Title

หนวยกิต

Credit

0105  447 การฝกงาน  

Internship

6(0-30-0)

หรือ  0199  499 สหกิจศึกษา

Cooperative  Education

9(0-40-0)

รวมจํานวนหนวยกิต 6  หรือ  9
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คําอธิบายรายวิชา

Course  Description
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไมนอยกวา 30 หนวยกิต

  General  Education  Courses not  less  than 30 credits

  รายละเอียดรายวิชาตามหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่ วไป

ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  Details  of  the  courses  are  according  to  the University’s  

General  Education  Curriculum.  

 2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา 90 หนวยกิต

  Specialized  Core  Courses not less than 90 credits

  2.1 วิชาแกน   ไมนอยกวา 21 หนวยกิต

     Core  Courses not  less  than  21 credits

 0105 141 ไวยากรณภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขั้นกลาง 3(3-0-6)

  Intermediate  English  Grammar

  for  Communication

  ชนิดและหนาที่ของคํา โครงสรางวลี อนุประโยค และ

ประโยคแบบตางๆ ความสอดคลองของประธานและกริยา หลักการใช

เคร่ืองหมายวรรคตอนในภาษาอังกฤษ การใชกาลที่จําเปนสําหรับ

การส่ือสาร  

  Types  and  functions  of  words,  various  phrase,  

clause,  and  sentence  structures;  subject-verb  agreement,  

principles  of  using  punctuation  marks;  and  use  of  basic  

tenses  for  communication

 0105  143 การอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ 3(3-0-6)

  English  Reading  for  Comprehension

  หลักและวิธีการอานเพ่ือความเขาใจ  การอานเพ่ือจับใจ

ความสําคัญและรายละเอียดจากรูปแบบการเขียนประเภทตางๆ  

การตีความของคําในบริบทตางๆ  

  Principles  and  techniques  of  reading  for  

comprehension;  reading  to  capture  main  ideas  and  details  

of  various  genres  of  writing;  interpretation  of  meaning  of  

words  in  different  contexts  

 0105  144 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)

  English  Listening  and  Speaking

  for  Communication

  ทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน  

ภาษาอังกฤษที่จําเปนในการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย

  Skills  in  English  listening  and  speaking

communication;  essential academic English  language  at  

university  level  

 0105  145 สัทศาสตรภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)

  English  Phonetics

  ระบบเสียงภาษาอังกฤษ  ฝกการออกเสียงพยัญชนะ  และ

สระภาษาอังกฤษ  การใชสัทอักษรเพ่ือการถอดเสียงในระดับคํา  ปญหา

ในการออกเสียงภาษาอังกฤษของผูเรียนไทยและวิธีการแกปญหา  

  English  sound  system;  practice  of  pronunciation  

of  consonantal  and  vowel  sounds;  use  of  phonetic  symbols  

for  transcription  of  English  words;  common  pronunciation  

problems  for  Thai  learners  of  English  and  ways  to  solve  

those  problems  

 0105  241 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  1 3(3-0-6)

  English  Writing  for  Communication  1

  หลักการเขียน  องคประกอบ  โครงสราง  ชนิด  และ

กระบวนการเขียนยอหนาในรูปแบบตางๆ  

  Principles,  components,  structures,  types,  and  

processes  involved  in  paragraph  writing

 0105  243 หลักการแปลเบ้ืองตน 3(3-0-6)

  Basic  Translation  

  หลักและกลวธิขีัน้พืน้ฐานในการแปล  การฝกแปลขอเขยีน

จากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย และภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ โดยเนน

ความแตกตางทางโครงสรางท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ฝกเลือกใช

คําศัพทใหตรงบริบท  

  Principles  and  strategies  of  basic  translation;  

practice in translating written materials  from  English  into  Thai  

and  from  Thai  into  English  with  emphasis  on  the analysis  

of  structural  differences  between  the two languages;  practice  

in  choosing  words  for  appropriate  contexts

 0105  346 การอานและการตีความวรรณกรรม 3(3-0-6)

  ภาษาอังกฤษ

  English  Literary  Reading  

  and  Interpretation

  หลักการอานวรรณกรรมภาษาอังกฤษ  ประเภทของ

วรรณกรรม  การอานงานวรรณกรรมท่ีเลือกสรรเพ่ือการคิดวิเคราะห  

คิดสังเคราะห  และตีความ

   Principles  of  English  literary  reading;  literary  

genres;  reading  of  selected  literary  works  for  analytical  and  

critical  thinking  as  well  as  interpretation
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  2.2 วิชาเฉพาะดาน  ไมนอยกวา  54  หนวยกิต

   Major Compulsory Courses not less than 54 credits

 0105  142 ไวยากรณภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขั้นสูง 3(3-0-6)

  Advanced  English  Grammar

  for  Communication

 เง่ือนไขของรายวิชา : 0105 141 ไวยากรณภาษาองักฤษ

เพื่อการสื่อสารขั้นกลาง

 Prerequisite : 0105 141 Intermediate 

   English Grammar for 

   Communication

  โครงสรางวลี  อนุประโยค  และประโยคแบบตางๆ ที่มี

ความซับซอนมากข้ึน  การวเิคราะหและแกไขโครงสรางทีผ่ดิหลกัไวยากรณ  

  More complex phase, clause, and  sentence  

structures;  analysis  and correction  of  ungrammatical  structures

 0105  146 ภาษาอังกฤษเพื่อการจดบันทึกและสรุปความ 3(3-0-6)

  English  for  Note-taking and Summarizing  

  เทคนคิและทกัษะการใชภาษาองักฤษในการจดบนัทกึและ

สรุปความจากการประชุม  การบรรยาย  การสัมภาษณ  เอกสารและสื่อ

ในรูปแบบตางๆ  

  Techniques  and  skills  for  note-taking  and  

summarizing  at  meetings,  lectures,  interviews,  written  

documents,  and  various  forms  of  media

 0105  242 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  2 3(3-0-6)

  English  Writing  for  Communication  2

 เง่ือนไขของรายวิชา : 0105 241 การเขียนภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสาร  1

 Prerequisite : 0105 241 English Writing for  

Communication 1

  หลักการเขียน องคประกอบ โครงสราง ชนิด และ

กระบวนการเขียนเรียงความในรูปแบบตางๆ  

  Principles,  components,  structures,  types,  and  

processes  involved  in  various  types  of  essay  writing

 0105  244 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)

  เพ่ือการอธิบายความ

  English  Listening  and  Speaking

  for  Explanation

  ทกัษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ  เนนการอธิบายโดย

ใชขอความและรปูแบบประโยคท่ีเหมาะสมและถูกตองตามหลักไวยากรณ  

การใหเหตุผลเชิงวิเคราะหเกี่ยวกับเหตุการณและประเด็นตางๆ  

  Skills  in  English  listening  and  speaking  for  

communication  using  appropriate and  correct  grammatical  

sentences;  giving  critical  opinions  relevant  to  various  issues  

and  events

 0105  245 สัทวิทยาภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)

  English  Phonology

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0105 145 สทัศาสตรภาษาอังกฤษ

 Prerequisite : 0105 145 English Phonetics

  หนวยพืน้ฐานของเสียงในภาษาองักฤษ  ลกัษณะทีบ่งบอก

ถงึความตาง การเรียงลําดับ ของหนวยเสียง โครงสรางวลี ความหลากหลาย

ในการออกเสียง  การลดเสียงสระ  การเนนเสียงและลดเสียงสระ

ในภาษาพูดที่ตอเนื่อง  การเนนเสียงในระดับคํา  ประโยค  และจังหวะใน

ภาษาพดู  การใชทาํนองเสยีงและกระบวนการทางสทัวทิยาในภาษาองักฤษ

  English  phonemics;  distinctive  features;  

phonemes  in  sequence;  syllable structures;  variations  in  

pronunciations;  vowel  reduction,  strong  forms  and  weak  

forms  in  connected  speech;  word,  sentence  stress,  and  

rhythm;  intonation  and  phonological  process  in  English

 0105  246 การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม 3(3-0-6)

  Intercultural  Communication

  วัฒนธรรมไทยและความหลากหลายทางวัฒนธรรม  

หลักการและทักษะในการสื่อสาร  ระหวางวัฒนธรรม  การใชภาษาอังกฤษ

เพือ่การสือ่สารระหวางวฒันธรรมในบรบิทตางๆ และการเรยีนรูมารยาทสากล

  Thai  culture  and  cultural  diversity;  principles  

and  skills  of  intercultural  communication;  use  of  English  in  

various  intercultural  contexts;  and  learning  of  universal  

etiquette  

 0105  247 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)

  เพ่ือการเจรจาตอรอง

  English  Listening  and  Speaking

  for  Negotiation

  ทักษะการฟงและพูดในการเจรจาตอรอง  สํานวนและ

รูปแบบภาษาอังกฤษท่ีใชในการเจรจาตอรองในสถานการณตางๆ  

  English  listening  and  speaking  skills  for  

negotiation;  use  of  appropriate  English expressions  and  

sentence  patterns  to  negotiate  in  different  situations
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 0105  249 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)

  เพ่ือการสื่อสารในสํานักงาน

  English  Listening  and  Speaking  

  for  Office  Communication

  ทักษะการฟงและพูดภาษาอังกฤษในท่ีทํางาน  การพูด

โทรศัพทในสถานการณตางๆ  การสัมภาษณงาน  การพูดในท่ีประชุม  และ

การติดตอธุรกิจที่หลากหลาย  

  English  listening  and  speaking  skills  at  work;  

telephone  conversation  in  various  situations;  job  interviews;  

conversation  in  meetings;  and  business  communication

 0105  341 การอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะหและวิจารณ 3(3-0-6)

  English  Analytical  and  Critical  Reading

  หลกัการอานเชิงวเิคราะหและวิจารณ  การฝกอานขอความ

แบบตางๆ  เพื่อใหเขาใจความหมายท่ีถูกตอง  การตีความเจตนารมณและ

เจตคติของผูเขียน  การสรุปประเด็น  การวิเคราะหและวิจารณเรื่องที่อาน

ตลอดจนกลยุทธการเขียนของผูเขียน

  Principles  of  analytical  and  critical  reading;  

practice  reading  various  types  of  passages  to  gain  correct  

comprehension;  interpretation  of  the  author’s  intent  and  

attitude;  drawing  a  conclusion;  analyzing  and  criticizing  the  

passages  read  and  the  author’s  writing  strategies  

 0105  342 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)

  เพ่ือการนําเสนอ

  English  Listening  and  Speaking 

  for  Presentation

  ทกัษะการฟงและพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนอในบริบท

ที่เปนทางการ  การเตรียมสื่อประกอบการนําเสนอ  ตลอดจนการใช

อวัจนภาษาเพื่อประสิทธิภาพในการนําเสนอ  การวางแผนในการนําเสนอ  

และบุคลิก  มารยาทที่เหมาะสม

  Skills  in  English  listening  and  speaking  for  

presentation  in  formal  contexts; planning  and  preparing  

presentation  materials;  use  of  appropriate  non-verbal  language  

and  presentation  etiquette

 0105  343 การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)

  แบบอรรถาธิบายและโตแยง

  English  Expository  and  Argumentative  

  Writing

  หลักการเขียนและรูปแบบของการเขียนเรียงความแบบ

อรรถาธิบายและแบบโตแยง  ฝกเขยีนเรียงความแบบอรรถาธิบายและแบบ

โตแยง  โดยใชโครงสรางประโยคถูกตองตามหลักไวยากรณ  และนําเสนอ

แนวคิดอยางมีประสิทธิภาพ

  Principles  and  forms  of  expository  and

argumentative  writing;  practices  writing  expository  and  

argumentative  compositions  using  correct  grammatical  

structures  and  presenting  ideas  effectively

 0105  344 ภาษาอังกฤษเพื่อการพูดในท่ีชุมชน 3(2-2-5)

  English  for  Public  Speaking

  ทักษะการฟงและพูดในที่ชุมชนและการโตวาที  รูปแบบ

ภาษาพดูในโอกาสตางๆ  หลกัการแสดงความคดิเห็น  การโตแยง  และการ

โนมนาว  การใชอวัจนภาษาที่จําเปนเพื่อประสิทธิภาพในการพูด  การ

วางแผนในการพูด  และบุคลิก  มารยาทท่ีเหมาะสม

  Public  speaking  and  debate  skills;  speaking  

styles  for  various  occasions; principles  for  giving  opinions,  

argumentation,  stimulation,  persuasion,  and  speaking

apprehension  management;  use  of  essential  non-verbal  

language  for  effective  communication;  speaking  plan  and  

practice;  speaking  and  listening  etiquette

 0105  345 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 

  English  Academic  Writing

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0105 343 การเขียนเรียงความ

ภาษาอังกฤษแบบอรรถาธิบาย

และโตแยง 

 Prerequisite : 0105 343 English  Expository 

and Argumentative Writing

  หลกัการใชภาษาองักฤษในการเขยีนเชงิวิชาการ  วธิคีนควา

และเกบ็ขอมลูเกีย่วกบัเร่ืองท่ีจะเขียน  การเขยีนอางอิงท่ีถกูตอง  การศกึษา

และเขียนเคาโครงของงานเขียนเชิงวิชาการ  

  Principles  of  English  academic  language  use;  

techniques  in  searching  and  gathering  information;  use  of  

citations  and  references  with  appropriate  format;  studying  

and  writing  outlines  and  proposal  for  academic  papers

 0105  347 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดระดับ 3(3-0-6)

  English  for  Proficiency  Test 

  การวิเคราะหคําศัพท  ไวยากรณ  เทคนิคการฟง  การพูด  

การอาน  และการเขียน  เพื่อเตรียมความพรอมในการสอบวัดระดับภาษา

อังกฤษ 

  Critical  analysis  on  vocabulary,  grammar;  

techniques  in  listening,  speaking,  reading  and  writing  to  

prepare  for  English  proficiency  tests
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 0105  348 การอานและการเขียนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)

  เพ่ือการสื่อสารในสํานักงาน

  English  Reading  and  Writing

  for  Office  Communication

  หลกัการอานและการเขียนเอกสารเพ่ือการส่ือสารทางธุรกจิ  

รูปแบบการเขียนแบบทางการและไมเปนทางการ  การอานและการเขียน

จดหมายธุรกิจ  การสื่อสารทางอิเล็กโทรนิกสโดยใชภาษาและรูปแบบ

ที่เหมาะสมในโอกาสตางๆ  ประวัติยอ  บันทึกขอความ  วาระการประชุม  

และบันทึกการประชุม  

  Principles  of  reading  and  writing  business  

documents;  formal  and  informal  writing  styles;  reading  and  

writing  business  letters;  electronic  communications  with  

proper  use  of  language  on  different  occasions;  resumes,  

memos,  agendas,  and  meeting  minutes

 0105  441 การวิจัยดานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)

  นานาชาติ

  Research  in  English  for  International

  Communication  

 เง่ือนไขของรายวิชา : 0105  345  การเขยีนภาษาองักฤษ

เชิงวิชาการ

 Prerequisite : 0105 345 English Academic  

Writing  

  การเขียนงานวิจัยดานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

นานาชาติ  เพื่อแสดงศักยภาพของนิสิตในการใชภาษาอังกฤษและ

การทาํงานวจิยัอยางมปีระสทิธภิาพ  การเสนอเคาโครงงานวจิยั  เพือ่แสดงถงึ

จุดประสงคและข้ันตอนการปฏิบัติ  การเขียนและนําเสนอผลงานวิจัย

อยางเปนทางการ

  Writing  a  research  paper  to  display  students’  

potential  in  their  English  and  research  skills  effectively;  

submission  of  a  research  proposal  indicating  purposes  and  

procedures;  formal  writing  and  presentation  of  the  research

 0105  442 การลามพูดตาม 3(2-2-5)

  Consecutive  Interpretation

  หลกัการ  กระบวนการ  และกลวธิกีารแปลแบบลามพดูตาม  

ลักษณะและรูปแบบของภาษาพูด  ฝกทักษะการแปลลามพูดตามโดยเนน

จากตนฉบับที่พูดเปนภาษาอังกฤษและภาษาไทย

  Principle,  process,  and  technique  of  consecutive  

interpretation;  characteristics  and  types  of  expressions;  

practice  of  consecutive  interpretation  skill  focusing  on  

English  and  Thai  original  source  languages

 0105  447 ฝกงาน 6(0-30-0)

  Internship

  การฝกปฏิบัติงานในหนวยงานที่ใชภาษาอังกฤษในการ

สื่อสาร  ในหนวยงานตามความเห็นชอบของอาจารยประจําหลักสูตร  

จาํนวนไมนอยกวา  450  ชัว่โมง  การเขยีนรายงานการฝกงานเพือ่ประกอบ

การประเมินผล

  Apprenticeship  at  a  workplace  using  English  

as  a  means  of  communication  for a  minimum of 450 working  

hours;  writing  a  written  report  required  for  evaluation  

 *0199 499 สหกิจศึกษา 9(0-40-0)

  Cooperative  Education  

  การปฏบิตังิานในสถานประกอบการอยางมรีะบบ โดยความ

รวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ เพื่อพัฒนานิสิตใหมี

ความรูทางวิชาการและทักษะท่ีเกี่ยวของกับการทํางานในสถานประกอบ

การ  การพฒันาตนเองในดานการคดิอยางเปนระบบ  การสงัเกต  การตดัสนิ

ใจ  ตลอดจนทกัษะในการวเิคราะหและการประเมนิตามความตองการของ

สถานประกอบการและตลาดแรงงาน

  A  systemic  provision  of  work-base  learning  in  

the workplace for students  with  the  cooperation  between  the  

university and the workplaces to allow the students to  develop  

both  academic  and  work-related  skills  in  the  work  place.  

The  procedure  will  help  the  students  in  self-development  

in  terms  of  systemic  thinking,  observation,  decision  making,  

analytical  and  evaluation  skills.  Also,  it  will  result  in  high  

quality  graduates  who  are  most  suitable  for  the  workplaces  

and  the  labor  market.

 *การประเมินผลการเรียน

 Learning  Evaluation

 - ประเมินผลผานเกณฑ เปน S  (Satisfactory)

  Passing  the  criteria gains S  (Satisfactory)

 - ประเมินผลไมผานเกณฑ เปน U  (Unsatisfactory)

  Failing to meet the criteria gains U  (Unsatisfactory)

 

  2.3 วิชาเลือก    ไมนอยกวา  15 หนวยกิต

   Major Elective Courses not less than 15 credits

   ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตางๆ  ดังตอไปนี้

   Choose  courses  from  the  following  list:

 0105  248 การอานเพ่ือความเพลิดเพลิน 3(3-0-6)

  English  Reading  for  Pleasure

  การอานเพื่อความเขาใจและความเพลิดเพลินจากเร่ืองที่

อาน  สรุปสาระสําคัญและนําเสนอเร่ืองท่ีอานได
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  Reading  for  comprehension  and  pleasure  from  

the  stories  read;  ability  to  summarize  the  main  points  of  

and  give  presentation  on  the  stories  read

 0105  349 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในธุรกิจ 3(3-0-6)

  ระหวางประเทศ

  English  for  International  Business

  Communication

  ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในการดําเนินธุรกิจระหวาง

ประเทศ  กลยุทธในการส่ือสารท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจระหวาง

ประเทศ  ทกัษะการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษท่ีใชในการส่ือสารระหวาง

ธุรกิจกับธุรกิจ และธุรกิจกับลูกคา  หลักการในการสื่อสารทางธุรกิจ

ขามวัฒนธรรม

  English  communicative  skills  in  international  

business  communication; communication  strategies  relevant  

to  international  business;  practical  oral  and  written  English  

skills  in  business  to  business  and  business  to  customer  

communication;  principles  in  cross-cultural  business 

communication

 0105  443 ศิลปะการส่ือสารและการพัฒนาบุคลิกภาพ 3(3-0-6)

  Communication  Arts  and  Personality

  Improvement

  หลกัการและเทคนคิการสือ่สาร  ศลิปะการพดูและมารยาท

ทางสังคม  การพัฒนาบุคลิกภาพ การสรางมนุษยสัมพันธ  การเปนผูนํา

และการปรับตนเองใหเขากับสถานการณปจจุบัน

  Principles  and  communication  techniques,  arts  

of  speaking  and  social  manners;  personality  development  

and  improvement;  human  relation  techniques;  leadership  

and  self-adjustment  to  current  situations  

 0105  444 ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 3(3-0-6)

  และงานมัคคุเทศก

  English  for  Tourism  and  Tour  Guide

  การฝกทกัษะการใชภาษาอังกฤษ  เพือ่เปนเครือ่งมอืสือ่สาร

ในการทองเที่ยว  และการนําเที่ยว โดยเนนการฟง  และการพูด  ฝกทักษะ

การใชภาษาอังกฤษเก่ียวกับการใหบริการและอํานวยความสะดวกในการ

ทองเที่ยวในดานตางๆ  เชน  พิธีการศุลกากร  การติดตอที่พัก  การจัดหา

พาหนะการเดินทาง  เปนตน

  Practice  in  using  English  communicative  skills  

for  tourism  business  and  tour guiding,  with  emphasis  on  

listening  and  speaking  skills;  practice  in  using  English  for  

provision  of  various  forms  of  services  and  management  in  

tourism,  including  procedures  of  requests  for  visa,  

accommodation,  and  transportation

 0105  445 ภาษาอังกฤษในสื่อบันเทิงและงานโฆษณา 3(3-0-6)

  English  in  Entertainment  Media  

  and  Advertisement

  ชนิดและรูปแบบของส่ือบันเทิงและงานโฆษณา  คําศัพท

และลักษณะทางภาษาอังกฤษที่ปรากฏในสื่อบันเทิงและงานโฆษณาชนิด

ตางๆ  การสราง  การตีความ  การวิจารณสื่อบันเทิงและงานโฆษณา  

  Types  and  genres  of  entertainment  media  and  

advertisement;  specialized  vocabulary  and  discourse  patterns  

in  various  forms  of  media  and  advertisement;  creation,  

interpretation,  and  criticism  of  entertainment  media  and  

advertisement

 0105  446 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ 3(3-0-6)

  English  for  Public  Relations

  หลักการ   กลยุทธ    และการใช  เทคโนโลยีในการ

ประชาสัมพันธ  การออกแบบและการเขียนแผนพับ  ใบปลิว  และปาย

โฆษณา  สํานวนและรูปแบบภาษาอังกฤษในงานประชาสัมพันธ

  Principles,  strategies  and  technologies  in public  

relations;  designing  and  writing  of  brochures,  leaflets  and  

posters;  English  expressions  and  patterns  used  in  public  

relations

 0105  448 การฟงเพ่ือความเขาใจ 3(2-2-5)

  Listening  for  Comprehension

  ทักษะการฟง  การทําความเขาใจความหมายของคํา  วลี  

และประโยคท่ีมีการออกเสียงแตกตางกัน  การฟงเพ่ือจับใจความสําคัญ  

จดบันทึกและสรุปสาระสําคัญจากเร่ืองท่ีฟง

  English  listening  skill;  comprehension  of  word,  

phrase,  and  sentence  meanings  with  different  pronunciations;  

listening  for  main  ideas;  taking  notes  and  summarizing  main  

points  from  the  listening
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 3. หมวดวิชาภาษาตางประเทศ ไมนอยกวา  15  หนวยกิต

  Foreign Language Courses not less than 15 credits

  (1) กลุมวิชาภาษาจีน

   Chinese

 0105  140 ทักษะทางภาษาจีนขั้นตนเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)

  Elementary  Chinese  Skills  

  for  Communication 

  ระบบถอดเสียงภาษาจีนกลางเปนอักษรโรมัน  (พินยิน)  

เสนพ้ืนฐานท่ีประกอบข้ึนเปนตัวอักษรจีน  การฝกทักษะฟง  พูด  อาน  

เขียนดวยคําศัพท  สํานวน  ถอยคํา  และบทสนทนาในชีวิตประจําวัน  

ความรูอักษรจีนพื้นฐานในระดับ  300  ตัว

  The  transcription of Mandarin  Chinese  into  

Roman  alphabets  (Pinyin);  the basic  strokes  and  radicals  

forming  Chinese  characters;  practice  of  listening,  speaking,  

reading  and  writing  skills  with  vocabularies,  idioms,  

expressions  and  conversations  used  in  daily  life;  knowledge  

of  300  basic  Chinese  characters

 0105  147 ทักษะทางภาษาจีนขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)

  Intermediate  Chinese  Skills  

  for  Communication 

  การฝกทักษะฟง  พูด  อาน  เขียนดวยคําศัพท  สํานวน  

ถอยคาํ  และบทสนทนาทีใ่ชบอยในชวีติประจาํวนั  ความรูอกัษรจนีพืน้ฐาน

ในระดับ  500  ตัว

  Practice  in  listening,  speaking,  reading  and  

writing  skills  with  vocabulary,  idioms,  expressions  and  

conversations  frequently  used  in  daily  life;  knowledge  of  500  

Chinese  characters

 0105  148 การสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5)

  Chinese  Conversation  in  Daily  Life 

  การฝกสนทนาภาษาจีนในสถานการณตางๆ  ที่เกิดขึ้นใน

ชีวิตประจําวันในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย  การใชศัพท  สํานวน

และการออกเสียงท่ีถูกตองและเหมาะสมกับบริบททางสังคมและ

วัฒนธรรม  การฝกทักษะการฟงประโยคและบทสนทนาเพื่อความเขาใจ

  Practice  in  Chinese  conversations  in  daily-life  

situations  on  and  off  campus;  word,  idiom and pronunciation  

accuracy  and  appropriateness  for  each  situation;  listening  

comprehension  of  sentences  and  conversations

 0105  149 การสื่อสารภาษาจีนสําหรับงานบริการโรงแรม 3(2-2-5)

  Communicative  Chinese  

  for  Hotel  Services 

  การใชศัพท  สํานวนและถอยคําในฐานะผูใหบริการดาน

โรงแรม  การตอนรับ  และงานบริการอ่ืนๆ

  Use  of  Chinese  vocabulary  and  expressions  for  

hotel  services,  receptions,  and  other  service  jobs  in  hotels

  

 0105  449 การสื่อสารภาษาจีนสําหรับงานบริการ 3(2-2-5)

  ทองเท่ียวและสายการบิน

  Communicative Chinese for Tourism 

  and  Airline  Services 

  การใชศัพท สํานวนและถอยคําในฐานะผูใหบริการ

ทองเท่ียว  สายการบิน  สนามบิน  และงานบริการอ่ืนๆ

  Use  of  Chinese  vocabulary  and  expressions  for  

airlines  services,  airport  services,  and  other  service  jobs  at  

airport

  (2) กลุมวิชาภาษาฝร่ังเศส

   French

 0105  221 ทักษะทางภาษาฝร่ังเศสข้ันตนเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)

  Elementary  French  Skills

  for  Communication 

  การฝกทักษะการฟง  พูด  อานและเขียนภาษาฝรั่งเศส

เบ้ืองตน

  Practical  lesson  for  listening,  speaking,  reading,  

and  writing  skills  in  French

 0105  222 ทักษะทางภาษาฝรั่งเศสขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)

  Intermediate  French  Skills  

  for  Communication 

  การฝกทักษะการฟง  พูด  อานและเขียนภาษาฝรั่งเศส

ในระดับกลาง  และบทสนทนาท่ีใชบอยในชีวิตประจําวัน

  Practical  lesson  for  intermediate  level  of  

listening,  speaking,  reading,  and  writing  skills  in  French;  

and  expressions  and  conversations  frequently  used  in  daily  

life  
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 0105  321 การสนทนาภาษาฝร่ังเศสในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5)

  French  Conversation  in  Daily  Life 

  การฝกสนทนาภาษาฝร่ังเศสในสถานการณตางๆ  ที่เกิด

ขึ้นในชีวิตประจําวัน  ในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย  การใชศัพท  

สํานวนและการออกเสียงที่ถูกตองและเหมาะสมกับบริบททางสังคมและ

วัฒนธรรม  การฝกทักษะการฟงประโยคและบทสนทนาเพื่อความเขาใจ

  Practice  in  French  conversations  in  daily-life  

situations  on  and  off  campus;  word,  idiom  and pronunciation  

accuracy  and  appropriateness  for  each  situation;  listening  

comprehension  of  sentences  and  conversations

 0105  322 การส่ือสารภาษาฝร่ังเศสสําหรับ 3(2-2-5)

  งานบริการโรงแรม

  Communicative  French  for  Hotel  Services 

  การใชศัพท  สํานวนและถอยคําในฐานะผูใหบริการดาน

โรงแรม  การตอนรับ  และงานบริการอื่นๆ

  Use  of  French  vocabulary  and  expressions  for  

hotel  services,  receptions,  and  other  service  jobs  in  hotels

  

 0105  421 การส่ือสารภาษาฝร่ังเศสสําหรับงานบริการ 3(2-2-5)

  ทองเที่ยวและสายการบิน

  Communicative  French  for Tourism

  and  Airline  Services 

  การใชศัพท  สํานวนและถอยคําในฐานะผู ใหบริการ

ทองเที่ยว  สายการบิน  สนามบิน  และงานบริการอื่นๆ

  Use  of  French  vocabulary  and  expressions  for  

airlines  services,  airport  services,  and  other  service  jobs  at  

airport

 4. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา  6  หนวยกิต

  Free  Elective  Courses not  less  than  6  credits

    เลอืกเรียนจากรายวิชาระดับปริญญาตรีทีเ่ปดสอนในมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม  หรือสถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามรับรอง  

ตามความสนใจของนิสิต  หรือโดยคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา

  Choose  from  the  Bachelor’s  degree  courses  offered  in  

Mahasarakham  University  or  in  other  institutions  approved  

by  Mahasarakham  University  upon  the  students’  own  

interests  or  the  advisor’s  advice  
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ชื่อหลักสูตร
      ภาษาไทย        : หลั กสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

      ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Arts Program in Business English

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   
 ภาษาไทย  (ชื่อเต็ม) :    ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)

  (ชื่อยอ)  : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)

      ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Arts (Business English)

  (ชื่อยอ) : B.A. (Business English)

 

หลักสูตร   
 จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา  135  หนวยกิต

โครงสรางหลักสูตร

หมวดวิชาและกลุมวิชา โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา    30  หนวยกิต ไมนอยกวา    30  หนวยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะ

  2.1 วิชาพื้นฐานธุรกิจ

  2.2 วิชาเอกบังคับ

  2.3 วิชาเอกเลือก

ไมนอยกวา    99  หนวยกิต

ไมนอยกวา      18  หนวยกิต

ไมนอยกวา      66  หนวยกิต

ไมนอยกวา      15  หนวยกิต

ไมนอยกวา    99  หนวยกิต

ไมนอยกวา      18  หนวยกิต

ไมนอยกวา      66  หนวยกติ

ไมนอยกวา      15  หนวยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา     6  หนวยกิต ไมนอยกวา     6  หนวยกิต

รวมจํานวนหนวยกิต ไมนอยกวา  135  หนวยกิต ไมนอยกวา  135  หนวยกิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
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รายวิชาในหลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา 30 หนวยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 99 หนวยกิต                      

  2.1 วิชาพ้ืนฐานธุรกิจ ไมนอยกวา 18 หนวยกิต

 0900 101 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับธุรกิจ 3(3-0-6) 

  Introduction to Business

 0902 101 หลักการตลาด 3(3-0-6)

  Principles of Marketing  

 0901 101 หลักการบัญชีขั้นตน 3(3-0-6) 

  Principles of Accounting 

 0907 104 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1 3(3-0-6)

  Microeconomics 1

 0903 281 ความเปนผูประกอบการและการสรางสรรค 3(3-0-6)

  ธุรกิจใหม

  Entrepreneurship and New Venture Creation

 0909 301 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ 3(3-0-6)

  Production and Operations Management

  2.2 วิชาเอกบังคับ  ไมนอยกวา  66   หนวยกิต 

 0105 150 โครงสรางภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)

  English Structure 

 0105 151 สัทศาสตรภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)

  English Phonetics 

 0105 152 การอานภาษาอังกฤษข้ันพื้นฐานเพ่ือธุรกิจ 3(3-0-6)

  Basic English Reading for Business

 0105 153 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1 3(2-2-5) 

  Business English Listening and Speaking 1

 0105 154 การวิเคราะหโครงสรางภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)

  English Structural Analysis

 0105 250 การเขียนเพื่อการติดตอทางธุรกิจ 3(3-0-6)

  Writing for Business Correspondence  

 0105 253 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2 3(2-2-5) 

  Business English Listening and Speaking 2

 0105 254  การเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจ 3(3-0-6)

  English Paragraph Writing for Business

 0105 255 การแปลทางธุรกิจขั้นพื้นฐาน 3(3-0-6)

  Basic Business Translation

 0105 256  การส่ือสารทางธุรกิจระหวางวัฒนธรรม 3(3-0-6)

  Intercultural Business Communication

 0105 351 ภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนองานทางธุรกิจ 3(3-0-6)

   English for Business Presentation 

 0105 352 การอานภาษาอังกฤษข้ันสูงเพื่อธุรกิจ 3(3-0-6)

  Advanced English Reading for Business

 0105 353 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 3 3(2-2-5) 

  Business English Listening and Speaking 3

 0105 354 การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจ 3(3-0-6)

  English Composition for Business English 

 0105 355 การลามทันใจเพื่อธุรกิจ 3(3-0-6)

  Spontaneous Interpretation 

  for Business English

 0105 356 วัฒนธรรมอังกฤษและอเมริกันเบื้องตน 3(3-0-6)

  Introduction to British and American 

  Cultures

 0105 359 การฝกประสบการณวิชาชีพทางดาน 6(0-12-0)

  ภาษาอังกฤษธุรกิจ *

  Business English Internship

 หรือ

 0199 499   สหกิจศึกษา * 9(0-40-0)

  Cooperative Education

  * การประเมินผลการเรียนเปน S หรือ U 

 0105 450 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารมวลชน 3(3-0-6)

  English for Mass Media Communication

 0105 451 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเจรจาตอรองทางธุรกิจ 3(3-0-6)

  English for Business Negotiation

 0105 452 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประชาสัมพันธ 3(3-0-6)

  English for Public Relations 

 0105 457 โครงงานภาษาอังกฤษธุรกิจ** 3(3-0-6)

  Project for Business English

  ** สาํหรบันสิติทีไ่มไดเลือกลงรายวิชา 0199 499 สหกิจศกึษา

  2.3 วิชาเอกเลือก  ไมนอยกวา 15 หนวยกิต

   กลุมวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ

 0105 357 ภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรม 3(3-0-6)

  การทองเท่ียวและการโรงแรม

  English for Tourism and Hotel Industry

 0105 358 ภาษาอังกฤษเพ่ือการตลาดและการโฆษณา 3(3-0-6)

   English for Marketing and Advertising

 0105 453 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจการบิน 3(3-0-6)

  English for Airline Business

 0105 454 ภาษาอังกฤษเพ่ือลูกคาสัมพันธ 3(3-0-6)

  English for Customer care

 0105 455 ภาษาอังกฤษเพ่ือการคาระหวางประเทศ 3(3-0-6)

  English for International Trade

 0105 456 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเงินและการธนาคาร 3(3-0-6)

  English for Finance and Banking
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 0105 458 ภาษาอังกฤษเพ่ือการหนังสือพิมพ 3(3-0-6)

  English for Journalism

   กลุมวิชาการบริหารธุรกิจ

 0904 321 การตลาดบนอินเทอรเน็ต 3(2-2-5)

  Internet Marketing

 0902 311 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0-6)

  Integrated Marketing Communication 

 0903 411 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 3(3-0-6)

  International Business Management

 0903 431 การจัดการธุรกิจขนาดยอม 3(3-0-6)

  Small Business Management

 0906 301  การจัดการการสงออกและนําเขา 3(3-0-6)

  Export-Import Management

 0906 411 การประกอบการระหวางประเทศ 3(3-0-6)

  International Entrepreneurship 

  

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา    6  หนวยกิต

  นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม อยางนอย 6 หนวยกิต 
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แผนการศึกษา
หลั กสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

ปที่ 1 ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จํานวนหนวยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 8 8

0105 150 โครงสรางภาษาอังกฤษ

English Structure

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0105 153 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1

Business English Listening and Speaking 1

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0105 152 การอานภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานเพื่อธุรกิจ

Basic English Reading for Business

3(3-0-6) 3(3-0-6)

รวมจํานวนหนวยกิต 17 17

ปที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จํานวนหนวยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 8 8

0105 151 สัทศาสตรภาษาอังกฤษ

English Phonetics

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0105 154 การวิเคราะหโครงสรางภาษาอังกฤษ

English Structural Analysis

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0900 101 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับธุรกิจ

Introduction to Business

3(3-0-6) 3(3-0-6)

รวมจํานวนหนวยกิต 17 17

ปที่ 2 ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จํานวนหนวยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 8 8

0105 253 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2

Business English Listening and Speaking 2

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0105 254 การเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ

English Paragraph Writing for Business

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0902 101 หลักการตลาด

Principles of Marketing

3(3-0-6) 3(3-0-6)

รวมจํานวนหนวยกิต 17 17
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ปที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จํานวนหนวยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6 6

0105 250 การเขียนเพื่อการติดตอทางธุรกิจ
Writing for Business Correspondence

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0105 255 การแปลทางธุรกิจขั้นพื้นฐาน
Basic Business Translation

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0105 256 การสื่อสารทางธุรกิจระหวางวัฒนธรรม
Intercultural Business Communication

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0901 101 หลักการบัญชีขั้นตน
Principles of Accounting

3(3-0-6) 3(3-0-6)

รวมจํานวนหนวยกิต 18 18

ปที่ 3 ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จํานวนหนวยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0105 352 การอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะหเพื่อธุรกิจ
Advanced English Reading for Business

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0103 353 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 3
Business English Listening and Speaking 3

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0105 354 การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
English Composition for Business English

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0907 104 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1
Microeconomics 1

3(3-0-6) 3(3-0-6)

หมวดวิชาเอกเลือก 6 6

รวมจํานวนหนวยกิต 18 18
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ปที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จํานวนหนวยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0105 351 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนองานทางธุรกิจ
English for Business Presentation

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0105 355 การลามทันใจเพื่อธุรกิจ  
Spontaneous Interpretation for Business English

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0105 356 วัฒนธรรมอังกฤษและอเมริกันเบื้องตน
Introduction to British and American Cultures

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0909 301 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ
Production and Operations Management

3(3-0-6) 3(3-0-6)

หมวดวิชาเอกเลือก 6 6

รวมจํานวนหนวยกิต 18 18

ปที่ 3 ภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูรอน)

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จํานวนหนวยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0105 359 การฝกประสบการณวิชาชีพทางดานภาษาอังกฤษธุรกิจ

Business English Internship

6(0-12-0) 0

หมวดวิชาเลือกเสรี 0 6

รวมจํานวนหนวยกิต 6 6

ปที่ 4 ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จํานวนหนวยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0105 450 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมวลชน 

English for Mass Media Communication

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0105 451 ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาตอรองทางธุรกิจ 

English for Business Negotiation

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0105 452 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ

English for Public Relations

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0903 281 ความเปนผูประกอบการและการสรางสรรคธุรกิจใหม

Entrepreneurship and New Venture Creation

3(3-0-6) 3(3-0-6)

หมวดวิชาเอกเลือก 3 3

รวมจํานวนหนวยกิต 15 15
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ปที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จํานวนหนวยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0105 457 โครงงานภาษาอังกฤษธุรกิจ 

Project for Business English

3(3-0-6) 0

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 0

0199 499 สหกิจศึกษา   

Cooperative Education

0 9(0-40-0) 

รวมจํานวนหนวยกิต 9 9
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คําอธิบายรายวิชา
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา   30 หนวยกิต

  รายละเอียดรายวิชาตามหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่ วไป

ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา   99 หนวยกิต

  2.1 วิชาพ้ืนฐานธุรกิจ ไมนอยกวา   18 หนวยกิต

 0900 101 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับธุรกิจ 3(3-0-6)

   Introduction to Business

  หลกัการและรปูแบบองคกรทางธรุกจิ จดุมุงหมายของการ

ประกอบธุรกิจ แนวคิดในการประกอบธุรกิจ คุณลักษณะของสภาพ

แวดลอมทางธุรกิจ กิจกรรมทางธุรกิจและความสัมพันธระหวางกิจกรรม

ทางธุรกิจ กฎหมายธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ ความสําคัญและบทบาทของ

การประกอบธุรกิจในสังคม ผลกระทบของสภาพแวดลอมท่ีมตีอธุรกิจ และ

ความสําคญัของธรรมาภิบาล ความรบัผิดชอบตอสงัคม จริยธรรมทางธุรกจิ

และจรรยาบรรณของการประกอบธุรกิจ

  Principles and forms of business organization; 

objectives of business entrepreneurship; concepts of business 

entrepreneurship; characteristics of business environments; 

business activities and relationships among business activities; 

business law; types of business; importance and roles of business 

entrepreneurship in society; effects of environments on business; 

importance of governance, corporate social responsibility, business 

ethics, and codes of ethics for business entrepreneurship

 0902 101 หลักการตลาด 3(3-0-6)

  Principles of Marketing

   แนวคิด ปรัชญา และความสําคัญของการตลาด ลักษณะ

ของตลาด สถาบันการตลาด หนาที่ของการตลาด พฤติกรรมผูบริโภค 

การแบงสวนตลาด การเลือกตลาดเปาหมาย การวางตําแหนงผลิตภัณฑ 

สวนประสมการตลาด และจรรยาบรรณทางการตลาด

   Concepts, philosophy, and importance of 

marketing; marketing characters; marketing institutions; 

marketing functions; consumer behavior; market segmentation; 

market targeting; product positioning; marketing mix; marketing 

ethics

 0901 101 หลักการบัญชีขั้นตน 3(3-0-6)

  Principles of Accounting

   ความหมายและวัตถุประสงคของการบัญชี ประโยชนของ

ขอมลูทางการบญัช ีกรอบแนวคดิในการรายงานทางการเงนิ หลกัการบญัชี 

กระบวนการบัญชีตามระบบบัญชีคู การจัดทํางบทดลอง การปรับปรุง

รายการบัญชี การจัดทํากระดาษทําการ การปดบัญชี การจัดทํางบการเงิน

ของกิจการขายสินคา กิจการผลิตสินคา และกิจการบริการ การจัดทําสมุด

รายวนัเฉพาะ บญัชคีมุยอดและบญัชยีอยระบบใบสาํคญั และระบบเงนิสด

ยอย

   Definitions and objectives of accounting; 

usefulness of accounting  information; conceptual framework for 

financial reporting; principles of accounting; accounting 

processes of double entry bookkeeping; preparation of trial 

balance; adjusting of accounting transactions; preparation of 

working papers; closing of accounts; preparation of financial 

statements for trading, manufacturing, and servicing 

businesses; preparation of specific journals, control accounts 

and subsidiary ledgers; voucher system; petty cash system

 0907 104 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1 3(3-0-6)

  Microeconomics 1

   ความหมายและหลักแนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร

จุลภาค  อุปสงค อุปทาน ดุลยภาพของตลาด กลไกตลาด ความยืดหยุน

ของอปุสงคและอปุทาน ทฤษฎพีฤตกิรรมผูบรโิภค ทฤษฎกีารผลติ ตนทุน

การผลิต โครงสรางตลาด การกําหนดราคาในตลาดสินคาและตลาดปจจยั

การผลิต 

   Meaning and basis concept of microeconomics; 

demand, supply, market equilibrium, market mechanism, 

elasticity of demand and supply; consumer behavior theory; 

production theory; cost of production; market structure, pricing 

strategy in product market and factor market

 0903 281 ความเปนผูประกอบการและการสรางสรรค 3(3-0-6)

  ธุรกิจใหม

  Entrepreneurship and New Venture Creation

  ความหมาย คณุลกัษณะ แนวคดิและพฤตกิรรมของความ

เปนผูประกอบการ กระบวนการเร่ิมตนธุรกิจใหม การวิเคราะหปญหาและ

โอกาสเชงิธรุกจิ รปูแบบการดาํเนนิธุรกจิสมยัใหม แนวคดิและรปูแบบการ

ระดมทุน การบริหารการเติบโตอยางยั่งยืน แนวทางการสรางสรรคธุรกิจ

ใหม ความเขาใจเก่ียวกับผลกระทบของการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี

และสังคมตอการเร่ิมตนธุรกิจใหม

  Definition, entrepreneurial attributes, mind-set, 

and behaviours; entrepreneurial process of new venture creation; 

problem and business opportunity analysis; types of modern 

business model; fundraising concept and process; sustainable 

growth management; type of new venture creation; empathizing 

effects of technological and socio-economical change on new 

venture creation
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 0909 301 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ 3(3-0-6)

  Production and Operations Management

  แนวคิดเก่ียวกับการจัดการระบบการผลิตธุรกิจผลิตและ

ธุรกิจบริการ  การกําหนดทําเลที่ตั้งและผังโรงงาน การวางผังติดตั้ง

เคร่ืองจักรและอุปกรณ การออกแบบผลิตภัณฑ การจัดหาวัตถุดิบ การ

บริหารเวลาและคาจาง การกําหนดมาตรฐานงาน  การปรับปรุงงาน การ

ควบคุมคุณภาพการผลิต การนําคอมพิวเตอรเขามาใชในการจัดการการ

ผลิต และวิธีการเชิงปริมาณ

  Concepts of production system management for 

manufacturing and service businesses; factory location and 

layout; installing machines and equipment; product design; 

material procurement; time and wage management; setting of 

task standard; task reform; production quality control; computer 

applications to production management; quantitative methods

  2.2 วิชาเอกบังคับ  ไมนอยกวา 66 หนวยกิต

 0105 150 โครงสรางภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)

  English Structure

   รปูแบบและหนาทีข่องคําและวลปีระเภทตาง ๆ  ในประโยค 

โครงสรางและการใชประโยคความเด่ียว ประโยคความรวมและประโยค

ความซอน  โดยใชคําเชื่อมที่เหมาะสมกับประเภทของประโยค 

   Forms and functions of various types of words and 

phrases in sentences; sentence structure and usage of types of 

sentences: simple, compound and complex sentences; usage of 

coordinate conjunctions, subordinate conjunctions 

 0105 151 สัทศาสตรภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)     

   English Phonetics

  หลักการออกเสยีงภาษาอังกฤษ อวยัวะทีใ่ชในการออกเสยีง 

สทัอกัษรทีใ่ชแทนเสยีง การออกเสยีงพยญัชนะ สระ การเนนเสยีงหนกัเบา 

และเสียงสูงตํ่าในประโยค

  Principles of English pronunciation; organs of 

speech; phonetic symbols; practice in pronunciation of English 

consonants, vowels; usage of stress, and intonation in 

sentences 

 0105 152 การอานภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานเพ่ือธุรกิจ 3(3-0-6)

  Basic English Reading for Business

  หลกัการและเทคนิคการอานเบ้ืองตนเพ่ือวตัถปุระสงคทาง

ธุรกิจ การฝกอานจับใจความจากขอความเก่ียวกับธุรกิจเพื่อหาหัวขอ 

ใจความหลักและรายละเอียด

  Principles and techniques in reading for business 

purposes; practice in reading short passages for topic, main idea, 

and details

 0105 153  การฟงและการพูดภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1 3(2-2-5)   

  Business English Listening 

  and Speaking 1

  ทักษะการฟงและพูดภาษาอังกฤษเบ้ืองตนในบริบททาง

ธุรกิจ การตั้งถามคําถามและตอบคําถาม การแสดงความคิดเห็น หรือให

ขอมูลเกี่ยวกับธุรกิจแบบส้ันๆ 

  Basic English listening and speaking in business 

context; asking and answering questions, expressing opinions 

or giving short business information  

 

 0105 154 การวิเคราะหโครงสรางภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)

  English Structural Analysis

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0105150 โครงสรางภาษาอังกฤษ

 Prerequisite : 0105150 English Structure

   การวิเคราะหขอผิดพลาดในการใชภาษาอังกฤษดาน

โครงสรางของประโยค การระบสุาเหตแุละแนวทางในการแกไขขอผดิพลาด 

   Analysis of errors in using English sentences; 

locating causes and identifying means of correcting the 

identified errors

 0105 250 การเขียนเพื่อการติดตอทางธุรกิจ 3(3-0-6)

   Writing for Business Correspondence

  หลกัการและทักษะการเขียนเอกสารทางธุรกจิ สาํนวนและ

รูปแบบภาษาอังกฤษท่ีใชในการสื่อสารในสํานักงาน

   Principles and writing skills for business 

correspondence; expressions and patterns used in office 

communication

 0105 253 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2 3(2-2-5)

  Business English Listening 

  and Speaking 2

   ทักษะการฟงและพูดภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ โดยเนน

ขอความและบทสนทนาในบริบทท่ีเปนทางการ การจับใจความสําคัญจาก

การฟงสถานการณทางธุรกิจเพื่อรายงานและแสดงความคิดเห็น

   English listening and speaking skills in business 

with emphasis on messages and conversations in formal setting; 

summarizing business situations, reporting and giving opinion 

on the situations 
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 0105 254 การเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ 3(3-0-6) 

  English Paragraph Writing for Business 

 เง่ือนไขของรายวิชา : 0105154 การวเิคราะหโครงสราง

ภาษาอังกฤษ

 Prerequisite : 0105154 English Structural 

Analysis

   ลักษณะและรูปแบบของงานเขียนอนุเฉทในบริบทธุรกิจ 

การเขียนโดยใชสาํนวนและโครงสรางไวยากรณสาํหรับงานเขียนเชิงธุรกจิ 

โครงสรางประโยค ประโยคใจความสําคัญ ใจความหลัก การใชคําเช่ือม

ความ การคนควาและสืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลจริง การวางแผนและ

การลงมือเขียนจริง การเขียนอางอิงเอกสารตําราและงานตาง ๆ 

   Features and forms of business written 

paragraph; practice in writing business paragraph: 

sentence structures, topic sentences, thesis statements, 

transition markers, researching and retrieving information 

from authentic resources, planning, and actual writing, the use 

of quoted material and referenced work. 

 0105 255 การแปลทางธุรกิจขั้นพื้นฐาน 3(3-0-6)

  Basic Business Translation

  หลักและกลวิธขีัน้พืน้ฐานในการแปล การแปลเอกสารทาง

ธุรกิจประเภทตาง ๆ

  Principles and strategies of basic translation; 

translation of various types of business documents

 0105 256 การส่ือสารทางธุรกิจระหวางวัฒนธรรม 3(3-0-6)

  Intercultural Business Communication

   หลักและทักษะในการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม การใช

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารระหวางวัฒนธรรมในบริบททางธุรกิจ 

   Principles and skills in intercultural communications; 

use of English in business context 

 0105 351 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนองานทางธุรกิจ 3(2-2-5)

  English for Business Presentation

  หลักการและเทคนิคในการพูดเพื่อนําเสนอ ขั้นตอนและ

กระบวนการตางๆของการนําเสนองานทางธุรกิจอยางเปนทางการ การใช

เทคโนโลยีควบคูกับการนําเสนอโดยใชสํานวนที่เหมาะสม

    Principles and techniques for giving presentations; 

steps and procedures of giving formal business presentation; 

use of technology accompanying the presentation with proper 

expressions 

 0105 352 การอานภาษาอังกฤษขั้นสูงเพ่ือธุรกิจ 3(3-0-6)

  Advanced English Reading for Business

   หลักการอานจับใจความและการอานเชิงวิเคราะห เพื่อ

วัตถุประสงคทางธุรกิจ การวิเคราะหและวิจารณบทความและรายงานทาง

ธุรกิจ

   Principles of reading for comprehension and 

analytical reading for business purposes; analysis and 

criticism of business articles and reports

 0105 353  การฟงและการพูดภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 3 3(2-2-5)

  Business English Listening 

  and Speaking 3

   หลกัการและทกัษะการฟงขอมลูจาํเพาะทางธุรกจิและการ

พดูจากการวิเคราะห เพือ่โตแยงและแสดงเหตผุลในสถานการณทางธุรกจิ

   Principles and skills in listening to specific 

information and speaking from critiquing for arguing and 

expressing reasons in various business situations

 0105 354 การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ 3(3-0-6)

  English Composition for Business English

   การเขยีนยอหนาท่ีสละสลวย การเขยีนโครงรางเรยีงความ 

การเขียนบทนํา เนือ้เรือ่ง บทสรปุ โดยเนนการเสนอความคิดอยางมเีหตุผล

และการใชภาษาท่ีถูกตองเหมาะสม ความรูพื้นฐานในการอางอิง ในหัวขอ

ตาง ๆ ทางธุรกิจ

   Writing of well-organized paragraph; preparation 

of outlines for compositions; writing of the introductory 

paragraph, body paragraphs and concluding paragraph; with 

emphasis on logical presentation of ideas and proper use of 

language; introduction to the use of references on a variety of 

topics

 0105 355 การลามทันใจเพ่ือธุรกิจ 3(3-0-6)

  Spontaneous Interpretation for Business

   หลักการและเทคนิคการแปลแบบลาม การฝกแปล

แบบลามในสถานการณตางๆ ทางธุรกิจ 

   Principles and techniques in spontaneous 

translation; practice in spontaneous interpretation in various 

business situations
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 0105 356 วัฒนธรรมอังกฤษและอเมริกันเบื้องตน 3(3-0-6)

   Introduction to British and American 

  Cultures

   แนวความคิดและอารยธรรมตะวันตกท่ีสําคัญและมี

อิทธิพลตอวรรณกรรมและวิถีชีวิตในสังคมอังกฤษและอเมริกัน

   Important Western concepts and civilization 

influential to literary works and the way of life in British and 

American societies

 0105 359 การฝกประสบการณวิชาชีพ 6(0-12-0)

  ดานภาษาอังกฤษธุรกิจ

  Business English Internship

   การฝกประสบการณวิชาชีพดานภาษาอังกฤษธุรกิจ

ในหนวยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ไมนอยกวา 200 ชั่วโมง

   Business English Internship in enterprises, 

government agencies or privatization at least 200 hours

 หรือ

 0199 499 สหกิจศึกษา 9(0-40-0)

  Cooperative Education 

   การปฏิบัติงานดานวิชาชีพตามสาขาวิชาในสถานประกอบ

การหรือองคกรผูใชบัณฑิต โดยบูรณการความรูที่ไดจากการศึกษาใน

หลักสูตรการศึกษากับการปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเปนพนักงาน การจัด

ทําโครงการ การรายงานผลการปฏิบัติงาน การเขียนรายงานโครงการ และ

การนําเสนอโครงการตามคําแนะนําของพนักงานพ่ีเลี้ยง อาจารยที่ปรึกษา

หรืออาจารยนิเทศก เพื่อใหเกิดทักษะองคความรูในวิชาชีพและคุณธรรม

จริยธรรมในวิชาชีพ มีลักษณะนิสัยหรือบุคลิกภาพท่ีจําเปนตอการปฏิบัติ

งาน เพื่อใหเปนบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตรงตามความตองการของตลาด

แรงงานที่พรอมจะทํางานไดทันทีเมื่อสําเร็จการศึกษา

   On-the-job training in organizations by integrating 

knowledge studied with job practice at enterprises as one 

of the staff members; doing the project; reporting the result; 

writing and presenting as suggested by staff advisors and 

school supervisors leading to working skills, professional 

knowledge and ethics, required habits and personality for 

future employment

 0105 450 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมวลชน 3(3-0-6)

  English for Mass Media Communication

   หลักการและรูปแบบตาง ๆ ในสื่อตีพิมพภาษาอังกฤษ 

ลักษณะโครงสรางและความหมายของภาษาท่ีปรากฏ โดยศึกษาจากขาว 

วรรณคดี บทความ จดหมายขาว โฆษณา และการโฆษณารับสมัครงาน

   Principles and forms in English published media; 

structures and meanings of language use through news, literary 

works, newsletters, advertisements, and job advertising 

 0105 451 ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาตอรองทางธุรกิจ 3(3-0-6)

  English for Business Negotiation

   หลักและทักษะในการเจรจาตอรอง สํานวนและรูปแบบ

ภาษาอังกฤษท่ีใชเจรจาตอรองทางธุรกิจในสถานการณตางๆ

   Principles and skills in negotiation; English 

expressions and patterns used for negotiation in various 

business situations 

 0105 452 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ 3(3-0-6)

  English for Public Relations

   หลักเบื้องตน กลยุทธ และการใชเทคโนโลยีในการ

ประชาสัมพันธ การออกแบบแผนการประชาสัมพันธและการเขียนขาว

ประชาสัมพันธ โดยใชสํานวนและรูปแบบภาษาอังกฤษท่ีเหมาะสม 

   Basic principles, strategies and technology in 

public relations; designing public relations plans and writing 

press release using proper English expressions and patterns 

 0105 457 โครงงานภาษาอังกฤษธุรกิจ 3(3-0-6)

   Project for Business English

   การเขียนแผนธุรกิจ ขั้นตอนการดําเนินการ และนําเสนอ

ผลการดําเนินการอยางเปนระบบ โดยบูรณาการทักษะภาษาอังกฤษและ

ความรูดานธุรกิจเบ้ืองตน

   Writing business plans; procedures; presenting 

the results systematically by integrating English skills and basic 

business skills

  2.3 วิชาเอกเลือก  ไมนอยกวา  15  หนวยกิต

   - กลุมวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ

 0105 357 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรม 3(3-0-6)

  การทองเท่ียวและการโรงแรม

  English for Tourism and Hotel Industry

   ทักษะภาษาอังกฤษในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการ

โรงแรม โดยเนนการฟงและพดู คาํศพัท สาํนวนภาษาองักฤษเพือ่ใหบรกิาร

และอํานวยความสะดวกในสถานการณตาง ๆ

   English skills for tourism and hotel industry with 

emphasis on listening, speaking, vocabulary, expressions for 

giving services and supports in various situations
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 0105 358 ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาดและการโฆษณา 3(3-0-6)

  English for Marketing and Advertising

   ทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสารดานการตลาดและการ

โฆษณา โดยเนนการเขียนและอานส่ือสิ่งพิมพและส่ืออิเล็กทรอนิกสตาม

หลักการตลาดและโฆษณาเบ้ืองตน

   English skills for marketing and advertising 

communication with emphasize on writing and reading 

printing and electronics media according to fundamental 

principles of marketing and advertising

 0105 453 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน 3(3-0-6)

  English for Airline Business

   ทกัษะภาษาอังกฤษในธุรกจิการบนิ โดยเนนการฟงและพดู 

คาํศพัท สาํนวนเพือ่การสือ่สาร การบรกิารภาคพืน้และการบรกิารบนเครือ่ง

ในสถานการณตางๆ

   English skills for airline business with emphasis 

on listening and speaking, vocabulary and expressions for 

communication, ground service and in-flight service

 0105 454 ภาษาอังกฤษเพื่อลูกคาสัมพันธ 3(3-0-6)

   English for Customer Care

   ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิสัมพันธกับลูกคา มารยาท

ในการใหบริการและดแูลลกูคา การตดิตอสือ่สารกบัลกูคาโดยตรง ขัน้ตอน

การใหบรกิาร ภาษาและสาํนวนทีใ่ชในขัน้ตอนการใหบรกิารในสถานการณ

ตาง ๆ

   English skills for customer care: manners in cus-

tomer care and services; face-to-face interaction and telephone 

conversations; steps into serving customers in different situations

 0105 455 ภาษาอังกฤษเพื่อการคาระหวางประเทศ 3(3-0-6)

  English for International Trade

   ทักษะภาษาอังกฤษในการส่ือสารเพ่ือการคาระหวาง

ประเทศ การนําเขาและสงออก ขัน้ตอนและการเขียนเอกสารท่ีเกีย่วของใน

สถานการณตางๆ

   English skills for international trade; import and 

export, with the emphasis on writing procedures and related 

documents on various situations

 0105 456 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการเงินและการธนาคาร 3(3-0-6)

  English for Finance and Banking

  ทกัษะภาษาองักฤษในการสือ่สารเชงิธุรกจิการเงินและการ

ธนาคาร คําศัพท สํานวน ขั้นตอนและรูปแบบการส่ือสารในสถานการณ

ตางๆ

   English skills for finance and banking; vocabulary, 

expressions, procedures and forms in conversation in various 

situations

 0105 458 ภาษาอังกฤษเพื่อการหนังสือพิมพ 3(3-0-6)

   English for Journalism

  ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนขาว บทความ บทความ

พิเศษในหนังสือพิมพและนิตยสาร 

  English skills for news report writing, articles, 

features in newspapers and magazines

   -  กลุมวิชาบริหารธุรกิจ

 0904 321 การตลาดบนอินเทอรเน็ต 3(2-2-5)

  Internet Marketing

   แนวคดิเกีย่วกบัการตลาดในอนิเทอรเนต็ ความพรอมของ

องคประกอบทางดานการตลาด องคประกอบในดานการดําเนินการตลาด

บนอินเทอรเน็ต ประกอบดวย กลุมเปาหมายทางการตลาด การวางแผน

การตลาด กลยุทธการสรางและการออกแบบเว็บไซต และอื่นๆ 

   Concepts of internet marketing; readiness 

of marketing components; components of internet marketing 

operations, such as marketing target groups, marketing 

planning, website building and design strategy, and others

 0902 311 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0-6)

  Integrated Marketing Communication

   แนวคิด วัตถุประสงค กระบวนการการสื่อสารการตลาด

แบบบรูณาการ เครือ่งมอืในการสือ่สารการตลาดสมยัใหม การกาํหนดกลุม

เปาหมาย การออกแบบขอมลูขาวสาร การวางแผนและการกําหนดกลยุทธ

การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ การกําหนดงบประมาณ การวัด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 

จริยธรรมในการสื่อสารทางการตลาด  

   Concept, objective and process of integrated 

marketing communication; modern communication tools in 

marketing; settings of target groups; design of data information; 

planning and established marketing communication strategy; 

budgeting for activities; effective integrated; ethical in 

marketing communication
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 0903 411 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 3(3-0-6)

   International Business Management

   ลักษณะของธุรกิจระหวางประเทศ สภาพแวดลอมของ

ธรุกจิระหวางประเทศ หลกัและวธิกีารเจรจาธรุกิจกบัตางประเทศ กฎหมาย

ระหวางประเทศ การเงินระหวางประเทศ การตลาดระหวางประเทศ วธิกีาร

และกลยุทธการดําเนินงานของธุรกิจระหวางประเทศ และการคาตาง

ประเทศของไทยโดยใชกรณศีกึษาบรษิทัขามชาตขิองไทยและตางประเทศ

   Natures of international business; environments 

of international business; principles and methods of 

international business negotiation; international laws; 

international finance; international marketing; methods and 

strategies of international business operations; international 

trade of Thailand

 0903 431  การจัดการธุรกิจขนาดยอม 3(3-0-6)

  Small Business Management

   แนวคิดและลักษณะของการจัดการและการจัดตั้งธุรกิจ

ขนาดยอม ปญหาในการจัดการการผลิต การตลาด การเงิน การบัญชีและ

การจดัการทรพัยากรมนษุย แนวทางการจดัการธรุกจิขนาดยอมใหสามารถ

เนินงานไดอยางมปีระสทิธภิาพ โดยใชกรณศีกึษาผูประกอบการธรุกจิขนาด

ยอมในภูมิภาค

   Concepts and natures of small  business 

management and establishment; management problems in 

management, production, marketing, finance, accounting, and 

human resource management; ways of efficient small business 

management by using case studies of business entrepreneurs 

in regional areas

 0906 301 การจัดการการสงออกและนําเขา  3(3-0-6)

  Export-Import Management

  หลักการเบือ้งตนสาํหรับขอปฏิบตัใินการจดัการการสงออก

และการนําเขา การคนหาโอกาสทางการคาระหวางประเทศ ผูมีสวน

เกีย่วของ กระบวนการและเอกสารในการสงออกและการนําเขา พธิศีลุกากร 

ขอกําหนดและเงื่อนไขในการสงมอบสินคา รวมไปถึงการประกันภัย

การขนสง

  The basics of  export ing and importing 

management; identifying international trade opportunity, 

stakeholderes, custom procedures; process and documentations, 

international commerce terms (INCOTERMS) and international 

trade insurance

 0906 411 การประกอบการระหวางประเทศ 3(3-0-6)

  International Entrepreneurship

   แนวคิดและปรัชญาของการประกอบการระหวางประเทศ 

การปลูกฝงจติสาํนกึในการเปนผูประกอบการ จรรยาบรรณของผูประกอบ

การ วิธีการดําเนินงานในการประกอบการ เชน การริเริ่มกิจการ การบริหาร

กิจการ และการขยายและการเลิกกิจการ การศึกษากรณีตัวอยางจาก

ผูบรหิารและองคกรทีป่ระสบผลสาํเรจ็ในการประกอบการระหวางประเทศ

   Concepts and philosophy of international 

entrepreneurship; mindedness development of becoming 

entrepreneurs; ethics of entrepreneurs; operational methods of 

entrepreneurship, including business establishment, business 

management, and business expansion and cancellation;

case studies of successful executives and organizations in

international entrepreneurship   

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

  ใหเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนๆ ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย จํานวน

ไมนอยกวา 6 หนวยกิต โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา
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ชื่อหลักสูตร
 ภาษาไทย  : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 

 ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Arts Program in ASEAN Languages and Cultures

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
 ภาษาไทย (ชื่อเต็ม)  : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน)

  (ชื่อยอ) : ศศ.บ. (ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน)  

 ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Arts (ASEAN Languages and Cultures)

  (ชื่อยอ) : B.A. (ASEAN Languages and Cultures)  

หลักสูตร
 จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา 135  หนวยกิต

โครงสรางหลักสูตร

หมวดวิชาและกลุมวิชา
จํานวนหนวยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต ไมนอยกวา 30 หนวยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะ

  2.1 กลุมวิชาแกน

  2.2 กลุมวิชาเอก

   - วิชาเอกบังคับ

   - วิชาเอกเลือก

  2.3 กลุมวิชาโท

ไมนอยกวา 99 หนวยกิต

 19 หนวยกิต

 65 หนวยกิต

 51 หนวยกิต

  14  หนวยกิต

ไมนอยกวา 15 หนวยกิต

ไมนอยกวา 99 หนวยกิต

 19 หนวยกิต

 65 หนวยกิต

 51 หนวยกิต

 14 หนวยกิต

 ไมนอยกวา 15 หนวยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

 4. หมวดประสบการณภาคสนาม

  (การฝกงานหรือสหกิจศึกษา)

ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

(300 ชม. และไมนับหนวยกิต)

ไมนอยกวา 9 หนวยกิต

(400 ชม. และไมนับหนวยกิต)

รวมจํานวนหนวยกิต ไมนอยกวา 135 หนวยกิต ไมนอยกวา 135 หนวยกิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
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รายวิชาในหลักสูตร
 1. วิชาเอกภาษาและวัฒนธรรมเขมร

  1.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป           ไมนอยกวา 30 หนวยกิต

   ใหนิสิตเรียนรายวิชาตามขอกําหนดในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

  1.2 หมวดวิชาเฉพาะ                    ไมนอยกวา 99 หนวยกิต

   1.2.1 กลุมวิชาแกน 19 หนวยกิต

 0165 001 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนเบื้องตน 2(2-0-4)

  Introduction to ASEAN Languages 

  and Cultures

 0165 002 วรรณกรรมอาเซียน   2(2-0-4)

  ASEAN Literature

 0165 003 สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง 2(2-0-4)

  อาเซียนปจจุบัน 

  Current ASEAN Society, Economy and Politics

 0165 004 การวิจัยทางภาษาและวัฒนธรรมเบ้ืองตน 2(1-2-3)

  Introduction to Research Methodology 

  in Language and Culture

 0104 102 ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต 3(3-0-6)

  History of Southeast Asia

 0105 205 การพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนอ 3(2-2-5)

  ขั้นพื้นฐาน

  English Speaking for Basic Presentation

 0105 301 ภาษาอังกฤษสําหรับมนุษยศาสตร 3(3-0-6)

  และสังคมศาสตร

  English for Humanities and Social Sciences

 0161 107 การเขียนไทยเบื้องตน 2(1-2-3) 

  Introduction to Thai Writing

   1.2.2  กลุมวิชาพื้นฐานเฉพาะดาน 65 หนวยกิต

     (1) วิชาเอกบังคับ  51  หนวยกิต

 0165 101 ทักษะทางภาษาเขมรข้ันตนเพื่อการสื่อสาร  3(2-2-5)

  Elementary Khmer Skills for Communication

 0165 102 ทักษะทางภาษาเขมรข้ันกลางเพ่ือการสื่อสาร  3(2-2-5) 

  Intermediate Khmer Skills for Communication

 0165 103 ทักษะทางภาษาเขมรข้ันสูงเพื่อการสื่อสาร  3(2-2-5) 

  Advanced Khmer Skills for Communication

 0165 104 ระบบการเขียนและการออกเสียงภาษาเขมร 2(1-2-3)

  System of Khmer Writing and Khmer 

  Pronunciation

 0165 105 ไวยากรณเขมร 2(1-2-3)

  Khmer Grammar 

 0165 106 การสนทนาภาษาเขมรในชีวิตประจําวัน 2(1-2-3)

  Khmer Conversation in Daily Life

 0165 107 การฟงและการพูดภาษาเขมรในท่ีประชุมชน 2(1-2-3)

  Khmer Listening and Public Speaking

 0165 108 การฟงและการพูดภาษาเขมรเพ่ือการอาชีพ 2(1-2-3)

  Khmer Listening and Speaking for Careers

 0165 109 การฟงและการพูดภาษาเขมรเพ่ืองานวิชาการ 2(1-2-3)

  Khmer Listening and Speaking 

  for Academic Works

 0165 110 การอานและการเขียนภาษาเขมรเบ้ืองตน 2(1-2-3)

  Basic Khmer Reading and Writing

 0165 111 การอานและการเขียนภาษาเขมรเพ่ือการอาชีพ 2(1-2-3)

  Khmer Reading and Writing for Careers

 0165 112 การอานและการเขียนภาษาเขมรเพ่ืองานวิชาการ 2(1-2-3) 

  Khmer Reading and Writing 

  for Academic Works  

 0165 113 ภาษาเขมรเพ่ือการพิมพและพิสูจนอักษร 2(1-2-3)

  Khmer Language for Printing 

  and Proofreading

 0165 114 การแปลภาษาเขมร-ภาษาไทย 2(1-2-3)

  Translation of Khmer into Thai

 0165 115 การแปลภาษาไทย-ภาษาเขมร 2(1-2-3)

  Translation of Thai into Khmer

 0165 116 การลามภาษาเขมร 2(1-2-3)

  Khmer Interpretations

 0165 117 การสอนภาษาเขมรในฐานะภาษาตางประเทศ 2(1-2-3)

  Teaching Khmer as a Foreign Language

 0165 118 วรรณคดีเขมรเบ้ืองตน 2(2-0-4)

  Introduction to Khmer Literature

 0165 119 วรรณกรรมเขมรรวมสมัย 2(2-0-4)

  Khmer Contemporary Literary Works 

 0165 120 โบราณคดี ศิลปะ และอารยธรรมเขมร 2(2-0-4)

  Khmer Archeology Arts and Civilizations

 0165 121 ศิลาจารึกและเอกสารโบราณเขมร 2(1-2-3)

  Khmer Inscriptions and Ancient 

  Documents

 0165 122 สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง 2(2-0-4)

  กัมพูชา

  Society, Economy and Politics of Cambodia

 0165 123 ประวัติศาสตรและกลุมชาติพันธุเขมร 2(1-2-3)

  Khmer History and Ethnic Group

 0165 124 การวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเขมร 2(1-2-3)

  Khmer Language and Culture Research
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     (2)  วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา  14  หนวยกิต

 0165 125 การฟงและพูดภาษาเขมรเพ่ือความมุงหวัง 2(1-2-3)

  เฉพาะทาง

  Khmer Listening and Speaking 

  for Specific Purposes

 0165 126 การอานและการเขียนภาษาเขมรเฉพาะทาง 2(1-2-3)

  Khmer Reading and Writing 

  for Specific Purposes

 0165 127 ภาษาเขมรเพ่ือการสุขภาพและอนามัย 2(1-2-3)

  Khmer for Health and Hygiene

 0165 128 ภาษาเขมรเพ่ือการทองเที่ยวและการโรงแรม 2(1-2-3)

  Khmer for Tourism and Hotel

 0165 129 ภาษาเขมรเพ่ือการมัคคุเทศกและธุรกิจ 2(1-2-3)

  นําเที่ยว

  Khmer for Tour Guiding and Business

 0165 130 ภาษาเขมรเพ่ือการทหารและความสัมพันธ 2(1-2-3)

  ระหวางประเทศ

  Khmer for Military and International Relations

 0165 131 ภาษาเขมรเพ่ือการคาและการลงทุน 2(1-2-3)

  Khmer for Trade and Investment

 0165 132 ภาษาเขมรเพ่ือการประชาสัมพันธ 2(1-2-3)

  และการโฆษณา

  Khmer for Public Relations and Advertising

 0165 133 ภาษาเขมรเพ่ืองานธุรการและการสํานักงาน 2(1-2-3)

  Khmer for Administration and Office

 0165 134 ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสิ่งพิมพ 2(1-2-3)

  และส่ือสารมวลชน

  Khmer for Printing and Mass Media

 0165 135 ภาษาเขมรเพ่ือธุรกิจธนาคาร สินเชื่อ  2(1-2-3)

  และประกันภัย

  Khmer for Banking, Credit and Insurance

 0165 136 ภาษาเขมรเพ่ือการกิจสัญญาและกฎหมาย 2(1-2-3)

  Khmer for Contract Work and Law

 0165 137 การเขียนสารคดีเขมร 2(1-2-3)

  Khmer Nonfiction Writing

 0165 138 การเขียนบันเทิงคดีเขมร 2(1-2-3)

  Khmer Fiction Writing

 0165 139 รอยแกวและรอยกรองเขมร          2(1-2-3)

  Khmer Prose and Poetry

 0165 140 ภาษาตางประเทศในภาษาเขมร 2(2-0-4)

  Foreign Languages in Khmer

 0165 141 วรรณกรรมนิทานเขมร 2(2-0-4)

  Khmer Folktales

 0165 142 วรรณกรรมทองถิ่นเขมร 2(2-0-4)

  Khmer Local Literature

 0165 143 คติชนวิทยาเขมร 2(1-2-3)

  Khmer Folklore

 0165 144 ประเพณี พิธีกรรม และความเช่ือ 2(1-2-3)

  ในสังคมเขมร

  Traditions, Rituals and Beliefs 

  in Khmer Society

 0165 145 กลุมชาติพันธุในประเทศกัมพูชา 2(2-0-4)

  Ethnic Groups in Cambodia

 0165 146 สัมมนาความสัมพันธกัมพูชา-ไทย 2(1-2-3)                          

  Seminar in the Cambodia -Thai Relationship

   1.2.3 กลุมวิชาโท ไมนอยกวา 15 หนวยกิต

   ผูเรียนจะตองเลือกเรียนภาษาใดภาษาหนึ่งในกลุมภาษาและ

วัฒนธรรมอาเซียน (ภาษาเขมร ภาษาลาว ภาษาเวียดนาม และภาษาพมา) 

หรือจากกลุมสาขาวิชาภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาญ่ีปุน ภาษาเกาหลี ภาษา

องักฤษ ภาษาฝรัง่เศส ภาษาเพือ่การสรางสรรคงานสือ่ อยางตอเนือ่ง ทีเ่ปด

สอนเปนวิชาโทในฐานะภาษาตางประเทศ โดยความเห็นชอบของคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร จํานวนไมนอยกวา 15 หนวยกิต ดังนี้

 0165 240 ทักษะทางภาษาลาวข้ันตนเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

  Elementary Lao Skills 

  for Communication 1 

 0165 241 ทักษะทางภาษาลาวข้ันตนเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

  Elementary Lao Skills 

  for Communication 2 

 0165 242 ทักษะทางภาษาลาวข้ันกลางเพ่ือการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

  Intermediate Lao Skills 

  for Communication 1 

 0165 243 ทักษะทางภาษาลาวข้ันกลางเพ่ือการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

  Intermediate Lao Skills 

  for Communication 2 

 0165 244 ภาษาลาวในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5)

  Lao in Daily Life 

 0165 345 ทักษะทางภาษาเวียดนามข้ันตน 3(2-2-5)

  เพื่อการสื่อสาร 1

  Elementary Vietnamese Skills 

  for Communication 1 

 0165 346 ทักษะทางภาษาเวียดนามข้ันตน 3(2-2-5)

  เพื่อการสื่อสาร 2

  Elementary Vietnamese Skills 

  for Communication 2 
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 0165 347 ทักษะทางภาษาเวียดนามข้ันกลาง 3(2-2-5)

  เพื่อการสื่อสาร 1   

  Intermediate Vietnamese Skills 

  for Communication 1 

 0165 348 ทักษะทางภาษาเวียดนามข้ันกลาง 3(2-2-5)

  เพื่อการสื่อสาร 2

  Intermediate Vietnamese Skills 

  for Communication 2 

 0165 349 ภาษาเวียดนามในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5)

  Vietnamese in Daily Life 

 0165 401 ทักษะทางภาษาพมาขั้นตนเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

  Elementary Myanmar Skills 

  or Communication 1 

 0165 402 ทักษะทางภาษาพมาขั้นตนเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

  Elementary Myanmar Skills 

  for Communication 2 

 0165 403 ทักษะทางภาษาพมาขั้นกลางเพ่ือการสื่อสาร 1    3(2-2-5)

  Intermediate Myanmar Skills 

  for Communication 1 

 0165 404 ทักษะทางภาษาพมาขั้นกลางเพ่ือการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

  Intermediate Myanmar Skills 

  for Communication 2 

 0165 405 ภาษาพมาในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5)

  Myanmar in Daily Life 

 0105 103   ไวยากรณและการใชภาษาอังกฤษที่จําเปน 3(3-0-6)

  Essential English Grammar and Usage 

 0105 104   การอานภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน    3(3-0-6)

  Daily English Reading 

 0105 201   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารขั้นพื้นฐาน 3(3-0-6)   

  Basic Communicative English 

 0105 202   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารขั้นกลาง 3(3-0-6)     

  Intermediate Communicative English 

 0105 208   การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)     

  Daily English Writing 

 0105 300   การอานวรรณกรรมภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)     

  English Literary Reading 

 0105 121   ภาษาฝร่ังเศสเบื้องตน 1 3(3-0-6)

  Elementary French 1 

 0105 122 ภาษาฝร่ังเศสเบื้องตน 2 3(3-0-6)

  Elementary French 2 

 0105 123 การสนทนาภาษาฝร่ังเศสในชีวิตประจําวัน 1 2(2-0-4)

  French Conversation in Daily Life 1 

 0105 124 การสนทนาภาษาฝร่ังเศสในชีวิตประจําวัน 2 2(2-0-4)

  French Conversation in Daily Life 2 

 0105 221   ภาษาฝร่ังเศสขั้นกลาง 1   3(3-0-6)

  Intermediate French 1                                  

 0105 222   ภาษาฝร่ังเศสขั้นกลาง 2   3(3-0-6)

  Intermediate French 2

 0116 101 ทักษะทางภาษาจีนขั้นตนเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

  Elementary Chinese Skills 

  or Communication 1

 0116 102 ทักษะทางภาษาจีนขั้นตนเพื่อการสื่อสาร 2   3(2-2-5)

  Elementary Chinese Skills 

  for Communication 2

 0116 201 ทักษะทางภาษาจีนขั้นกลางเพ่ือการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

  Intermediate Chinese Skills 

  for Communication 1

 0116 202 ทักษะทางภาษาจีนขั้นกลางเพ่ือการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

  Intermediate Chinese Skills

  for Communication 2

 0162 201 การสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5)

  Chinese Conversation in Daily Life 

 0161 101 ศิลปะการรับสาร  3(2-2-5)

  Arts of Receiving Message 

 0161 202  ภาษากับสังคมและวัฒนธรรม 2(2-0-4)

  Language, Society, and Culture 

 0161 302 ภาษาสําหรับงานธุรกิจและงานประชาสัมพันธ 2(1-2-3)

  Language for Business 

  and Public Relation 

 0161 305 การพูดเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ   2(1-2-3)

  Speaking for Personality Development 

 0161 308 การเขียนเพื่องานเลขานุการ  3(2-2-5)

  Writing for Secretarial Work 

 0161 309 การเขียนบทความและคอลัมนเบ็ดเตล็ด  3(2-2-5)

  Article and Miscellaneous 

  Column Writing 

 0161 507 พลังและภูมิปญญาทางภาษา  2(2-0-4)

  Power and Wisdom of Language 

 0163 210 ทักษะทางภาษาเกาหลีขั้นตนเพื่อการสื่อสาร 1 3(3-0-6)

  Elementary Korean Skills 

  for Communication 1 

 0163 260 การฟงภาษาเกาหลีเพื่อความเขาใจ 3(3-0-6)

  Korean Listening Comprehension  

 0163 263 การอานภาษาเกาหลีเพื่อความเขาใจ 3(3-0-6)

  Korean Reading Comprehension  
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 0163 270 การสนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจําวัน 1 3(3-0-6)

  Korean Conversation in Daily Life 1 

 0163 272 พื้นฐานการเขียนภาษาเกาหลี 3(3-0-6)

  Foundation of Korean Writing 

 0166 101 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการสื่อสาร 3(3-0-6)

  Introduction to Communication 

 0166 201 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ 1 3(2-2-5)

  Computer for Designing 1 

 0166 202 ศิลปะการถายภาพ 1

  Art of Photography 1 3(2-2-5)  

 0166 203 การเขียนและการรายงานขาว 3(2-2-5)   

  News Writing and Reportting  

 0166 208 การสรางสรรคงานสารคดี 3(2-2-5)     

  Creativity of Documentary Works 

 0186 391 ทักษะทางภาษาญ่ีปุนขั้นตนเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

  Elementary Japanese Skills 

  for Communication 1

 0186 392 ทักษะทางภาษาญ่ีปุนขั้นตนเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

  Elementary Japanese Skills 

  for Communication 2

 0186 393 ทักษะทางภาษาญ่ีปุนขั้นกลางเพ่ือการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

  Intermediate Japanese Skills 

  for Communication 1

 0186 394 ทักษะทางภาษาญ่ีปุนขั้นกลางเพ่ือการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

  Intermediate Japanese Skills 

  for Communication 2

 0186 395 การส่ือสารภาษาญ่ีปุนเพื่อการทํางาน 3(2-2-5)

  Japanese Communication for Work

  1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี            ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

  1.4 หมวดประสบการณภาคสนาม ไมนอยกวา 6 หรือ 9 หนวยกิต

 0165 147   การฝกงาน 6(0-12-0)

  Internship 

 0199 499 สหกิจศึกษา 9(0-40-0)

  Cooperative Education 

 2. วิชาเอกภาษาและวัฒนธรรมลาว

  2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา  30 หนวยกิต

   ใหนิสิตเรียนรายวิชาตามขอกําหนดในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป

ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

  2.2 หมวดวิชาเฉพาะ                  ไมนอยกวา 99 หนวยกิต

            2.2.1 กลุมวิชาแกน   19 หนวยกิต

 0165 001 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนเบื้องตน 2(2-0-4)

  Introduction to ASEAN Languages 

  and Cultures

 0165 002 วรรณกรรมอาเซียน   2(2-0-4)

  ASEAN Literature

 0165 003 สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง 2(2-0-4)

  อาเซียนปจจุบัน 

  Current ASEAN Society, Economy 

  and Politics

 0165 004 การวิจัยทางภาษาและวัฒนธรรมเบ้ืองตน 2(1-2-3) 

  Introduction to Research Methodology 

  in Language and Culture

 0104 102 ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต 3(3-0-6)

  History of Southeast Asia

 0105 205 การพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนอ 3(2-2-5)

  ขั้นพื้นฐาน

  English Speaking for Basic Presentation

 0105 301 ภาษาอังกฤษสําหรับมนุษยศาสตร 3(3-0-6)

  และสังคมศาสตร

  English for Humanities and Social Sciences

 0161 107 การเขียนไทยเบ้ืองตน 2(1-2-3) 

  Introduction to Thai Writing

   2.2.2  กลุมวิชาพื้นฐานเฉพาะดาน 65  หนวยกิต

     2.2.2.1 วิชาเอกบังคับ  51 หนวยกิต

 0165 201 ทักษะทางภาษาลาวข้ันตนเพื่อการสื่อสาร  3(2-2-5) 

  Elementary Lao Skills fo Communication

 0165 202 ทักษะทางภาษาลาวข้ันกลางเพ่ือการสื่อสาร  3(2-2-5)

  Intermediate Lao Skills for Communication

 0165 203 ทักษะทางภาษาลาวข้ันสูงเพ่ือการสื่อสาร     3(2-2-5) 

  Advanced Lao Skills for Communication

 0165 204 ระบบเสียงและตัวอักษรภาษาลาว  

  Lao Phonology and Orthography 2(1-2-3)

 0165 205 ไวยากรณลาว 2(1-2-3)

  Lao Grammar

 0165 206 การสนทนาภาษาลาวในชีวิตประจําวัน   2(1-2-3)

  Lao Conversation in Daily Life



199

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2563  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 0165 207 ภาษาลาวธุรกิจ 2(1-2-3)

  Lao for Business

 0165 208 การสอนภาษาลาวในฐานะภาษาตางประเทศ 2(1-2-3)

  Teaching Lao as a Foreign Language

 0165 209 การฟงและอานลาวเพ่ือความเขาใจ 2(1-2-3) 

  Lao Listening and Reading for Comprehension

 0165 210 การเขียนความเรียงภาษาลาว 2(1-2-3) 

  Lao Essay Writing

 0165 211 ศิลปะการใชภาษาลาวเพ่ือการสื่อสาร 2(1-2-3) 

  Art of Lao Language for Communication

 0165 212 การแปลภาษาลาว-ภาษาไทย 3(2-2-5) 

  Translation of Lao into Thai

 0165 213 การแปลภาษาไทย-ภาษาลาว 3(2-2-5) 

  Translation of Thai into Lao

 0165 214 การลามภาษาลาว 3(2-2-5) 

  Lao Interpretation

 0165 215 พัฒนาการวรรณกรรมลาว 2(2-0-4) 

  Development of Lao Literature

 0165 216 ประวัติศาสตรลาว 2(2-0-4)

  Lao History

 0165 217 วัฒนธรรมและภูมิปญญาลาว 2(2-0-4) 

  Lao Culture and Wisdom

 0165 218 สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองลาว 2(2-0-4) 

  Lao Society, Economy and Politics  

 0165 219 ลาวศึกษา 2(2-0-4)

  Lao Studies

 0165 220 อักษรโบราณลาว 2(1-2-3) 

  Lao Ancient Alphabet

 0165 221 คติชนกับสังคมลาว  

  Lao Folklore and Society 2(1-2-3)

 0165 222 การวิจัยทางภาษาและวัฒนธรรมลาว 3(2-2-5)

  Research Methodology in Lao 

  Language and Culture

    2.2.2.2 วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา  14  หนวยกิต

 0165 223 นิรุกติศาสตรภาษาลาว 2(2-0-4)

  Lao Etymology

 0165 224 การพูดภาษาลาวในท่ีชุมชน                          2(1-2-3)                             

  Lao for Public Speaking

 0165 225 ภาษาลาวท่ีเกี่ยวของกับกฎหมาย 2(1-2-3)

  Lao for Legal Purposes

 0165 226 ภาษาลาวเพ่ือการทองเที่ยวและมัคคุเทศก 2(1-2-3)                     

  Lao for Tourism and Tour Guide

 0165 227 ภาษาลาวเพ่ือประชาสัมพันธและการผลิตสื่อ 2(1-2-3)

  Lao for Public Relations and 

  Media Production 

 0165 228 ภาษาลาวเพ่ืองานธุรการและเลขานุการ 2(1-2-3)

  Lao for Administration and Secretary

 0165 229 วรรณคดีพุทธศาสนาลาว 2(2-0-4)

  Lao Literature Related to Buddhism

 0165 230 วรรณกรรมนิทานลาว 2(2-0-4) 

  Lao Folktales

 0165 231 วรรณกรรมลาวรวมสมัย 2(2-0-4)

  Lao  Contemporary Literature

 0165 232 วรรณกรรมการเมืองลาว 2(2-0-4) 

  Lao Political Literature

 0165 233 วรรณกรรมเพลงและการแสดงลาว 2(2-0-4)

  Lao Song Literature and Performance 

  Literature

 0165 234 คติชนวิทยาลาวภาคสนาม 2(1-2-3)

  Lao Folklore Field Works

 0165 235 ตํานานและพิธีกรรมลาว 2(2-0-4)

  Lao Myth and Ritual

 0165 236 กลุมชาติพันธุในลาว 2(2-0-4)

  Ethnics in Laos

 0165 237 จารึกและเอกสารโบราณลาว 2(1-2-3) 

  Lao Inscription and Ancient Documents

 0165 238 สัมมนาความสัมพันธลาว-ไทย 2(1-2-3)                                 

  Seminar in the Lao-Thai Relationship

   2.2.3 กลุมวิชาโท ไมนอยกวา 15 หนวยกิต

    ผูเรยีนจะตองเลือกเรียนภาษาใดภาษาหน่ึงในกลุมภาษา

และวัฒนธรรมอาเซียน (ภาษาเขมร ภาษาลาว ภาษาเวียดนาม และภาษา

พมา) หรือจากกลุมสาขาวิชาภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาญ่ีปุน ภาษาเกาหลี 

ภาษาอังกฤษ ภาษาฝร่ังเศส ภาษาเพ่ือการสรางสรรคงานสื่อ อยางตอเนื่อง 

ทีเ่ปดสอนเปนวชิาโทในฐานะภาษาตางประเทศ โดยความเห็นชอบของคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร จํานวนไมนอยกวา 15 หนวยกิต ดังนี้

 0165 148 ทักษะทางภาษาเขมรข้ันตนเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

  Elementary Khmer Skills 

  for Communication 1 

 0165 149 ทักษะทางภาษาเขมรข้ันตนเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

  Elementary Khmer Skills 

  for Communication 2 

 0165 150 ทักษะทางภาษาเขมรข้ันกลางเพ่ือการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

  Intermediate Khmer Skills 

  for Communication 1 
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 0165 151 ทักษะทางภาษาเขมรข้ันกลางเพ่ือการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

  Intermediate Khmer Skills 

  for Communication 2 

 0165 152 ภาษาเขมรในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5)

  Khmer in Daily Life 

 0165 345 ทักษะทางภาษาเวียดนามข้ันตนเพื่อการส่ือสาร 1 3(2-2-5)

  Elementary Vietnamese Skills 

  for Communication 1 

 0165 346 ทักษะทางภาษาเวียดนามข้ันตนเพื่อการส่ือสาร 2 3(2-2-5)

  Elementary Vietnamese Skills 

  for Communication 2 

 0165 347 ทักษะทางภาษาเวียดนามข้ันกลาง 3(2-2-5)

  เพื่อการสื่อสาร 1   

  Intermediate Vietnamese Skills 

  for Communication 1 

 0165 348 ทักษะทางภาษาเวียดนามข้ันกลาง 3(2-2-5)

  เพื่อการสื่อสาร 2

  Intermediate Vietnamese Skills 

  for Communication 2 

 0165 349 ภาษาเวียดนามในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5)

  Vietnamese in Daily Life 

 0165 401 ทักษะทางภาษาพมาขั้นตนเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

  Elementary Myanmar Skills 

  or Communication 1 

 0165 402 ทักษะทางภาษาพมาขั้นตนเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

  Elementary Myanmar Skills 

  for Communication 2 

 0165 403 ทักษะทางภาษาพมาขั้นกลางเพ่ือการสื่อสาร 1    3(2-2-5)

  Intermediate Myanmar Skills 

  for Communication 1 

 0165 404 ทักษะทางภาษาพมาขั้นกลางเพ่ือการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

  Intermediate Myanmar Skills 

  for Communication 2 

 0165 405 ภาษาพมาในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5)

  Myanmar in Daily Life 

 0105 103   ไวยากรณและการใชภาษาอังกฤษที่จําเปน 3(3-0-6)

  Essential English Grammar and Usage 

 0105 104   การอานภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน    3(3-0-6)

  Daily English Reading 

 0105 201   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารขั้นพื้นฐาน 3(3-0-6)   

  Basic Communicative English 

 0105 202   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารขั้นกลาง 3(3-0-6)     

  Intermediate Communicative English 

 0105 208   การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)     

  Daily English Writing 

 0105 300   การอานวรรณกรรมภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)     

  English Literary Reading 

 0105 121  ภาษาฝร่ังเศสเบ้ืองตน 1 3(3-0-6)

  Elementary French 1 

 0105 122   ภาษาฝร่ังเศสเบ้ืองตน 2 3(3-0-6)

  Elementary French 2 

 0105 123 การสนทนาภาษาฝร่ังเศสในชีวิตประจําวัน 1 2(2-0-4)

  French Conversation in Daily Life 1 

 0105 124 การสนทนาภาษาฝร่ังเศสในชีวิตประจําวัน 2 2(2-0-4)

  French Conversation in Daily Life 2 

 0105 221   ภาษาฝร่ังเศสขั้นกลาง 1   3(3-0-6)

  Intermediate French 1                                  

 0105 222   ภาษาฝร่ังเศสขั้นกลาง 2   3(3-0-6)

  Intermediate French 2 

 0116 101 ทักษะทางภาษาจีนขั้นตนเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

  Elementary Chinese Skills 

  for Communication 1 

 0116 102 ทักษะทางภาษาจีนขั้นตนเพื่อการสื่อสาร 2   3(2-2-5)

  Elementary Chinese Skills 

  for Communication 2 

 0116 201 ทักษะทางภาษาจีนขั้นกลางเพ่ือการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

  Intermediate Chinese Skills 

  for Communication 1 

 0116 202 ทักษะทางภาษาจีนขั้นกลางเพ่ือการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

  Intermediate Chinese Skills 

  for Communication 2 

 0162 201 การสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5)

  Chinese Conversation in Daily Life 

 0161 101 ศิลปะการรับสาร  3(2-2-5)

  Arts of Receiving Message 

 0161 202  ภาษากับสังคมและวัฒนธรรม 2(2-0-4)

  Language, Society, and Culture 

 0161 302 ภาษาสําหรับงานธุรกิจและงานประชาสัมพันธ 2(1-2-3)

  Language for Business and Public 

  Relation 

 0161 305 การพูดเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ   2(1-2-3)

  Speaking for Personality Development 

 0161 308 การเขียนเพื่องานเลขานุการ  3(2-2-5)

  Writing for Secretarial Work 

 0161 309 การเขียนบทความและคอลัมนเบ็ดเตล็ด  3(2-2-5)

  Article and Miscellaneous Column Writing 
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 0161 507 พลังและภูมิปญญาทางภาษา  2(2-0-4)

  Power and Wisdom of Language 

 0163 210 ทักษะทางภาษาเกาหลีขั้นตนเพื่อการสื่อสาร 1 3(3-0-6)

  Elementary Korean Skills for Communication 1 

 0163 260 การฟงภาษาเกาหลีเพื่อความเขาใจ 3(3-0-6)

  Korean Listening Comprehension  

 0163 263 การอานภาษาเกาหลีเพื่อความเขาใจ 3(3-0-6)

  Korean Reading Comprehension  

 0163 270 การสนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจําวัน 1 3(3-0-6)

  Korean Conversation in Daily Life 1 

 0163 272 พื้นฐานการเขียนภาษาเกาหลี 3(3-0-6)

  Foundation of Korean Writing 

 0166 101 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการสื่อสาร 3(3-0-6)

  Introduction to Communication 

 0166 201 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ 1 3(2-2-5)

  Computer for Designing 1 

 0166 202 ศิลปะการถายภาพ 1 3(2-2-5)  

  Art of Photography 1 

 0166 203 การเขียนและการรายงานขาว 3(2-2-5)   

  News Writing and Reportting  

 0166 208 การสรางสรรคงานสารคดี 3(2-2-5)     

  Creativity of Documentary Works 

 0186 391 ทักษะทางภาษาญ่ีปุนขั้นตนเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)  

  Elementary Japanese Skills 

  or Communication 1 

 0186 392 ทักษะทางภาษาญ่ีปุนขั้นตนเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

  Elementary Japanese Skills 

  for Communication 2

 0186 393 ทักษะทางภาษาญ่ีปุนขั้นกลางเพ่ือการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

  Intermediate Japanese Skills 

  for Communication 1

 0186 394 ทักษะทางภาษาญ่ีปุนขั้นกลางเพ่ือการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

  Intermediate Japanese Skills 

  for Communication 2

 0186 395 การส่ือสารภาษาญ่ีปุนเพื่อการทํางาน 3(2-2-5)

  Japanese Communication for Work

  2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี         ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

  2.4 หมวดประสบการณภาคสนาม ไมนอยกวา 6 หรือ 9 หนวยกิต 

 0165 239   การฝกงาน 6(0-12-0)

  Internship 

 0199 499 สหกิจศึกษา 9(0-40-0)

  Cooperative Education 

 3. วิชาเอกภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม

        3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต

   ใหนิสิตเรียนรายวิชาตามขอกําหนดในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป

ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

  3.2 หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 99 หนวยกิต

            3.2.1 กลุมวิชาแกน 19 หนวยกิต

 0165 001 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนเบื้องตน 2(2-0-4) 

  Introduction to ASEAN Languages 

  and Cultures

 0165 002 วรรณกรรมอาเซียน   2(2-0-4)

  ASEAN Literature

 0165 003 สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง 2(2-0-4)

  อาเซียนปจจุบัน 

  Current ASEAN Society, Economy 

  and Politics

 0165 004 การวิจัยทางภาษาและวัฒนธรรมเบ้ืองตน 2(1-2-3)

  Introduction to Research Methodology 

  in Language and Culture

 0104 102 ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต 3(3-0-6)

  History of Southeast Asia

 0105 205 การพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนอ 3(2-2-5)

  ขั้นพื้นฐาน 

  English Speaking for Basic Presentation

 0105 301 ภาษาอังกฤษสําหรับมนุษยศาสตร 3(3-0-6)

  และสังคมศาสตร

  English for Humanities and Social Sciences

 0161 107 การเขียนไทยเบ้ืองตน 2(1-2-3)

  Introduction to Thai Writing

   3.2.2  กลุมวิชาพื้นฐานเฉพาะดาน  65 หนวยกิต

     3.2.2.1 วิชาเอกบังคับ  51 หนวยกิต

 0165 301 ทักษะทางภาษาเวียดนามข้ันตน 3(2-2-5)

  เพื่อการสื่อสาร 

  Elmentary Vietnmese Skills 

  for Communication 

 0165 302 ทักษะทางภาษาเวียดนามข้ันกลาง 3(2-2-5)

  เพื่อการสื่อสาร

  Intermediat Vietnamese Skills 

  for Communication

 0165 303 ทักษะทางภาษาเวียดนามข้ันสูงเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5)

  Advanced Vietnamese Skill  

  for Communication
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 0165 304 ระบบเสียงและตัวอักษรภาษาเวียดนาม 2(1-2-3)

  Vietnamese Phonology and Charactes

 0165 305 ไวยากรณเวียดนาม 2(1-2-3) 

  Vietnamese Grammar

 0165 306 การฟงภาษาเวียดนามเพ่ือความเขาใจ 2(1-2-3) 

  Vietnamese Listening for Comprehension

 0165 307 การสนทนาภาษาเวียดนามในชีวิตประจําวัน   2(1-2-3) 

  Vietnamese Conversation in Daily Life

 0165 308 การพูดภาษาเวียดนามในโอกาสพิเศษตางๆ  2(1-2-3)                            

  Vietnamese Speaking for Special Occasions

 0165 309 การอานภาษาเวียดนามเพ่ือความเขาใจ 2(1-2-3) 

  Vietnamese Reading for Comprehension

 0165 310 การเขียนความเรียงภาษาเวียดนาม 2(1-2-3) 

  Vietnamese Essay Writing

 0165 311 ภาษาเวียดนามสําหรับงานสํานักงาน 2(1-2-3)

  และเลขานุการ

  Vietnamese for Office Works 

  and Secretary

 0165 312 ภาษาเวียดนามธุรกิจ 2(1-2-3)                                

  Vietnamese for Business

 0165 313 การสอนภาษาเวียดนามในฐานะภาษา 2(1-2-3)

  ตางประเทศ

   Teaching Vietnamese as a Foreign 

  Language

 0165 314 การเปรียบตางไวยากรณเวียดนาม -ไทย 2(1-2-3)

  Comparative Study of Vietnamese 

  and Thai Grammar

 0165 315 ศิลปะการใชภาษาเวียดนามเพ่ือการสื่อสาร 2(1-2-3)

  Art of Vietnamese Language 

  for Communication

 0165 316 การแปลภาษาเวียดนาม-ภาษาไทย 2(1-2-3) 

  Translation of Vietnamese into Thai

 0165 317 การแปลภาษาไทย-ภาษาเวียดนาม 2(1-2-3)  

  Translation of Thai into Vietnamese 

 0165 318 การลามภาษาเวียดนาม 2(1-2-3) 

  Vietnamese Interpretation 

 0165 319 พัฒนาการวรรณกรรมเวียดนาม 2(2-0-4)

  Development of Vietnamese Literature

 0165 320 ประวัติศาสตรเวียดนาม 2(2-0-4) 

  Vietnamese History

 0165 321 เวียดนามศึกษา 2(2-0-4)

  Vietnamese Studies

 0165 322 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมเวียดนามปจจุบัน 2(2-0-4) 

  Contemporary Vietnamese Politics, 

  Economy, and Society

 0165 323 สัมมนาความสัมพันธเวียดนาม-ไทย 2(1-2-3)

  Seminar in the Vietnamese-Thai 

  Relationship

 0165 324 การวิจัยทางภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม 2(2-0-4)

  Research Methodology in Vietnamese 

  Language and Culture

    3.2.2.2 วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา  14  หนวยกิต

 0165 325 คําและวากยสัมพันธในภาษาเวียดนาม 2(2-0-4)                               

  Vietnamese Morphology and Syntax

 0165 326 คําและความหมายในภาษาเวียดนาม 2(2-0-4)

  Vietnamese Lexical and Semantics 

 0165 327 วัจนปฏิบัติศาสตรภาษาเวียดนาม 2(2-0-4)                                            

  Vietnamese Pragmatics

 0165 328 ภาษาถ่ินเวียดนาม 2(2-0-4)

  Vietnamese Dialects

 0165 329 คํายืมในภาษาเวียดนาม 2(2-0-4)

  Vietnamese Loan Words

 0165 330 ภาษาศาสตรเวียดนามภาคสนาม 2(2-0-4) 

  Vietnamese Field Methods in Linguistics

 0165 331 ภาษาเวียดนามเพ่ือการโรงแรม 2(1-2-3)                               

  Vietnamese for Hotel Services

 0165 332 ภาษาเวียดนามเพ่ือการทองเท่ียว 2(1-2-3)

  และมัคคุเทศก                                    

  Vietnamese for Tour Guide

 0165 333 ภาษาเวียดนามเพ่ือการเมืองและการปกครอง 2(1-2-3)                     

  Vietnamese for Politics and Government

 0165 334 ภาษาเวียดนามเพ่ือการโฆษณา 2(1-2-3)

  และประชาสัมพันธ                                 

  Vietnamese for Advertisement 

  and Public Relation

 0165 335 การฟงภาษาเวียดนามเพ่ือการวิเคราะห 2(1-2-3)

  วิจารณ                                     

  Vietnamese  Listening  for Criticism

 0165 336 การอานภาษาเวียดนามเพ่ือการวิจารณ 2(1-2-3)                         

  Vietnamese  Reading for Criticism

 0165 337 การแปลเวียดนามเพ่ืองานธุรกิจ  2(1-2-3)

  Vietnamese Translation for Business

 0165 338 วรรณคดีขนบประเพณีเวียดนาม 2(2-0-4)

  Vietnamese Literature Related to Traditions  
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 0165 339 วรรณกรรมยุคคลาสสิกเวียดนาม 2(2-0-4)

  Vietnamese  Classical Literature

 0165 340 วรรณกรรมเวียดนามรวมสมัย 2(2-0-4)                                  

  Vietnamese Contemporary Literature

 0165 341 คติชนวิทยาเวียดนาม 2(2-0-4)

  Vietnamese Folklore

 0165 342 ประเพณี  พิธีกรรมและความเช่ือในเวียดนาม 2(2-0-4)

  Vietnamese Traditions, Rites, and Beliefs 

 0165 343 สัมมนาภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม 2(1-2-3)

  Seminar  in Vietnamese Language 

  and Culture

 

   3.2.3 กลุมวิชาโท ไมนอยกวา  15 หนวยกิต

     ผูเรยีนจะตองเลือกเรียนภาษาใดภาษาหน่ึงในกลุมภาษา

และวัฒนธรรมอาเซียน (ภาษาเขมร ภาษาลาว ภาษาเวียดนาม และภาษา

พมา) หรือจากกลุมสาขาวิชาภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาญี่ปุน ภาษาเกาหลี 

ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเพ่ือการสรางสรรคงานสื่อ อยางตอเนื่อง 

ทีเ่ปดสอนเปนวชิาโทในฐานะภาษาตางประเทศ โดยความเห็นชอบของคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร จํานวนไมนอยกวา 15 หนวยกิต ดังนี้

 0165 148 ทักษะทางภาษาเขมรข้ันตนเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

  Elementary Khmer Skills 

  for Communication 1 

 0165 149 ทักษะทางภาษาเขมรข้ันตนเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

  Elementary Khmer Skills 

  for Communication 2 

 0165 150 ทักษะทางภาษาเขมรข้ันกลางเพ่ือการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

  Intermediate Khmer Skills 

  for Communication 1 

 0165 151 ทักษะทางภาษาเขมรข้ันกลางเพ่ือการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

  Intermediate Khmer Skills 

  for Communication 2 

 0165 152 ภาษาเขมรในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5)

  Khmer in Daily Life 

 0165 240 ทักษะทางภาษาลาวข้ันตนเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

  Elementary Lao Skills 

  for Communication 1 

 0165 241 ทักษะทางภาษาลาวข้ันตนเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

  Elementary Lao Skills 

  for Communication 2 

 0165 242 ทักษะทางภาษาลาวข้ันกลางเพ่ือการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

  Intermediate Lao Skills 

  for Communication 1 

 0165 243 ทักษะทางภาษาลาวข้ันกลางเพ่ือการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

  Intermediate Lao Skills 

  for Communication 2 

 0165 244 ภาษาลาวในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5)

  Lao in Daily Life 

 0165 401 ทักษะทางภาษาพมาข้ันตนเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

  Elementary Myanmar Skills 

  for Communication 1 

 0165 402 ทักษะทางภาษาพมาข้ันตนเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

  Elementary Myanmar Skills 

  for Communication 2 

 0165 403 ทักษะทางภาษาพมาข้ันกลางเพ่ือการสื่อสาร 1    3(2-2-5)

  Intermediate Myanmar Skills 

  for Communication 1 

 0165 404 ทักษะทางภาษาพมาข้ันกลางเพ่ือการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

  Intermediate Myanmar Skills 

  for Communication 2 

 0165 405 ภาษาพมาในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5)

  Myanmar in Daily Life 

 0105 103   ไวยากรณและการใชภาษาอังกฤษท่ีจําเปน 3(3-0-6)

  Essential English Grammar and Usage 

 0105 104   การอานภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน    3(3-0-6)

  Daily English Reading 

 0105 201   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารข้ันพื้นฐาน 3(3-0-6)   

  Basic Communicative English 

 0105 202   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารข้ันกลาง 3(3-0-6)     

  Intermediate Communicative English 

 0105 208   การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)     

  Daily English Writing 

 0105 300   การอานวรรณกรรมภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)     

  English Literary Reading 

 0105 121   ภาษาฝร่ังเศสเบ้ืองตน 1 3(3-0-6)

  Elementary French 1 

 0105 122 ภาษาฝร่ังเศสเบ้ืองตน 2 3(3-0-6)

  Elementary French 2 

 0105 123 การสนทนาภาษาฝร่ังเศสในชีวิตประจําวัน 1 2(2-0-4)

  French Conversation in Daily Life 1 

 0105 124 การสนทนาภาษาฝร่ังเศสในชีวิตประจําวัน 2 2(2-0-4)

  French Conversation in Daily Life 2 

 0105 221 ภาษาฝร่ังเศสขั้นกลาง 1   3(3-0-6)

  Intermediate French 1                                  

 0105 222 ภาษาฝร่ังเศสขั้นกลาง 2   3(3-0-6)

  Intermediate French 2 
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 0116 101 ทักษะทางภาษาจีนขั้นตนเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

  Elementary Chinese Skills 

  for Communication 1 

 0116 102 ทักษะทางภาษาจีนขั้นตนเพื่อการสื่อสาร 2   3(2-2-5)

  Elementary Chinese Skills 

  for Communication 2 

 0116 201 ทักษะทางภาษาจีนขั้นกลางเพ่ือการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

  Intermediate Chinese Skills 

  for Communication 1 

 0116 202 ทักษะทางภาษาจีนขั้นกลางเพ่ือการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

  Intermediate Chinese Skills 

  for Communication 2 

 0162 201 การสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5)

  Chinese Conversation in Daily Life 

 0161 101 ศิลปะการรับสาร  3(2-2-5)

  Arts of Receiving Message 

 0161 202  ภาษากับสังคมและวัฒนธรรม 2(2-0-4)

  Language, Society, and Culture 

 0161 302 ภาษาสําหรับงานธุรกิจและงานประชาสัมพันธ 2(1-2-3)

  Language for Business and Public Relation 

 0161 305 การพูดเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ   2(1-2-3)

  Speaking for Personality Development 

 0161 308 การเขียนเพื่องานเลขานุการ  3(2-2-5)

  Writing for Secretarial Work 

 0161 309 การเขียนบทความและคอลัมนเบ็ดเตล็ด  3(2-2-5)

  Article and Miscellaneous Column Writing 

 0161 507 พลังและภูมิปญญาทางภาษา  2(2-0-4)

  Power and Wisdom of Language 

 0163 210 ทักษะทางภาษาเกาหลีขั้นตนเพื่อการสื่อสาร 1 3(3-0-6)

  Elementary Korean Skills for Communication 1 

 0163 260 การฟงภาษาเกาหลีเพื่อความเขาใจ 3(3-0-6)

  Korean Listening Comprehension  

 0163 263 การอานภาษาเกาหลีเพื่อความเขาใจ 3(3-0-6)

  Korean Reading Comprehension  

 0163 270 การสนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจําวัน 1 3(3-0-6)

  Korean Conversation in Daily Life 1 

 0163 272 พื้นฐานการเขียนภาษาเกาหลี 3(3-0-6)

  Foundation of Korean Writing 

 0166 101 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการสื่อสาร 3(3-0-6)

  Introduction to Communication 

 0166 201 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ 1 3(2-2-5)

  Computer for Designing 1 

 0166 202 ศิลปะการถายภาพ 1 3(2-2-5)  

  Art of Photography 1

 0166 203 การเขียนและการรายงานขาว 3(2-2-5)   

  News Writing and Reportting  

 0166 208 การสรางสรรคงานสารคดี 3(2-2-5)     

  Creativity of Documentary Works 

 0186 391 ทักษะทางภาษาญ่ีปุนขั้นตนเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

  Elementary Japanese Skills 

  for Communication 1

 0186 392 ทักษะทางภาษาญ่ีปุนขั้นตนเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

  Elementary Japanese Skills 

  for Communication 2

 0186 393 ทักษะทางภาษาญ่ีปุนขั้นกลางเพ่ือการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

  Intermediate Japanese Skills 

  for Communication 1

 0186 394 ทักษะทางภาษาญ่ีปุนขั้นกลางเพ่ือการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

  Intermediate Japanese Skills 

  for Communication 2

 0186 395 การสื่อสารภาษาญ่ีปุนเพื่อการทํางาน 3(2-2-5)

  Japanese Communication for Work

  3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี   ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

  3.4 หมวดประสบการณภาคสนาม ไมนอยกวา 6 หรือ 9 หนวยกิต 

 0165 344  การฝกงาน  6(0-12-0)

  Internship 

 0199 499 สหกิจศึกษา  9(0-40-0)

  Cooperative Education
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แผนการศึกษา
 1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (วิชาเอกภาษาและวัฒนธรรมเขมร)

ปที่ 1 ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 8

0165 001

วิชาแกน

ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนเบื้องตน

Introduction to ASEAN Languages and Cultures

2(2-0-4)

0104 102 ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต

History of Southeast Asia

3(3-0-6)

0165 101

วิชาบังคับ

ทักษะทางภาษาเขมรขั้นตนเพื่อการสื่อสาร 

Elementary Khmer Skills for Communication 

3(2-2-5)

0165 104 ระบบการเขียนและการออกเสียงภาษาเขมร

System of Khmer Writing and Khmer Pronunciation

2(1-2-3)

วิชาเอกเลือก -

รวมจํานวนหนวยกิต 18

ปที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 8

0165 002

วิชาแกน

วรรณกรรมอาเซียน 

ASEAN Literature

2(2-0-4)

0165 102

วิชาบังคับ

ทักษะทางภาษาเขมรขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร        

Intermediate Khmer Skills for Communication

3(2-2-5)

0165 110 การอานและการเขียนภาษาเขมรเบื้องตน

Basic Khmer Reading and Writing

2(1-2-3)

0165 106 การสนทนาภาษาเขมรในชีวิตประจําวัน

Khmer conversation in daily life

2(1-2-3)

xxxx xxx วิชาเอกเลือก 2

รวมจํานวนหนวยกิต 19
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ปที่ 2 ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 8

0165 003

วิชาแกน

สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองอาเซียนปจจุบัน

Current ASEAN Society, Economy and Politics

2(2-0-4)

0161 107 การเขียนไทยเบื้องตน

Introduction to Thai Writing

2(1-2-3)

0165 103

วิชาบังคับ

ทักษะทางภาษาเขมรขั้นสูงเพื่อการสื่อสาร  

Advanced Khmer Skills for Communication 

3(2-2-5)

0165 107 การฟงและการพูดภาษาเขมรในที่ประชุมชน

Khmer Listening and Public Speaking 

2(1-2-3)

วิชาเอกเลือก -

xxxx xxx วิชาโท 3

รวมจํานวนหนวยกิต 20

ปที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6

วิชาแกน -

0165 118

วิชาบังคับ

วรรณคดีเขมรเบื้องตน

Introduction to Khmer Literature

2(2-0-4)

0165 122 สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองกัมพูชา

Society, Economy and Politics of Cambodia

2(2-0-4)

0165 108 การฟงและการพูดภาษาเขมรเพื่อการอาชีพ

Khmer Listening and Speaking for Careers

2(1-2-3)

0165 111 การอานและการเขียนภาษาเขมรเพื่อการอาชีพ

Khmer Reading and Writing for Careers

2(1-2-3)

xxxx xxx วิชาเอกเลือก 2

xxxx xxx วิชาโท 3

xxxx xxx วิชาเลือกเสรี 2

รวมจํานวนหนวยกิต 21
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ปที่ 3 ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

0165 109

วิชาบังคับ

การฟงและการพูดภาษาเขมรเพื่องานวิชาการ

Khmer Listening and Speaking for Academic Works

2(1-2-3)

0165 113 ภาษาเขมรเพื่อการพิมพและพิสูจนอักษร

Khmer Language for Printing and Proofreading

2(1-2-3)

0165 119 วรรณกรรมเขมรรวมสมัย

Khmer Contemporary Literary Works

2(1-2-3)

0165 105 ไวยากรณเขมร

Khmer Grammar

2(1-2-3)

0165 114 การแปลภาษาเขมร-ภาษาไทย

Translation of Khmer into Thai

2(1-2-3)

0165 120 โบราณคดี ศิลปะ และอารยธรรมเขมร

Khmer Archeology Arts and Civilizations

2(2-0-4)

xxxx xxx วิชาเอกเลือก 2

xxxx xxx วิชาโท 3

xxxx xxx วิชาเลือกเสรี 2

รวมจํานวนหนวยกิต 21

ปที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

0165 004

วิชาแกน

การวิจัยทางภาษาและวัฒนธรรมเบื้องตน

Introduction to Research Methodology in Language and Culture 

2(1-2-3)

0105 205 การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอขั้นพื้นฐาน

English Speaking for Basic Presentation

3(2-2-5)

0165 115 

วิชาบังคับ

การแปลภาษาไทย-ภาษาเขมร

Translation of Thai into Khmer

2(1-2-3)

0165 123 ประวัติศาสตรและกลุมชาติพันธุเขมร

Khmer History and Ethnic Group

2(2-0-4)

0165 112 การอานและการเขียนภาษาเขมรเพื่องานวิชาการ

Khmer Reading and Writing for Academic Works

2(1-2-3)

0165 121 ศิลาจารึกและเอกสารโบราณเขมร

Khmer Inscriptions and Ancient Documents

2(1-2-3)

xxxx xxx วิชาเอกเลือก 4

xxxx xxx วิชาโท 3

รวมจํานวนหนวยกิต 20
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ปที่ 4 ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

0105 301

วิชาแกน

ภาษาอังกฤษสําหรับมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

English for Humanities and Social Sciences

3(3-0-6)

0165 116

วิชาบังคับ

การลามภาษาเขมร

Khmer Interpretations

2(1-2-3)

0165 117 การสอนภาษาเขมรในฐานะภาษาตางประเทศ

Teaching Khmer as a Foreign Language

2(1-2-3)

0165 124 การวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเขมร

Khmer Language and Culture Research

2(1-2-3)

xxxx xxx วิชาเอกเลือก 4

xxxx xxx วิชาโท 3

xxxx xxx วิชาเลือกเสรี 2

รวมจํานวนหนวยกิต 18

ปที่  4  ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

0165 147 การฝกงาน   6(0-12-0)

0199 499 สหกิจศึกษา 9(0-40-0)

รวมจํานวนหนวยกิต 6 หรือ 9
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 2.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (วิชาเอกภาษาและวัฒนธรรมลาว)

ปที่ 1 ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 8

0165 001

วิชาแกน

ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนเบื้องตน

Introduction to ASEAN Languages and Cultures

2(2-0-4)

0104 102 ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต

History of Southeast Asia

3(3-0-6)

0165 201

วิชาบังคับ

ทักษะทางภาษาลาวขั้นตนเพื่อการสื่อสาร 

Elementary Lao Skills for Communication 

3(2-2-5)

0165 204 ระบบเสียงและตัวอักษรภาษาลาว

Lao Phonology and Orthography

2(1-2-3)

วิชาเอกเลือก -

รวมจํานวนหนวยกิต 18

ปที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 8

0165 002

วิชาแกน

วรรณกรรมอาเซียน 

ASEAN Literature

2(2-0-4)

0165 202

วิชาบังคับ

ทักษะทางภาษาลาวขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร

Intermediate Lao Skills for Communication 

3(2-2-5)

0165 205 ไวยากรณลาว

Lao Grammar

2(1-2-3)

xxxx xxx วิชาเอกเลือก 2

รวมจํานวนหนวยกิต 17
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ปที่ 2 ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 8

0165 003

วิชาแกน

สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองอาเซียนปจจุบัน

Current ASEAN Society, Economy and Politics

2(2-0-4)

0161 107 การเขียนไทยเบื้องตน

Introduction to Thai Writing

2(1-2-3)

0165 203

วิชาบังคับ

ทักษะทางภาษาลาวขั้นสูงเพื่อการสื่อสาร   

Advanced Lao Skills for Communication  

3(2-2-5)

0165 215 พัฒนาการวรรณกรรมลาว

Development of Lao Literature

2(2-0-4)

0165 216 ประวัติศาสตรลาว

Lao History

2(2-0-4)

วิชาเอกเลือก -

xxxx xxx วิชาโท 3

รวมจํานวนหนวยกิต 22

ปที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6

0165 209

วิชาบังคับ

การฟงและอานลาวเพื่อความเขาใจ

Lao Listening and Reading for Comprehension

2(1-2-3)

0165 206 การสนทนาภาษาลาวในชีวิตประจําวัน

Lao Conversation in Daily Life

2(1-2-3)

0165 218 สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองลาว

Lao Society, Economy and Politics 

2(2-0-4)

xxxx xxx วิชาเอกเลือก 2

xxxx xxx วิชาโท 3

xxxx xxx วิชาเลือกเสรี 2

รวมจํานวนหนวยกิต 19
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ปที่ 3 ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

0165 211

วิชาบังคับ

ศิลปะการใชภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร

Art of Lao Language for Communication

2(1-2-3)

0165 217 วัฒนธรรมและภูมิปญญาลาว 

Lao Culture and Wisdom 

2(2-0-4)

0165 220 อักษรโบราณลาว 

Lao Ancient Alphabet

2(1-2-3)

0165 221 คติชนกับสังคมลาว 

Lao Folklore and Society

2(1-2-3)

0165 207 ภาษาลาวธุรกิจ 

Lao for Business 

2(1-2-3)

0165 212 การแปลภาษาลาว-ภาษาไทย 

Translation of Lao into Thai

3(2-2-5)

xxxx xxx วิชาเอกเลือก 4

xxxx xxx วิชาโท 3

xxxx xxx วิชาเลือกเสรี 2

รวมจํานวนหนวยกิต 22

ปที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

0165 004

วิชาแกน

การวิจัยทางภาษาและวัฒนธรรมเบื้องตน

Introduction to Research Methodology in Language and Culture

2(1-2-3)

0105 205 การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอขั้นพื้นฐาน

English Speaking for Basic Presentation

3(2-2-5)

0165 210

วิชาบังคับ

การเขียนความเรียงภาษาลาว

Lao Essay Writing

2(1-2-3)

0165 213 การแปลภาษาไทย-ภาษาลาว 

Translation of Thai into Lao 

3(2-2-5)

0165 219 ลาวศึกษา 

Lao Studies

2(2-0-4)

xxxx xxx วิชาเอกเลือก 4

xxxx xxx วิชาโท 6

รวมจํานวนหนวยกิต 22
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ปที่ 4 ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

0105 301

วิชาแกน

ภาษาอังกฤษสําหรับมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

English for Humanities and Social Sciences

3(3-0-6)

0165 208

วิชาบังคับ 

การสอนภาษาลาวในฐานะภาษาตางประเทศ 

Teaching Lao as a Foreign Language

2(1-2-3)

0165 222 การวิจัยทางภาษาและวัฒนธรรมลาว 

Research Methodology in Lao Language and Culture

3(2-2-5)

0165 214 การลามภาษาลาว 

Lao Interpretation

3(2-2-5)

xxxx xxx วิชาเอกเลือก 2

xxxx xxx วิชาเลือกเสรี 2

รวมจํานวนหนวยกิต 15

ปที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

0165 239 การฝกงาน   6(0-12-0)

0199 499 สหกิจศึกษา 9(0-40-0)

รวมจํานวนหนวยกิต 6 หรือ 9
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 3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (วิชาเอกภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม)

ปที่ 1 ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 11

0165 001

วิชาแกน

ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนเบื้องตน

Introduction to ASEAN Languages and Cultures

2(2-0-4)

0104 102 ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต

History of Southeast Asia

3(3-0-6)

0165 301

วิชาบังคับ

ทักษะทางภาษาเวียดนามขั้นตนเพื่อการสื่อสาร 

Elementary Vietnamese Skills for Communication 

3(2-2-5)

0165 304 ระบบเสียงและตัวอักษรภาษาเวียดนาม

Vietnamese Phonology and Orthography

2(1-2-3)

วิชาเอกเลือก -

วิชาเลือกเสรี -

รวมจํานวนหนวยกิต 21

ปที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 11

0165 002

วิชาแกน

วรรณกรรมอาเซียน 

ASEAN Literature

2(2-0-4)

0165 302

วิชาบังคับ

ทักษะทางภาษาเวียดนามขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร

Immediate Vietnamese Skill for Communication

3(2-2-5)

0165 305 ไวยากรณภาษาเวียดนาม

Vietnamese grammar

2(1–2–3)

0165 309 การอานภาษาเวียดนามเพื่อความเขาใจ    

Vietnamese Reading Comprehension

 2(1–2–3)

วิชาเอกเลือก -

วิชาเลือกเสรี -

รวมจํานวนหนวยกิต 20
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ปที่ 2 ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4

0165 003

วิชาแกน

สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองอาเซียนปจจุบัน

Current ASEAN Society, Economy and Politics

2(2-0-4)

0161 107 การเขียนไทยเบื้องตน

Introduction to Thai Writing

2(1-2-3)

0165 303

วิชาบังคับ

ทักษะทางภาษาเวียดนามขั้นสูงเพื่อการสื่อสาร

Advanced Vietnamese Skill for Communication

3(2-2-5)

0165 306 การฟงภาษาเวียดนามเพื่อความเขาใจ 

Vietnamese Listening Comprehension

2(1-2-3)

0165 321 เวียดนามศึกษา 

Vietnamese Studies

2(2-0-4)

xxxx xxx วิชาเอกเลือก 2

xxxx xxx วิชาโท 3

วิชาเลือกเสรี -

รวมจํานวนหนวยกิต 20

ปที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4

0165 307

วิชาบังคับ

การสนทนาภาษาเวียดนามในชีวิตประจําวัน

Vietnamese Conversation in Daily Life

2(1-2-3)

0165 310 การเขียนความเรียงภาษาเวียดนาม  

Vietnamese Essay Writing

2(1-2-3)

0165 311 ภาษาเวียดนามสําหรับงานสํานักงานและเลขานุการ  

Vietnamese for Office Works and Secretary

2(1-2-3)

0165 319 พัฒนาการวรรณกรรมเวียดนาม 

Development of Vietnamese Literature

2(2-0-4)

0165 320 ประวัติศาสตรเวียดนาม 

Vietnamese History

2(2-0-4)

xxxx xxx วิชาเอกเลือก 4

xxxx xxx วิชาโท 3

รวมจํานวนหนวยกิต 21
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ปที่ 3 ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

0165 312

วิชาบังคับ

ภาษาเวียดนามธุรกิจ

Vietnamese for Business

2(1-2-3)

0165 314 การเปรียบตางไวยากรณเวียดนาม-ไทย 

Comparative Study of Vietnamese and Thai Grammar 

2(1-2-3)

0165 315 ศิลปะการใชภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 

Art of Vietnamese Language for Communication

2(1-2-3)

0165 322 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมเวียดนามปจจุบัน 

Contemporary Vietnamese Politics, Economy, and Society  

2(2-0-4)

xxxx xxx วิชาเอกเลือก 6

xxxx xxx วิชาโท 3

   xxxx xxx วิชาเลือกเสรี 4

รวมจํานวนหนวยกิต 21

ปที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ช่ือวิชา จํานวนหนวยกิต

0165 004

วิชาแกน

การวิจัยทางภาษาและวัฒนธรรมเบื้องตน

Introduction to Research Methodology in Language and Culture 

2(1-2-3)

0105 205 การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอขั้นพื้นฐาน

English Speaking for Basic Presentation

3(2-2-5)

0165 313 

วิชาบังคับ

การสอนภาษาเวียดนามในฐานะภาษาตางประเทศ

Teaching Vietnamese as a Foreign Language

2(1-2-3)

0165 316 การแปลเวียดนาม-ไทย 

Translation of Vietnamese into Thai 

2(1-2-3)

0165 308 การพูดภาษาเวียดนามในโอกาสพิเศษตางๆ 

Vietnamese Speaking for Special Occasions

2(1-2-3)

xxxx xxx วิชาโท 6

xxxx xxx วิชาเลือกเสรี 2

รวมจํานวนหนวยกิต 19
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ปที่ 4 ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

0105 301

วิชาแกน

ภาษาอังกฤษสําหรับมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

English for Humanities and Social Sciences

3(3-0-6)

0165 324

วิชาบังคับ

การวิจัยทางภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม 

Research Methodology in Vietnamese Language and Culture 

2(2-0-4)

0165 317 การแปลภาษาไทย-ภาษาเวียดนาม 

Translation of Thai into Vietnamese 

2(1-2-3)

0165 318 การลามภาษาเวียดนาม 

Vietnamese Interpretation

2(1-2-3)

0165 323 สัมมนาความสัมพันธเวียดนาม-ไทย  

Seminar in the Vietnamese - Thai Relationship

2(1-2-3)

xxxx xxx วิชาเอกเลือก 2

รวมจํานวนหนวยกิต 13

ปที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

0165 344 การฝกงาน   6(0-12-0)

0199 499 สหกิจศึกษา 9(0-40-0)

รวมจํานวนหนวยกิต 6 หรือ 9
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คําอธิบายรายวิชา
 1. วิชาเอกภาษาและวัฒนธรรมเขมร

  1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา  30  หนวยกิต

   ร า ย ล ะ เ อี ย ด ร า ย วิ ช า ต า ม หม วด วิ ช า ศึ ก ษ า ทั่ ว ไ ป

ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

  1.2 หมวดวิชาเฉพาะ 99  หนวยกิต       

   1.2.1 กลุมวิชาแกน 19  หนวยกิต

 0165 001 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนเบื้องตน 2(2-0-4)

  Introduction to ASEAN Languages 

  and Cultures 

  ลักษณะทางภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน และความ

สัมพันธทางภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 

  Characteristics of ASEAN languages and cultures 

as well as the relationships of ASEAN languages and cultures

 0165 002 วรรณกรรมอาเซียน 2(2-0-4)

  ASEAN Literature

  ลักษณะเฉพาะและลักษณะรวมของวรรณกรรมอาเซียน 

ความสัมพันธระหวางวรรณกรรมอาเซียนกับบริบททางสังคมและ

วัฒนธรรม ศึกษาวรรณกรรมคัดสรร

  Specific and common characteristics of ASEAN 

literature, the relationships between ASEAN literature and 

socio-cultural contexts, a study of selected literature

 0165 003 สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง 2(2-0-4)

  อาเซียนปจจุบัน

  Current ASEAN Society, Economy and Politics

  สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และความ

สัมพันธของกลุมประเทศอาเซียน

  Conditions of society, economy, and politics as 

well as the relationships of ASEAN countries

 0165 004 การวิจัยทางภาษาและวัฒนธรรมเบื้องตน 2(1-2-3)

  Introduction to Research Methodology 

  in Language and Culture

  ความหมาย แนวคิด และวิธีวิทยาการวิจัยทางภาษาและ

วัฒนธรรมเบื้องตน

  Meaning, concept, and introduction to research 

methodology in language and culture

 0104 102 ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต 3(3-0-6)

  History of Southeast Asia 

  ดินแดนและชนชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใตกอน

ประวัติศาสตรจนถึงสมัยกอนการติดตอกับชาติตะวันตก การเขามาของ

ชาตติะวนัตก วธิกีารเขายดึครอง การปกครอง การเผยแพรอทิธพิล ตลอด

จนบทบาทและความสําคัญของดินแดนแถบนี้ในโลกปจจุบัน

  Territories and nations in Southeast Asia from 

prehistoric to former periods of the  connection with western 

countries, invasion of western countries, occupying method, 

power dissemination, role and concern of the territory in the 

current world      

 0105 205 การพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนอขั้นพื้นฐาน 3(2-2-5)

  English Speaking for Basic Presentation

  ทกัษะการฟงและการพดูภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารระดบั

สูงขึ้น การฝกฟงและสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณที่ซับซอนขึ้น 

การนําเสนอขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับบุคคล สถานที่ เหตุการณขาวสาร และ

กระบวนการตางๆ โดยเนนความคลองแคลวและความชัดเจนในการ

ออกเสียง 

  Skills of listening and speaking English for 

communication in advanced level, practice of listening and 

conversing in English towards complicated situation, basic 

information presentation of person, place, event, news, and 

different procedures focusing on fluency and precise 

pronunciation

 0105 301 ภาษาอังกฤษสําหรับมนุษยศาสตร 3(3-0-6)    

  และสังคมศาสตร

  English for Humanities and Social Sciences

  ทักษะการพูด ฟง อาน เขียน เกี่ยวกับงานวิชาการทางดาน

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ศัพทเฉพาะและโครงสรางที่จําเปน

ฝกการนําเสนอเชิงวิชาการ การฝกอานเนื้อหาเชิงวิชาการและเขียนสรุป

  Speaking, listening, reading, and writing skills for 

academic purposes in the fields of humanities and social 

sciences; technical terms and essential English grammatical 

structures; practice in academic oral presentation; practice in 

reading various academic texts and writing a summary
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 0161 107 การเขียนไทยเบื้องตน 2(1-2-3)

  Introduction to Thai Writing

  ความรูและความเขาใจในหลักการเบื้องตนของการเขียน

ภาษาไทย ศลิปะการใชคาํ การผูกประโยค ทกัษะการเขียนยอหนา การเขียน

โดยใชกระบวนความหรือโวหารแบบตางๆ 

  Knowledge and comprehension in basic Thai 

writing, arts of wording, sentence construction, skill of paragraph 

writing,  writing through process or different styles

   1.2.2 กลุมวิชาพื้นฐานเฉพาะดาน ไมนอยกวา 65 หนวยกิต

    1.2.2.1 วิชาเอกบังคับ 51  หนวยกิต

 0165 101 ทักษะทางภาษาเขมรข้ันตนเพื่อการสื่อสาร  3(2-2-5)

  Elementary Khmer Skills for 

  Communication

  ทักษะฟง พูด อาน เขียนดวยคําศพัท สํานวน ถอยคํา และ

การฝกบทสนทนาในชวีติประจาํวนั ระบบตวัอกัษรเขมร โครงสรางประโยค

พื้นฐาน ความแตกตางระหวางภาษาพูดและภาษาเขียน เขาใจวงศัพทพื้น

ฐานระดับ 500 คํา และความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมเขมรเบื้องตนที่จําเปน

ในชีวิตประจําวัน 

  Basic communicative skills of listening, speaking, 

reading and writing in Khmer language. Vocabulary, expressions 

and colloquial dialogues for usage in daily life. Introduction to 

Khmer script, basic grammatical structures; the difference 

between spoken Khmer and written Khmer and lexical knowledge 

of 500 words; basic approach to Khmer culture in daily life

 0165 102 ทักษะทางภาษาเขมรข้ันกลางเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)

  Intermediate Khmer Skills for Communication

  ทักษะฟง พูด อาน เขียนดวยคําศัพท สํานวน ถอยคํา และ

การฝกบทสนทนาในสถานการณตางๆ ทกัษะการอานและการเขียนเพ่ือการ

สื่อสารเบื้องตน เขาใจวงศัพทพื้นฐานระดับ 1,000 คํา และความรูเกี่ยวกับ

วัฒนธรรมเขมรในสถานการณตางๆ

  Practice of communicative skills in listening, 

speaking, reading and writing in Khmer language. Vocabulary, 

expressions and colloquial dialogues in various situations. Basic 

skills of reading and writing in Khmer for communication and 

lexical knowledge of 1,000 words. Learning Khmer culture in 

various contexts

 0165 103  ทักษะทางภาษาเขมรข้ันสูงเพ่ือการสื่อสาร  3(2-2-5)

  Advanced Khmer Skills for Communication

  ทักษะฟง พูด อาน เขียนดวยคําศัพท สํานวน ถอยคํา และ

การฝกบทสนทนาจากบทสนทนาหรือขอความที่พบเห็นบอย เชน โฆษณา 

ปาย ประกาศ จดหมาย ขาว สื่อโฆษณา ภาพยนตร รายการโทรทัศน ฯลฯ 

ความรูดานคาํศพัทในระดบั 2,000 คาํ ความรูเกีย่วกบัวฒันธรรมและสงัคม

เขมรท่ีจําเปน

  Practice of communicative skills in listening, 

speaking, reading and writing in Khmer language. Vocabulary, 

expressions and colloquial dialogues frequently used in 

advertisements, signs, announcements, letters, news, 

advertisements, movies, television programmes etc. Lexical 

knowledge of 1,500 words. Learning various aspects of Khmer 

culture and society

 0165 104 ระบบการเขียนและการออกเสียงภาษาเขมร     2(1-2-3)

  System of Khmer Writing 

  and Khmer Pronunciation

  เสยีงและระบบเสยีงในภาษาเขมร การออกเสยีงพยญัชนะ

และสระภาษาเขมร การวิเคราะหหนวยเสียงภาษาเขมร การถายถอดเสียง

ภาษาเขมรดวยสัทอักษรสากล ตัวอักษรภาษาเขมรและระบบการเขียน

ในภาษาเขมร

  Khmer sound system, pronunciat ion of 

consonantal and vowel sounds, phoneme analysis, Khmer 

phonological transcription with IPA; Khmer script and 

Khmer writing system

 0165 105 ไวยากรณเขมร     2(1-2-3)

  Khmer Grammar

  คํา วลี อนุพากย ประโยค และวากยสัมพันธภาษาเขมร

  Words, phrases, clauses, sentences and syntax in 

Khmer

 0165 106 การสนทนาภาษาเขมรในชีวิตประจําวัน         2(1-2-3)

  Khmer Conversation in Daily Life

  การพูดภาษาเขมรในสถานการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต

ประจําวัน การใชคําศัพท สํานวนและการออกเสียงท่ีถูกตองและเหมาะสม

กับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม

  Speaking Khmer in different daily-life situations; 

words, idioms and pronunciation accuracy and appropriateness 

for each situation in social and cultural contexts
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 0165 107 การฟงและการพูดภาษาเขมรในท่ีประชุมชน   2(1-2-3)

  Khmer Listening and Public Speaking  

  หลักการฟงและการพูดในท่ีประชุมชน การเตรียมการฟง

และการพูด การบันทึกการฟง การเขียนบทพูด ฝกพูดในโอกาสตาง ๆ  เชน 

แนะนําตัว การกลาวตอนรับ การกลาวอวยพร การกลาวแสดงความยินดี  

แสดงความคิดเห็น และการกลาวสุนทรพจน เปนตน

  Principles of listening and speaking in the public, 

preparation for listening and speaking, note-taking, writing 

a speech script, speaking practice in different occasions: 

introduction, welcoming, blessing, congratulations, giving 

opinion, and speech

 0165 108 การฟงและการพูดภาษาเขมรเพ่ือการอาชีพ  2(1-2-3)

  Khmer Listening and Speaking for Careers

  หลักการฟงและการพูดพื้นฐานในประยุกตใชเพื่อการ

ประกอบอาชีพ การเตรียมการฟงและการพูด การบันทึกการฟง การเขียน

บทพูด ฝกพูดเพื่อการอาชีพ เชน การแนะนําตัว การนําเสนอสินคา การพูด

โฆษณา และการประชาสัมพันธ เปนตน

  Principles of basic listening and speaking to apply 

for career, preparation of listening and speaking, note-taking, 

writing a script, practice of speaking for career: self-introduction, 

product introduction and advertisement, and public relations

 0165 109 การฟงและการพูดภาษาเขมรเพ่ืองานวิชาการ 2(1-2-3)

  Khmer Listening and Speaking 

  or Academic Works

  หลกัการฟงและการพดูเพือ่งานวชิาการ การเตรยีมการฟง

และการพูด การบันทึกการฟง การเขียนบทพูด การพูดนําเสนอบทความ

วิชาการ 

  Principles of academic listening and speaking, 

preparation of listening and speaking, note-taking, writing a 

script, presentation of an academic article

 0165 110 การอานและการเขียนภาษาเขมรเบ้ืองตน 2(1-2-3)

  Basic Khmer Reading and Writing

  หลักการอานและการเขียนภาษาเขมร การอานและ

การเขียนความเรียงส้ัน ๆ ฝกอานความเรียงเพื่อความเขาใจ ฝกเขียน

ความเรียงในเรื่องราวตาง ๆ เชน การเขียนประวัติ การเขียนแนะนําตนเอง 

การแนะนําครอบครัว และสถานที่ เปนตน 

  Principles of reading and writing Khmer, reading 

and writing short essays, practice of reading essay for 

comprehension, practice of writing different essays: writing a 

personal profile, self-introduction, family introduction, and place

 0165 111 การอานและการเขียนภาษาเขมรเพ่ือการอาชีพ 2(1-2-3)

  Khmer Reading and Writing for Careers

  หลกัการอานและการเขียนภาษาเขมรเพ่ือนําไปประยุกตใน

การประกอบอาชีพ เชน การอานและการเขียนบทโฆษณา บทละครวิทยุ 

บทสัมภาษณ และการรับและการตอบจดหมาย เปนตน

  Principles of reading and writing Khmer to apply 

for career: reading and writing scripts of advertisement, radio, 

interview, and correspondence

 0165 112 การอานและการเขียนภาษาเขมรเพื่องานวิชาการ 2(1-2-3)

  Khmer Reading and Writing for 

  Academic Works

  หลกัการอานและการเขียนภาษาเขมรงานวชิาการ ฝกทักษะ

การอานและการเขียนเพื่อนําไปใชในงานวิชาการ เชน บทวิจารณ บทความ

ทางวิชาการ และบทนําเสนองานวิชาการ เปนตน

  Principles of academic reading and writing in 

Khmer, practice of reading and writing skills for academic works: 

commentary, academic article, and academic presentation

 0165 113 ภาษาเขมรเพ่ือการพิมพและพิสูจนอักษร 2(1-2-3)

  Khmer Language for Printing 

  and Proofreading

  หลักการพิมพอักษรเขมรและการพิสูจนอักษรภาษาเขมร 

ฝกปฏบิตักิารพมิพและการพสิจูนอกัษรทัง้ภาษาเขมร ภาษาไทย และภาษา

องักฤษ

  Principles of printing and proofreading Khmer, 

practice of printing and proofreading Khmer, Thai, and English.

 0165 114 การแปลภาษาเขมร-ภาษาไทย  2(1-2-3)

  Translation of Khmer intoThai

  หลัก วิธีการ และเทคนิคการแปลเขมรเปนภาษาไทย

  Principles, methods, and techniques of translation 

from Khmer to Thai

 0165 115 การแปลภาษาไทย-ภาษาเขมร    2(1-2-3)

  Translation of Thai into Khmer

  หลัก วิธีการ และเทคนิคการแปลเขมรเปนภาษาไทย

  Principles, methods, and techniques of translation 

from Thai to Khmer



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2563  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

220

 0165 116 การลามภาษาเขมร   2(1-2-3)

  Khmer Interpretations

  หลกัการและเทคนคิวธิกีารแปลแบบลาม การลามแบบพดู

ตาม การลามแบบพูดพรอม ในสถานการณตางๆ ทั้งจากภาษาเขมร

เปนภาษาไทยและจากภาษาไทยเปนภาษาเขมร จรรยาบรรณของลาม

  Principles and techniques of interpretation, 

consecutive interpretation, simultaneous interpretation in 

different situations: from Khmer into Thai, from Thai into Khmer; 

ethics for interpreters

 0165 117 การสอนภาษาเขมรในฐานะภาษาตางประเทศ 2(1-2-3)

  Teaching Khmer as a Foreign Language

  ทฤษฎีการสอนและเทคนิคการสอนภาษาเขมรในฐานะ

ภาษาตางประเทศ จิตวิทยาการสอน หลักสูตรและแผนการสอน เอกสาร

ประกอบการสอน สื่อการสอน การวัดผลและประเมินผล

  Theories and teaching techniques of Khmer as 

a foreign language, teaching psychology, curriculum and 

instruction, teaching handout, teaching material, evaluation, 

and assessment

 0165 118 วรรณคดีเขมรเบื้องตน    2(2-0-4)

  Introduction to Khmer Literature

  ลกัษณะและประวตัวิรรณคดีเขมรตัง้แตอดตีจนถงึปจจบุนั 

วรรณคดเีขมรทีโ่ดดเดน อทิธพิลวรรณคดีเขมร การอานและการวเิคราะห

วรรณคดีเขมรคัดสรร

  Characteristics and history of Khmer literature from 

the past to present, outstanding Khmer literature, influence of 

Khmer literature, reading and analyzing selected Khmer literature

 0165 119 วรรณกรรมเขมรรวมสมัย 2(2-0-4)

  Khmer Contemporary Literary Works

  ลกัษณะและรปูแบบวรรณกรรมเขมรรวมสมยั วรรณกรรม

ซีไรต การอานและการวิเคราะหวรรณกรรมรวมสมัยคัดสรร

  Characteristics and pattern of Khmer contemporary 

literary works, S.E.A. Write literary works, reading and analyzing 

selected literary works

 

 0165 120 โบราณคดี ศิลปะ และอารยธรรมเขมร 2(2-0-4)                      

  Khmer Archeology Arts and Civilizations

  โบราณคดทีีเ่กีย่วของกบัเขมร รปูแบบศลิปะเขมรแตละยคุ 

และอารยธรรมของกลุมชาติพันธุเขมรตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ศึกษา

ทั้งในเอกสารและออกภาคสนาม

  Khmer archeology, Khmer art in each period and 

civilization of Khmer ethnic groups from the past to present, 

documentation and fieldwork studies.

 0165 121 ศิลาจารึกและเอกสารโบราณเขมร 2(1-2-3)                      

  Khmer Inscriptions and Ancient Documents

  อกัษร ภาษา และเน้ือหาท่ีปรากฏในเอกสารโบราณและศิลา

จารึก ฝกการปริวรรต  แปล และวิเคราะหเน้ือหา ศึกษาทั้งในเอกสาร

และออกภาคสนาม

  Alphabet, language, and contents apparent

in ancient documents and inscriptions, practice of content 

transformation, translation, and analysis, documentation and 

fieldwork studies

 0165 122 สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง 2(2-0-4)             

  กัมพูชา

  Society, Economy and Politics of Cambodia

  สภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองของ

กัมพูชาในปจจุบันและแนวโนมในอนาคตที่สัมพันธกับอาเซียน

  Conditions of society, economy, and politics of 

Cambodia at present as well as in the future trend in relation to 

ASEAN

 0165 123 ประวัติศาสตรและกลุมชาติพันธุเขมร 2(1-2-3)             

  Khmer History and Ethnic Group

  ประวัตศิาสตรกมัพชูาในแตละยคุ ประวัตศิาสตรชาติพนัธุ

เขมรทั้งในประเทศไทยและประเทศกัมพูชา ศึกษาจากท้ังเอกสาร

และการบอกเลา

  Khmer history in each period, history of Khmer 

ethnics both in Thailand and Cambodia in documentation and 

narrative studies

 0165 124 การวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเขมร 2(1-2-3)             

  Khmer Language and Culture Research

  ความหมาย แนวคิดทฤษฎี รูปแบบ วิธีวิทยาการวิจัย

และปฏิบัติการวิจัยเบ้ืองตนทางภาษาและวัฒนธรรมเขมร

  Meaning, theoretical concept, pattern, research 

methodology, and basic research operation in Khmer language 

and culture.
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    1.2.2.2 วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา  14  หนวยกิต

 0165 125 การฟงและพูดภาษาเขมรเพ่ือความมุงหวัง 2(1-2-3)

  เฉพาะทาง

  Khmer Listening and Speaking 

  for Specific Purposes

  การฟงและการพูดภาษาเขมรในบริบทเฉพาะกิจและ

สถานการณในชีวิตประจําวัน  เชน  การโฆษณา การประชาสัมพันธ  

จดหมาย ขาว ฉลากสินคา และฉลากผลิตภัณฑตาง ๆ เปนตน

  Listening and speaking Khmer in specific contexts 

and daily-life situations: advertisement, public relations, letter, 

news, goods label, and various product labels

 0165 126 การอานและการเขียนภาษาเขมรเฉพาะทาง 2(1-2-3)

  Khmer Reading and Writing 

  for Specific Purposes

  การอานและการเขียนภาษาเขมรในบริบทเฉพาะกิจและ

สถานการณในชีวิตประจําวัน  เชน  การโฆษณา การประชาสัมพันธ  

จดหมาย ขาว ฉลากสินคา และฉลากผลิตภัณฑตาง ๆ เปนตน

  Reading and writing Khmer in specific contexts 

and daily-life situations: advertisement, public relations, letter, 

news, goods label, and various product labels

 0165 127 ภาษาเขมรเพื่อการสุขภาพและอนามัย 2(1-2-3)

  Khmer for Health and Hygiene

  คําศัพท สํานวน ขอความท่ีใชภาษาเขมรในวงการสุขภาพ

และอนามัย ทักษะการฟง พูด อาน เขียน และกระบวนการแปลภาษาเพื่อ

การสุขภาพและอนามัย

  Vocabulary, expression, messages in Khmer for 

health and hygiene, skills of listening, speaking, reading and 

writing; and process of translation in health and hygiene

 0165 128 ภาษาเขมรเพ่ือการทองเที่ยวและการโรงแรม 2(1-2-3)

  Khmer for Tourism and Hotel

  คาํศพัท สาํนวน ขอความท่ีใชภาษาเขมรในวงการทองเท่ียว

และการโรงแรม ทักษะ  การฟง พูด อาน เขียน และกระบวนการแปลภาษา

เพ่ือการทองเที่ยวและการโรงแรม

  Vocabulary, expression, messages in Khmer for 

tourism and hotel, skills of listening, speaking, reading and writ-

ing; and process of translation in tourism and hotel

 0165 129 ภาษาเขมรเพื่อการมัคคุเทศกและธุรกิจนําเที่ยว 2(1-2-3)

  Khmer for Tour Guiding and Business 

  คาํศพัท สาํนวน ขอความท่ีใชภาษาเขมรในวงการมัคคเุทศก

และการนําเท่ียว ทักษะ การฟง พูด อาน เขียน และกระบวนการแปลภาษา

เพื่อการมัคคุเทศกและธุรกิจนําเท่ียว

  Vocabulary, expression, messages in Khmer for 

tour guiding and business, skills of listening, speaking, reading 

and writing; and process of translation in tour guiding and 

business

 0165 130 ภาษาเขมรเพ่ือการทหารและความสัมพันธ 2(1-2-3)

  ระหวางประเทศ

  Khmer for Military and International 

  Relations

  คาํศพัท สาํนวน ขอความทีใ่ชภาษาเขมรในวงการการทหาร

และความสัมพันธระหวางประเทศ ทักษะการฟง พูด อาน เขียน และ

กระบวนการแปลภาษาเพ่ือการทหารและความสัมพันธระหวางประเทศ

  Vocabulary, expression, messages in Khmer for 

military and international relations, skills of listening, speaking, 

reading and writing; and process of translation in military and 

international relations

 0165 131 ภาษาเขมรเพ่ือการคาและการลงทุน 2(1-2-3)

  Khmer for Trade and Investment

  คําศัพท สํานวน ขอความที่ใชภาษาเขมรในวงการการคา

และการลงทุน ทักษะการฟง พูด อาน เขียน และกระบวนการแปลภาษา

เพื่อการคาและการลงทุน

  Vocabulary, expression, messages in Khmer for 

trade and investment, skills of listening, speaking, reading and 

writing; and process of translation in trade and investment

 0165 132 ภาษาเขมรเพ่ือการประชาสัมพันธ 2(1-2-3)

  และการโฆษณา

  Khmer for Public Relations and Advertising

  คําศัพท สํานวน ขอความที่ใช ภาษาเขมรในวงการ

ประชาสัมพันธและการโฆษณา  ทักษะการฟง พูด อาน เขียน และ

กระบวนการแปลภาษาเพ่ือการประชาสัมพันธและการโฆษณา

  Vocabulary, expression, messages in Khmer for 

public relations and advertising, skills of listening, speaking, 

reading and writing; and process of translation in public relations 

and advertising
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 0165 133 ภาษาเขมรเพ่ืองานธุรการและการสํานักงาน 2(1-2-3)

  Khmer for Administration and Office

  คําศัพท สํานวน ขอความที่ใชภาษาเขมรในวงการธุรการ

และงานสํานักงาน ทักษะ   การฟง พูด อาน เขียน และกระบวนการแปล

ภาษาเพื่อการธุรการและการสํานักงาน

  Vocabulary, expression, messages in Khmer for 

administration and office, skills of listening, speaking, reading 

and writing; and process of translation in administration and 

office

 0165 134 ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสิ่งพิมพ 2(1-2-3)

  และสื่อสารมวลชน   

  Khmer for Printing and Mass Media

  คําศัพท สํานวน ขอความท่ีใชภาษาเขมรในวงการสื่อ

สิ่งพิมพและส่ือมวลชน ทักษะ  การฟง พูด อาน เขียน และกระบวนการ

แปลภาษาเพื่อการส่ือสิ่งพิมพและสื่อมวลชน

  Vocabulary, expression, messages in Khmer for 

print and mass media, skills of listening, speaking, reading and 

writing; and process of translation in print and mass media

 0165 135 ภาษาเขมรเพ่ือธุรกิจธนาคาร สินเชื่อ  2(1-2-3)

  และประกันภัย

  Khmer for Banking, Credit and Insurance

  คําศัพท สํานวน ขอความที่ใชภาษาเขมรในวงการธุรกิจ

ธนาคาร สินเชื่อ และประกันภัย ทักษะการฟง พูด อาน เขียน และ

กระบวนการแปลภาษาเพื่อธุรกิจธนาคาร สินเชื่อ และประกันภัย

  Vocabulary, expression, messages in Khmer for 

banking, credit, and insurance; skills of listening, speaking, 

reading and writing; and process of translation in banking, 

credit, and insurance

 0165 136 ภาษาเขมรเพ่ือการกิจสัญญาและกฎหมาย 2(1-2-3)

  Khmer for Contract Work and Law

  คาํศพัท สาํนวน ขอความทีใ่ชภาษาเขมรในวงการกจิสญัญา

และกฎหมาย ทกัษะการฟง พดู อาน เขยีน และกระบวนการแปลภาษาเพ่ือ

การกิจสัญญาและกฎหมาย

  Vocabulary, expression, messages in Khmer for 

contract work and law; skills of listening, speaking, reading and 

writing; and process of translation in contract work and law

 0165 137 การเขียนสารคดีเขมร 2(1-2-3)

  Khmer Nonfiction Writing

  ลกัษณะการเขียนสารคดี กระบวนการในการเขียนสารคดี

และฝกเขียนสารคดีประเภทตาง ๆ โดยเนนกระบวนการเก็บขอมูล

ภาคสนาม

  Characteristics of non-fiction writing, process of 

non-fiction writing, and practice of different types of non-fiction 

writing-focusing on fieldwork data collection process

 0165 138 การเขียนบันเทิงคดีเขมร 2(1-2-3)

  Khmer Fiction Writing

  ศิลปะการเขียนบันเทิงคดีประเภทตาง ๆ ดวยภาษาเขมร 

ไดแก เรือ่งส้ัน นวนิยาย และบทละคร กลวิธกีารแสวงหาขอมลู แรงบันดาล

ใจ การสรางจินตนาการ การวางโครงเร่ืองและการนําเสนอ

  Arts of writing different types of fiction in Khmer: 

short story, novel, and play; technique of information searching, 

inspiration, imagination, plotting, and presentation

 0165 139 รอยแกวและรอยกรองเขมร 2(1-2-3)

  Khmer Prose and Poetry

  ลกัษณะรอยแกวรอยกรองเขมร ลกัษณะคําประพันธ ศลิปะ

และกลวิธีการประพันธ  รอยแกวและรอยกรองประเภทตาง ๆ แนวทาง

การแปล วิเคราะห วิจารณ และการประเมินคาบทรอยแกวและรอยกรอง

  Characteristics of Khmer prose and poetry, patterns 

of composition, arts and technique of composing different types 

of prose and poetry, translation approaches, analysis, criticism, 

and evaluation of prose and poetry

 0165 140 ภาษาตางประเทศในภาษาเขมร 2(2-0-4)

  Foreign Languages in Khmer

  ปจจัยการรับภาษาตางประเทศในภาษาเขมร ภาษาตาง

ประเทศทีป่รากฏในภาษาเขมร ลกัษณะการเปลีย่นแปลงคาํและความหมาย

ของคํา ลักษณะการเปล่ียนแปลงคําตางประเทศในภาษาเขมร

  Factors of foreign language influences in Khmer, 

foreign language apparent in Khmer, word and meaning change, 

change of foreign language in Khmer

 

 0165 141 วรรณกรรมนิทานเขมร 2(2-0-4)

  Khmer Folktales

  ลกัษณะและประเภทของวรรณกรรมนิทาน แนวคดิทฤษฎี

ในการศึกษาวรรณกรรมนิทาน การแพรกระจาย ลักษณะรวมและเฉพาะ

ของวรรณกรรมนิทานเขมรกับนิทานตางประเทศ
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  Characteristics and category of folk tales, 

theoretical concept to study folk tales, dissemination, common 

and specific characteristics of Khmer and foreign folktales

 0165 142 วรรณกรรมทองถิ่นเขมร 2(2-0-4)

  Khmer Local Literature

  ลกัษณะและประวัตวิรรณกรรมทองถิน่เขมร ลกัษณะรวม

และตางของวรรณกรรมแตละภูมิภาค รูปแบบ เนื้อหา ภาษา ภาพสะทอน

ทางสังคม และคุณคาของวรรณกรรมทองถิ่น

  Characteristic and history of Khmer local literature, 

common and different literature in each region, pattern, content, 

language, social reflection, and value of local literature

 0165 143 คติชนวิทยาเขมร 2(1-2-3)

  Khmer Folklore

  ความหมายและความสําคัญของขอมูลดานคติชนวิทยา 

ประเภทของขอมูลคติชน การเก็บรวมรวมขอมูล แนวคิดทฤษฎีในการ

วเิคราะห และภาพสะทอนทางสงัคมและวฒันธรรม โดยเนนขอมลูจากภาค

สนาม

  Meaning and significance of folklore data, type of 

folklore data, data collection, theoretical concept for analysis, 

and social and cultural reflections focusing on fieldwork data

 0165 144 ประเพณี พิธีกรรม และความเชื่อในสังคมเขมร 2(1-2-3)

  Traditions, Rituals and Beliefs 

  in Khmer Society

  ลกัษณะและประเภทของประเพณี ความเช่ือและพิธกีรรม

ของกลุมชาติพันธุเขมรท่ีเกี่ยวของกับการเกิด การเจ็บปวย การแตงงาน 

และการตาย

  Characteristics and category of traditions, beliefs, 

and rituals in Khmer ethnic groups relevant to birth, illness, 

marriage, and death

 0165 145 กลุมชาติพันธุในประเทศกัมพูชา 2(2-0-4)

  Ethnic Groups in Cambodia

  กลุมชาติพันธุกลุมชาติพันธุตาง ๆ ที่อาศัยอยูในประเทศ

กัมพูชา ลักษณะหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมในประเทศกัมพชูา

  Ethnic groups living in Cambodia, social and 

cultural diversity in Cambodia

 0165 146 สัมมนาความสัมพันธกัมพูชา-ไทย 2(1-2-3)                                              

  Seminar in the Cambodia - Thai Relationship

  สัมมนาความสัมพันธระหวางกัมพูชา - ไทยตั้งแตอดีต

จนถึงปจจุบัน เชน ภาษา วรรณคดี วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง และ

เศรษฐกิจ เปนตน

  Seminar in the Cambodia-Thai relationship from 

the past to present: language, literature, culture, politics, and 

economy

   1.2.3 กลุมวิชาโท ไมนอยกวา  15  หนวยกิต

 0165 240 ทักษะทางภาษาลาวข้ันตนเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

      Elementary Lao Skills for Communication 1

      การฝกทักษะฟง พูด อาน เขียนดวยคําศัพท สํานวน 

ถอยคํา และบทสนทนาในชีวิตประจําวัน ระบบตัวอักษรลาว โครงสราง

ประโยคพื้นฐาน ความแตกตางระหวางภาษาพูดและภาษาเขียน เขาใจวง

ศัพทพื้นฐานระดับ 500 คํา และความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมลาวเบื้องตนที่

จําเปนในชีวิตประจําวัน 

      Basic communicative skills of listening, speaking, 

reading and writing in Vietnamese language. Vocabularies, 

expressions and colloquial dialogues for usage in Daily life. 

Introduction to Lao script, basic grammatical structures ; the 

difference between spoken Lao and written Lao and lexical 

knowledge of 500 words. Basic approach to Lao culture

 0165 241 ทักษะทางภาษาลาวข้ันตนเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

      Elementary Lao Skills for Communication 2

      การฝกทักษะฟง พูด อาน เขียนดวยคําศัพท สํานวน 

ถอยคํา และบทสนทนาในสถานการณตางๆ ทักษะการอานและการเขียน

ภาษาลาวเพื่อการสื่อสารเบื้องตน เขาใจวงศัพทพื้นฐานระดับ 1,000 คํา 

และความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมลาวในสถานการณตางๆ

      Practice of communicative skills in listening, 

speaking, reading and writing in Lao language. Vocabularies, 

expressions and colloquial dialogues in various situations. Basic 

skills of reading and writing in Lao for communication and 

lexical knowledge of 1,000 words. Learning Lao culture in various 

contexts

 0165 242 ทักษะทางภาษาลาวข้ันกลางเพื่อการสื่อสาร 1    3(2-2-5)

     Intermediate Lao Skills for Communication 1

     การฝกทักษะฟง พูด อาน เขียนดวยคําศัพท สํานวน 

ถอยคํา และบทสนทนาหรือขอความที่พบเห็นบอยๆ เชน โฆษณา ปาย 

ประกาศ จดหมาย ฯลฯ ความรูดานคําศัพทในระดับ 1,500 คํา ความรู

เกี่ยวกับวัฒนธรรมและสังคมลาวที่จําเปน
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  Practice of communicative skills in listening, 

speaking, reading and writing in Lao language. Vocabularies, 

expressions and colloquial dialogues frequently used in 

advertisements, signs, announcements, letters etc. Lexical 

knowledge of 1,500 words. Learning various aspects of Lao 

culture and society 

 0165 243 ทักษะทางภาษาลาวข้ันกลางเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

      Intermediate Lao Skills for Communication 2

      การฝกทักษะฟง พูด อาน เขียนดวยคําศัพท สํานวน 

ถอยคํา และบทสนทนาจากขาว สื่อโฆษณา ภาพยนตร รายการโทรทัศน 

ฯลฯ ความรูดานคาํศพัทในระดบั 2,000 คาํ ความรูเกีย่วกบัวฒันธรรมและ

สังคมลาวที่จําเปน

     Practice of communicative skills in listening, 

speaking, reading and writing in Lao language. Vocabularies, 

expressions and colloquial dialogues frequently used in news, 

advertisements, movies, television programmers etc. Lexical 

knowledge of 2,000 words. Learning various aspects of Lao 

culture and society

 0165 244 ภาษาลาวในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5)

      Lao in Daily Life

      ภาษาลาวในบรบิทตางๆ ทีเ่กดิขึน้ในชวีติประจาํวนั การฝก

ใชทักษะตางๆ ทางภาษาลาว คําศัพท สํานวนและการออกเสียงที่ถูกตอง

และเหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม 

      Practice of colloquial Vietnamese in everyday 

situations in various contexts. Practice of Lao appropriate 

language skills, lexical usage, expressions and pronunciation 

according to social and cultural contexts 

 0165 345 ทักษะทางภาษาเวียดนามขั้นตน 3(2-2-5)

  เพ่ือการสื่อสาร 1

      Elementary Vietnamese Skills 

  for Communication 1

      การฝกทักษะฟง พูด อาน เขียนดวยคําศัพท สํานวน 

ถอยคํา และบทสนทนา ในชีวิตประจําวัน ระบบตัวอักษรเวียดนาม 

โครงสรางประโยคพื้นฐาน ความแตกตางระหวางภาษาพูดและภาษาเขียน 

เขาใจวงศัพทพืน้ฐานระดับ 500 คาํ และความรูเก่ียวกับวัฒนธรรมเวียดนาม

เบื้องตน ที่จําเปนในชีวิตประจําวัน 

      Basic communicative skills of listening, speaking, 

reading and writing in Vietnamese language. Vocabularies, 

expressions and colloquial dialogues for usage in Daily life.

Introduction to Vietnamese script, basic grammatical structures; 

the difference between spoken Vietnamese and written 

Vietnamese and lexical knowledge of 500 words. Basic approach 

to Vietnamese culture

 0165 346 ทักษะทางภาษาเวียดนามขั้นตน 3(2-2-5)

  เพ่ือการสื่อสาร 2

      Elementary Vietnamese Skills 

  for Communication 2

      การฝกทักษะฟง พูด อาน เขียนดวยคําศัพท สํานวน 

ถอยคํา และบทสนทนาในสถานการณตางๆ ทักษะการอานและการเขียน

ภาษาเวียดนามเพื่อการส่ือสารเบ้ืองตน เขาใจวงศัพทพื้นฐานระดับ 

1,000 คํา และความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมเวียดนามในสถานการณตางๆ

      Practice of communicative skills in listening, 

speaking, reading and writing in Vietnamese language. 

Vocabularies, expressions and colloquial dialogues in various 

situations. Basic skills of reading and writing in Vietnamese for 

communication and lexical knowledge of 1,000 words. Learning 

Vietnamese culture in various contexts

 0165 347 ทักษะทางภาษาเวียดนามขั้นกลาง 3(2-2-5)

  เพ่ือการสื่อสาร 1  

     Intermediate Vietnamese Skills 

  for Communication 1

     การฝกทักษะฟง พูด อาน เขียนดวยคําศัพท สํานวน 

ถอยคํา และบทสนทนาหรือขอความที่พบเห็นบอยๆ เชน โฆษณา ปาย 

ประกาศ จดหมาย ฯลฯ ความรูดานคําศัพทในระดับ 1,500 คํา ความรู

เกี่ยวกับวัฒนธรรมและสังคมเวียดนามที่จําเปน

  Practice of communicative skills in listening, 

speaking, reading and writing in Vietnamese language. 

Vocabularies, expressions and colloquial dialogues frequently 

used in advertisements, signs, announcements, letters etc. 

Lexical knowledge of 1,500 words. Learning various aspects of 

Vietnamese culture and society

 0165 348 ทักษะทางภาษาเวียดนามขั้นกลาง 3(2-2-5)

  เพ่ือการสื่อสาร 2

      Intermediate Vietnamese Skills 

  for Communication 2

      การฝกทักษะฟง พูด อาน เขียนดวยคําศัพท สํานวน 

ถอยคํา และบทสนทนาจากขาว สื่อโฆษณา ภาพยนตร รายการโทรทัศน 

ฯลฯ ความรูดานคาํศพัทในระดบั 2,000 คาํ ความรูเกีย่วกบัวัฒนธรรมและ

สังคมเวียดนามที่จําเปน
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     Practice of communicative skills in listening, 

speaking, reading and writing in Vietnamese language. 

Vocabularies, expressions and colloquial dialogues frequently 

used in news, advertisements, movies, television programmers 

etc. Lexical knowledge of 2,000 words. Learning various aspects 

of Vietnamese culture and society 

 0165 349 ภาษาเวียดนามในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5)

      Vietnamese in Daily Life

      ภาษาเวียดนามในบริบทตางๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน 

การฝกใชทกัษะตางๆ ทางภาษาเวยีดนาม คาํศัพท สาํนวนและการออกเสยีง

ที่ถูกตองและเหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม 

      Practice of colloquial Vietnamese in everyday 

situations in various contexts. Practice of Vietnamese 

appropriate language skills, lexical usage, expressions and 

pronunciation according to social and cultural contexts

 0165 401 ทักษะทางภาษาพมาขั้นตนเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

      Elementary Myanmar Skills 

  for Communication 1

      การฝกทักษะฟง พูด อาน เขียนดวยคําศัพท สํานวน 

ถอยคํา และบทสนทนา ในชีวิตประจําวัน ระบบตัวอักษรพมา โครงสราง

ประโยคพื้นฐาน ความแตกตางระหวางภาษาพูดและภาษาเขียน เขาใจ

วงศัพทพื้นฐานระดับ 500 คํา และความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมพมาเบื้องตน

ที่จําเปนในชีวิตประจําวัน 

      Basic communicative skills of listening, speaking, 

reading and writing in Myanmar language. Vocabularies, 

expressions and colloquial dialogues for usage in Daily life. 

Introduction to Myanmar script, basic grammatical structures ; 

the difference between spoken Myanmar and written Myanmar 

and lexical knowledge of 500 words. Basic approach to Myanmar 

culture

 0165 402 ทักษะทางภาษาพมาขั้นตนเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

      Elementary Myanmar Skills 

  for Communication 2

      การฝกทักษะฟง พูด อาน เขียนดวยคําศัพท สํานวน 

ถอยคํา และบทสนทนาในสถานการณตางๆ ทักษะการอานและการเขียน

ภาษาพมาเพื่อการสื่อสารเบื้องตน เขาใจวงศัพทพื้นฐานระดับ 1,000 คํา 

และความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมพมาในสถานการณตางๆ

      Practice of communicative skills in listening, 

speaking, reading and writing in Myanmar language. Vocabularies, 

expressions and colloquial dialogues in various situations. Basic 

skills of reading and writing in Myanmar for communication and 

lexical knowledge of 1,000 words. Learning Myanmar culture in 

various contexts

 0165 403 ทักษะทางภาษาพมาขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

     Intermediate Myanmar Skills 

  for Communication 1

     การฝกทักษะฟง พูด อาน เขียนดวยคําศัพท สํานวน 

ถอยคํา และบทสนทนาหรือขอความที่พบเห็นบอยๆ เชน โฆษณา ปาย 

ประกาศ จดหมาย ฯลฯ ความรูดานคาํศพัทในระดบั 1,500 คาํ ความรูเกีย่ว

กับวัฒนธรรมและสังคมพมาท่ีจําเปน

  Practice of communicative skills in listening, 

speaking, reading and writing in Myanmar language. Vocabularies, 

expressions and colloquial dialogues frequently used in 

advertisements, signs, announcements, letters etc. Lexical 

knowledge of 1,500 words. Learning various aspects of Myanmar 

culture and society 

 0165 404 ทักษะทางภาษาพมาขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

      Intermediate Myanmar Skills 

  for Communication 2

      การฝกทักษะฟง พูด อาน เขียนดวยคําศัพท สํานวน 

ถอยคํา และบทสนทนาจากขาว สื่อโฆษณา ภาพยนตร รายการโทรทัศน 

ฯลฯ ความรูดานคาํศพัทในระดบั 2,000 คาํ ความรูเกีย่วกบัวัฒนธรรมและ

สังคมพมาท่ีจําเปน

     Practice of communicative skills in listening, 

speaking, reading and writing in Myanmar language. 

Vocabularies, expressions and colloquial dialogues frequently 

used in news, advertisements, movies, television programmers 

etc. Lexical knowledge of 2,000 words. Learning various aspects 

of Myanmar culture and society

 0165 405 ภาษาพมาในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5)

      Myanmar in Daily Life

      ภาษาพมาในบรบิทตางๆ  ทีเ่กดิขึน้ในชวีติประจําวนั การฝก

ใชทักษะตางๆ ทางภาษาพมา คําศัพท สํานวนและการออกเสียงท่ีถูกตอง

และเหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม 

      Practice of colloquial Myanmar in everyday 

situations in various contexts. Practice of Myanmar appropriate 

language skills, lexical usage, expressions and pronunciation 

according to social and cultural contexts



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2563  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

226

 0105 103 ไวยากรณและการใชภาษาอังกฤษที่จําเปน 3(3-0-6)

                Essential English Grammar and Usage

                ชนิดของคํา รูปกริยาตามกาลและวาจก ความสอดคลอง

กันของประธานและกริยา รูปแบบประโยคและชนิดของประโยค คําเชื่อม

ประโยค การระบุและแกไขขอผิดพลาดในการใชที่พบบอย

  Parts of speech; verb forms in different tenses and 

voices; subject-verb agreement; sentence patterns, and sentence 

types; use of sentence connectors; identifying and correcting 

common grammatical errors

 0105 104 การอานภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน  3(3-0-6)

       Daily English Reading

                ทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ การอานเพื่อ

จับใจความสําคัญและรายละเอียดสนับสนุน คําศัพทและโครงสราง

ไวยากรณที่จาํเปนในการอานขอความตางๆ ในชีวิตประจําวัน 

                English reading skill for comprehension; reading for 

main ideas and supporting details; essentialvocabulary and 

grammatical structures for reading various texts in daily life

 0105 201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน 3(3-0-6)

       Basic Communicative English

                ทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ในชวีติประจาํวนัสําหรบัผูใชระดบัพืน้ฐานศพัทและโครงสรางภาษาองักฤษ

พื้นฐานที่จําเปนในการฟง พูด อาน และเขียนเก่ียวกับเรื่องรอบตัว

ในสถานการณตางๆ

                English listening, speaking, reading, and writing 

skills for daily life communication for basic users; essential 

English vocabularyand grammatical structures for listening, 

speaking, reading, and writing about daily activities in various 

situations

 0105 202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขั้นกลาง 3(3-0-6)    

       Intermediate Communicative English

 เง่ือนไขของรายวิชา : 0105 201  ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารขั้นตน

 Prerequisite : 0105 201  Basic Communicative 

English

                ทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ในชีวิตประจําวันสําหรับผูใชระดับกลาง  ศัพทและโครงสรางภาษาอังกฤษ

ที่จําเปนในการฟง พูด อาน เขียนขอความส้ันๆ เพื่อการพรรณนาการ

บรรยายการอธิบาย การโตแยงการใหเหตุผลและแสดงความคิดเห็น

                 English listening, speaking, reading, and writing 

skills for daily life communication for intermediate users; es-

sential vocabulary and grammatical structures used for listening, 

speaking, reading, and writing short messages for describing, 

narrating, explaining, arguing, reasoning, and expressing 

opinions

 0105 208 การเขยีนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)    

       Daily English Writing

                ทักษะการเขียนประโยคและขอความสั้น ๆ ภาษาอังกฤษ

โดยใชโครงสรางข้ันพื้นฐาน การเลือกใชคําศัพทและโครงสรางท่ีเหมาะ

สมในการเขียนประโยคและขอความสั้น ในชีวิตประจําวัน การเขียน

ขอความเพื่อการสื่อสารสวนตัว หลักและวิธีเขียนยอหนาการฝกเขียน

ยอหนาสั้นๆ

                Skills in writing sentences and short messages 

using basic English grammatical structures; choice of words 

and grammatical structures for writing sentences and short 

messages in daily life; writing messages for personal 

communication; principles and methods for paragraph writing; 

practice in writing short paragraphs

 0105 300 การอานวรรณกรรมภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)    

       English Literary Reading

                ทักษะการอานงานวรรณกรรมเพ่ือความบันเทิง ประเภท

ของวรรณกรรม องคประกอบของนิยาย กลวิธีในการเขียนกลอนฝกอาน

บทกลอนและนิยายท่ีคดัสรรเพ่ือความเขาใจ การวิเคราะหและการตีความ 

                Skills in reading literary works in English for 

pleasure; literary genres; elements of fiction; poetic devices; 

practice reading selectedpoems and fiction for comprehension, 

analysis, and interpretation

 0105 121 ภาษาฝร่ังเศสเบ้ืองตน 1   3(3-0-6)

  Elementary French 1

  การฟง การพูด การเขียน คาํศัพท ไวยากรณ ภาษาฝร่ังเศส

เบ้ืองตน การฝกลําดับความคิดและการแสดงออกขั้นพื้นฐาน

  Listening, speaking, reading, writing, vocabulary 

and grammar in French  at the elementary level; practice of 

organizing and expressing in French
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 0105 122 ภาษาฝร่ังเศสเบื้องตน 2  3(3-0-6)

  Elementary French 2

 เง่ือนไขของรายวิชา : 0105 121 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน 1

 Prerequisite : 0105 121 Elementary French 1

  การฟง การพูด การเขียน คําศัพท ไวยากรณ ภาษฝร่ังเศส

ในระดับที่สูงขึ้น โดยเนนความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมของชนชาติที่พูด

ฝรั่งเศส

  Listening, speaking, reading, writing, vocabulary 

and grammar in French at a more advanced level emphasizing 

the understanding of French speaking people’s culture

 0105 123 การสนทนาภาษาฝร่ังเศสในชีวิตประจําวัน 1 2(2-0-4)

  French Conversation in Daily Life 1

  สนทนาภาษาฝร่ังเศสสั้นๆ ในชีวิตประจําวัน

  French short conversation in daily life

 0105 124 การสนทนาภาษาฝร่ังเศสในชีวิตประจําวัน 2 2(2-0-4)

  French Conversation in Daily Life 2

 เง่ือนไขของรายวิชา : 0105 123 การสนทนาภาษาฝร่ังเศส

ในชีวิตประจําวัน 1

 Prerequisite : 0105 123 French Conversation 

in Daily Life 1

  สนทนาภาษาฝร่ังเศสในสถานการณตางๆ

  French conversation taken place in various 

situations

 0105 221 ภาษาฝร่ังเศสขั้นกลาง 1 3(3-0-6)

  Intermediate French 1

 เง่ือนไขของรายวิชา : 0105 122 ภาษาฝรั่งเศสเบ้ืองตน 2

 Prerequisite : 0105 122 Elementary French 2

  การฟง การพูด การอาน การเขียนภาษาฝรั่งเศสในระดับ

กลางเพื่อสื่อสารในวัจนกรรมประเภทตางๆ ศัพทและสํานวนเกี่ยวกับ

เหตุการณปจจุบัน

  Listening, speaking, reading writing in French at 

the intermediate level to communicate in various types of speech 

acts vocabulary and expressions concerning current affairs

                      

 0105 222 ภาษาฝร่ังเศสข้ันกลาง 2 3(3-0-6)

  Intermediate French 2

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0105 221 ภาษาฝรั่งเศสขั้นกลาง 1

 Prerequisite : 0105 221 Intermediate French 1

  การฟง การพูด การอาน การเขียนภาษาฝรั่งเศสในระดับ

กลางในระดับทีส่งูข้ึนเพ่ือสือ่สารในวัจนกรรมประเภทตางๆ ฝกแสดงความ

คิดเห็นอยางลึกซึ้งและสละสลวย

      Listening, speaking, reading writing in French at 

the intermediate level at more advanced level to communicate 

in various types of speech acts; practice of expressing profound 

opinions using elegant language

 0116 101 ทักษะทางภาษาจีนขั้นตนเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

                 Elementary Chinese Skills 

  for Communication 1

                ระบบถอดเสยีงภาษาจนีกลางเปนอกัษรโรมนั (พนิยนิ) เสน

พื้นฐานและสวนประกอบ  ที่ประสมกันขึ้นเปนตัวอักษรจีน การฝกทักษะ

ฟง พูด อาน เขียนดวยคําศัพท สํานวน ถอยคํา และบทสนทนาในชีวิต

ประจําวัน ความรูอักษรจีนพื้นฐานในระดับ 500 ตัว

  The transcription of mandarin Chinese into Roman 

alphabets (pinyin); the basic strokes and radicals forming Chinese 

characters; practice of listening, reading and writing skills with 

vocabularies, idioms, expressions and conversations used in 

daily life; knowledge of 500 basic Chinese characters

 0116 102 ทักษะทางภาษาจีนขั้นตนเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

           Elementary Chinese Skills 

  for Communication 2

 เงื่อนไขของรายวิชา : 01116 101 ทักษะทางภาษาจีน

   ขั้นตนเพื่อการสื่อสาร 1

 Prerequisite : 0116 101 Elementary Chinese 

Skills for Communication 1

  การฝกทักษะฟง พูด อาน เขียนคําศัพท สํานวน ถอยคํา 

และบทสนทนาในสถานการณและสถานทีต่างๆ การใชอกัษรพนิยินควบคู

กับตัวอักษรจีนในระดับ 1,000 ตัว

  Practice in Listening, reading and Writing skills 

with vocaburalies, idioms, expressions and conversation Used 

in various situation and placesว using Pinyin alphabets 

together with Chinese character knowledge of 1,000 chinese 

character
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 0116 201 ทักษะทางภาษาจีนขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

                Intermediate Chinese Skills 

  for Communication 1

 เง่ือนไขของรายวิชา : 01116 102 ทักษะทางภาษาจีน

ขั้นตนเพื่อการสื่อสาร 2

 Prerequisite : 0116 102 Elementary Chinese 

Skills for Communication 2

  การฝกทักษะฟง พูด อาน เขียนดวยคําศัพท สํานวน และ

ถอยคําจากขาว สื่อโฆษณา ภาพยนตร รายการโทรทัศน ฯลฯ ความรูภาษา

จีนในระดับ 1,500 คํา

  Practice in Listening, reading and Writing skills 

with vocaburalies, idioms, and expressions such as in news, 

advertisements, advertisements, movies and television programs 

etc. knowledge of 1,500 Chinese characters

 0116 202 ทักษะทางภาษาจีนขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

                Intermediate Chinese Skills 

  for Communication 2

 เง่ือนไขของรายวิชา : 01116 201 ทักษะทางภาษาจีน

   ขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 1

 Prerequisite : 0116 201 Elementary Chinese 

Skills for Communication 1

  การฝกทักษะฟง พูด อาน เขียนดวยคําศัพท สํานวน และ

ถอยคําจากขาว สื่อโฆษณา ภาพยนตร รายการโทรทัศน ฯลฯ ความรูภาษา

จีนในระดับ 2,000 คํา

  Practice in Listening, reading and Writing skills 

with vocaburalies, idioms, and expressions such as in news, 

advertisements, advertisements, movies and television programs 

etc. knowledge of 2,000 Chinese characters

 0162 201 การสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5)

  Chinese Conversation in Daily Life

                     การฝกสนทนาภาษาจีนในสถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้น

ในชีวิตประจําวันในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัยการใชคําศัพท

สํานวนและการออกเสียงที่ถูกตองและเหมาะสมกับบริบททางสังคมและ

วัฒนธรรม การฝกทักษะการฟง ประโยคและบทสนทนา เพื่อความเขาใจ                                                            

   Practice in Chinese conversation in daily-life 

situation situations in and out campus; word, idiom and 

pronunciation and appropriateness for each situation; listening 

comprehension of sentences and conversations

 0161 101 ศิลปะการรับสาร 3(2-2-5)

  Arts of Receiving Message

  ความหมาย ประเภท หลักการ ความสําคัญ ศิลปะของการ

รับสารจากการฟงและการอาน การสรุปประเด็น การจับใจความสําคัญ 

การวิเคราะห การตีความ และการประเมินคาจากสารประเภทตาง ๆ 

  Definition, types, principles, significance, and arts 

of receiving message from listening and reading; summarizing, 

reading for main idea, analyzing, interpreting, and evaluating 

messages 

 0161 202 ภาษากับสังคมและวัฒนธรรม  2(2-0-4)

  Language, Society, and Culture

  ความสัมพันธระหวางภาษากับสังคมและวัฒนธรรม  

การแปรของภาษาตามปจจยั  ทางสังคม และสถานการณการใชภาษา ภาษา

กบัโลกทศัน ภาษากบัความเช่ือ ภาษากบัคานยิม วฒันธรรมกบับรรทดัฐาน

การใชภาษา  การวิเคราะหการใชภาษาในแตละสังคมวัฒนธรรม

  Relationship among language, society and 

culture; language variation toward social factors and situations 

of language usage, language and vision, language and belief, 

language and value, culture and norm in language used, 

analysis of language usage in each society and culture

 0161 302 ภาษาสําหรับงานธุรกิจและงานประชาสัมพันธ 2(1-2-3)

  Language for Business and Public Relation

  ศิลปะการใชภาษาในการพูดและการเขียนเพื่อธุรกิจ 

งานโฆษณา และงานประชาสัมพันธ การวิเคราะหสารในสื่อตาง ๆ ในดาน

จิตวิทยา และจรรยาบรรณ รวมท้ังการฝกปฏิบัติในการพูดและการเขียน

เพื่อธุรกิจ งานโฆษณา และงานประชาสัมพันธ

  Language in speaking and writing skills for 

business, advertisement, and public relation; psychological and 

ethical analysis of message in different media, including practice 

of speaking and writing for business, advertisement, and public 

relation

  

 0161 305 การพูดเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ  2(1-2-3)

  Speaking for Personality Development

  ลกัษณะและองคประกอบการพูด การเสริมสรางบุคลกิภาพ

ในการพูด จิตวิทยาการสรางแรงจูงใจผูฟง การสรางเจตคติที่ดีในการพูด 

การสรางความเช่ือมั่นในตัวเอง การเตรียมรางการพูด การพูดนําเสนอ

รายงาน การพูดโนมนาวใจ การกลาวสุนทรพจน การโตวาที การประเมิน

ผลการพูด
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  Characteristics and component of speaking, 

strengthen speaking personality, psychology of motivating 

listener, good attitude in speaking, self-confidence, preparation 

of speaking draft, presentation, persuasive speaking, speech, 

debate, speaking assessment

 0161 308 การเขียนเพื่องานเลขานุการ  3(2-2-5)

  Writing for Secretarial Work

  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับงานเลขานุการ การทําบันทึกยอ 

การเขยีนหนงัสอืราชการ  การเขียนเพือ่กจิธรุะและธรุกจิ การเขียนรายงาน

การประชุม การเขียนโครงการ การใชโปรแกรมและการพิมพดวย

คอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน

  Fundamental knowledge of secretarial work, 

shorthand note, official document writing, business writing, 

minute writing, project writing, program usage and computer 

typing for workplace  

 0161 309 การเขียนบทความและคอลัมนเบ็ดเตล็ด  3(2-2-5)

  Article and Miscellaneous Column Writing

  ความเข าใจเบ้ืองตนเก่ียวกับบทความและคอลัมน

เบ็ดเตล็ด กระบวนการในการเขียนบทความและคอลัมนเบ็ดเตล็ด ศิลปะ

ในการเขียนและการนําเสนอ การเขียนบทความและคอลัมนเบ็ดเตล็ด

ประเภทตาง ๆ

  Fundamental comprehension of article and 

miscellaneous column, process of writing article and 

miscellaneous column, art of writing and presentation, writing 

different article and miscellaneous column

 0161 507 พลังและภูมิปญญาทางภาษา  2(2-0-4) 

  Power and Wisdom of Language

  ความหมายและความสําคญัของภูมปิญญาทางภาษา พลงั

ทางภาษาจากการเลือกใชคํา สํานวน และโวหาร พลังและภูมิปญญาทาง

ภาษาที่ปรากฏในวรรณกรรมรูปแบบตาง ๆ ท้ังรอยแกว   และรอยกรอง

  Definitions and significance of language wisdom; 

power of language used: diction, idioms, and writing styles; 

power and wisdom of language use through literary works, 

including prose and poetry

 0163 210 ทักษะทางภาษาเกาหลีขั้นตนเพื่อการสื่อสาร 1 3(3-0-6)

  Elementary Korean Skills 

  for Communication 1

  ระบบถอดเสียงภาษาเกาหลีเปนอักษรโรมัน ตัวอักษร

เกาหล ี คาํศพัทพืน้ฐาน ในระดบั 500 ตวั สาํนวน  บทสนทนาพืน้ฐานในชวีติ

ประจําวัน 

   The transcription of Korean into Roman 

alphabets, Korean characters, basic vocabularies, 500 basic 

Korean characters, expressions, and conversations used in 

daily life

 0163 260 การฟงภาษาเกาหลีเพ่ือความเขาใจ 3(3-0-6) 

  Korean Listening Comprehension

  การฝกทักษะการฟงขอความระดับยอหนาสัน้ๆ  เพือ่ความ

เขาใจ การฝกทักษะการฟงในระดับหลายยอหนา และการฝกการนําความ

คดิหลกัและความคดิสนบัสนนุของขอความมาถายทอดเปนขอความแบบ

พูดหรือเขียน

  Practice in listening comprehension of short 

paragraphs and extended discourse; practice in Finding the 

main ideas and supporting ideas of the passage in order to 

paraphrase them in the form of spoken or written message

 0163 263 การอานภาษาเกาหลีเพ่ือความเขาใจ 3(3-0-6)

  Korean Reading Comprehension

  เทคนิคการอาน  ฝกอานขอความภาษาเกาหลีสั้นๆ งายๆ 

โดยเนนความเขาใจโดยตรงและการแปลโครงสรางประโยคและคําตาม

บริบท เพื่อจับใจความสําคัญและรายละเอียดของเร่ืองได 

          Reading techniques; practice in reading short and 

simple Korean messages  by emphasizing literal comprehension 

and interpretation of sentence structures and words in contexts 

for main ideas and details of the passages 

  

 0163 270 การสนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจําวัน 1 3(3-0-6)

  Korean Conversation in Daily Life 1

  การพดูบทสนทนาภาษาเกาหลใีนสถานการณตาง ๆ   ทีเ่กดิ

ขึ้นในชีวิตประจําวันในมหาวิทยาลัย การออกเสียงท่ีถูกตองและเหมาะสม

กับบริบท โดยเฉพาะการเนนเสียง และทํานองเสียงในประโยค การฝก

ทักษะการฟงประโยค และบทสนทนาสั้นๆ เพื่อความเขาใจ 

  Practice in short conversations in daily-life 

situations in university contexts with accurate and appropriate 

pronunciations for each situation, with emphasis on stress and 

intonation; listening comprehension of short sentences and short 

conversations 
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 0163 272 พื้นฐานการเขียนภาษาเกาหลี 3(3-0-6)

  Foundation of Korean Writing

  ความรูเกี่ยวกับชนิดและหนาที่ของคํา ความหมายตรง 

ความหมายโดยนยั การแปรของคาํในวจันลลีาแบบทางการ และไมทางการ 

การสรางอนุพากย และ การสรางประโยคตามชนิดของหนาที่

  Word class and function of words; denotative and 

connotative meaning of words; the variation of words in formal 

and informal styles; formation of clauses and sentences in 

various kinds of function

 0166 101 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการสื่อสาร 3(3-0-6)

  Introduction to Communication 

  ความสาํคญัของการสือ่สารในศาสตรแขนงตางๆ ระบบและ

วธิกีารส่ือสาร ทกัษะการส่ือสารเบ้ืองตน ฟง พดู อาน เขยีน กระบวนการนํา

เสนอ ทําความเขาใจและวิเคราะหพฤติกรรมผูสื่อสาร

  Substance of communication in different 

disciplines, scheme and method of communication; 

fundamental skills of communication: listening, speaking, 

reading, and writing; presentation procedure, comprehension 

and analysis of communicator's behavior   

 0166 201 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ 1 3(2-2-5)

  Computer for Designing 1

  ความหมาย ความสําคัญของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

หลักการใชงานคอมพิวเตอรเบื้องตน หลักการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือ

งานการออกแบบสือ่ อปุกรณทีเ่กีย่วของในกระบวนการใชงานคอมพิวเตอร 

  Meaning, significance of multimedia computer; 

principles of fundamental computer operation; principles of 

package software for media design; gadgets relevant to process 

of computer operation

 0166 202 ศิลปะการถายภาพ 1 3(2-2-5)

  Art of Photography 1

  ประวัติความเปนมาของการถายภาพ กลองถายภาพและ

อุปกรณการถายภาพ แนวคิดและทฤษฎีการจัดองคประกอบภาพถาย 

การถายภาพดวยกลองดิจิทอล เทคนิคการถายภาพรูปแบบตางๆ

  History of photography, camera, and photography 

tools; concepts and theories of photograph composition; 

photography with digital camera, various techniques of 

photography

 0166 203 การเขียนและการรายงานขาว    3(2-2-5)

  News Writing and Reporting 

  ความหมายและความสําคัญของข  าว  คุณค าข  าว 

องคประกอบของขาว ประเภทของขาว โครงสรางของขาว พาดหัวขาว 

ความนําขาว และเนื้อขาว เทคนิคการสื่อขาวประเภทตางๆ แหลงขาวและ

ความรับผิดชอบตอสังคม ฝกปฏิบัติการเขียนขาวและการส่ือขาว 

ผลิตรายงานขาวออฟไลนและการรายงานขาวออนไลน

  Meaning and substance of news, news value, news 

component, types of news; structure of news; headline, news 

introduction, and news body; different techniques of news 

conveyance, information source, and social responsibility; 

practice in writing and conveying news, producing offline news 

and reporting online news

 0166 208  การสรางสรรคงานสารคดี     3(2-2-5)

  Creativity of Documentary Wors

  หลักการเขียนสารคดีประเภทต างๆ  แนวคิดและ

กระบวนการในการสรางประเด็น การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม 

การกําหนดเคาโครงเรื่อง กลวิธีนําเสนอและการฝกเขียนสารคดีประเภท

ตางๆ รวมทั้งการนําเสนอในสื่อออฟไลนและสื่อออนไลน

  Principles of different documentary writing; 

concepts and process of topic creation; fieldwork data collection; 

plot setting, tactics of demonstration and practice of different 

documentary writing, including presentation in offline and online 

media

 0186 391 ทักษะทางภาษาญ่ีปุนขั้นตนเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

    Elementary Japanese Skills 

  for Communication 1

  อานและเขยีนตัวอกัษรฮริาคานะ คาตาคะนะ การออกเสยีง

คําศัพท โครงสรางไวยากรณภาษาญ่ีปุนเบื้องตน

  Reading and writing Hiragana and Katakana. 

Pronunciation of vocabulary. Introduction to basic Japanese 

grammar
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 0186 392 ทักษะทางภาษาญ่ีปุนขั้นตนเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

  Elementary Japanese Skills 

  for Communication 2

 เง่ือนไขของรายวิชา : 0186 391 ทักษะทางภาษาญ่ีปุน

   ขั้นตนเพื่อการสื่อสาร 1 

 Prerequisite : 0186 391  Elementary Japanese 

Skills for Communication 1

  ไวยากรณ คาํศพัทและสาํนวนภาษาญีปุ่นเบือ้งตน พืน้ฐาน

การเขียนและอานตัวอักษรคันจิ

  Basic Japanese grammar, vocabulary and 

sentences. Reading and writing kanji at basic level

 0186 393 ทักษะทางภาษาญี่ปุนข้ันกลางเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

  Intermediate Japanese Skills 

  for Communication 1

 เง่ือนไขของรายวิชา : 0186 392 ทักษะทางภาษาญ่ีปุน

   ขั้นตนเพื่อการสื่อสาร 2 

 Prerequisite : 0186 392  Elementary Japanese 

Skills for Communication 2

  ไวยากรณ คาํศพัทและสาํนวนภาษาญ่ีปุนทีม่โีครงสรางตอ

เน่ืองจากขั้นพื้นฐาน  

  Japanese grammar, vocabulary and expressions 

on a higher level than    Elementary Japanese

 0186 394 ทักษะทางภาษาญ่ีปุนขั้นกลางเพ่ือการส่ือสาร 2 3(2-2-5)

  Intermediate Japanese Skills 

  for Communication 2

  เง่ือนไขของรายวิชา : 0186 393 ทักษะทางภาษาญ่ีปุน

   ขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 1

 Prerequisite : 0186 393 Intermediate Japanese 

Skills for Communication 1

  ทักษะการประยุกตใชภาษาญ่ีปุนขั้นกลาง เพื่อการสื่อสาร

ในชีวิตประจําวัน

  Intermediate  Japanese using ski l l s  for 

communication in daily life

 0186 395 การสื่อสารภาษาญ่ีปุนเพื่อการทํางาน 3(2-2-5)

  Japanese Communication for Work 

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0186 394 ทักษะทางภาษาญ่ีปุน

   ขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 2

 Prerequisite : 0186 394 Intermediate Japanese 

Skills for Communication 2

  ทกัษะการสือ่สารภาษาญีปุ่นในสถานการณตางๆ ทีเ่กดิขึน้

ในการทํางาน การฟงบทสนทนาท่ีเปนประโยชนในการทํางาน

  Japanese conversation skills for various work 

situations. Listening comprehension of language encountered 

in the workplace

  1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

  1.4 หมวดประสบการณภาคสนาม** ไมนอยกวา 6 หรือ 9 หนวยกิต

   โปรแกรมปกติ

 0165 147 การฝกงาน 6(0-12-0)

  Internship

  การฝกงานในหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนตาม

ความสนใจและสอดคลองกบัวิชาท่ีศกึษา การนาํความรูทีไ่ดจากการศกึษา

ของรายวิชาตาง ๆ ไปประยุกตใชกับลักษณะงานในองคกรไดอยางมี

ประสิทธิภาพ นําเสนอผลการฝกงานเปนรายงานประกอบการสัมมนา 

  T r a i n i n g  i n  g o v e r n m e n t  a n d  p r i v a t e 

organisations according to individual interests and 

related fields of study; effective application of knowledge in 

professional organisations; presentation of internship 

in forms of report and seminar

   โปรแกรมสหกิจศึกษา

 0199 499 สหกิจศึกษา                   9(0-40-0)

  Cooperative Education 

  การปฏบิตังิานในสถานประกอบการอยางมรีะบบ โดยความ

รวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ เพื่อพัฒนานิสิตใหมี

ความรูทางวิชาการและทักษะท่ีเกี่ยวของกับ  การทํางานในสถานประกอบ

การ การพฒันาตนเองในดานการคดิอยางเปนระบบ การสงัเกต การตัดสนิ

ใจ ตลอดจนทกัษะในการวเิคราะหและการประเมนิตามความตองการของ

สถานประกอบการ และตลาดแรงงาน               

  A Systematic provision of work-based learning in 

the work place for students with the cooperation between the 

university and the work places to allow the students to develop 

both academic and work-related skills in the work place. This 

procedure will help the students in self-development in terms of 

systematic thinking, observation, decision making, analytical 



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2563  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

232

and evaluation skills. Also it will result in high quality graduates 

who are most suitable for the work places and the labor market

หมายเหตุ ** 

เปนรายวิชาตองเรียนตามโครงสรางหลักสูตรโดยไมนับหนวยกิต

ประเมินผานเกณฑรอยละ 70 ขึ้นไป  เปน   S (Satisfactory)

ประเมินไมผานเกณฑ ตํ่ากวารอยละ 70 เปน   U (Unsatisfactory)

 2. วิชาเอกภาษาและวัฒนธรรมลาว

  2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

   ร า ย ล ะ เ อี ย ด ร า ย วิ ช า ต า ม หม วด วิ ช า ศึ ก ษ า ทั่ ว ไ ป

ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

  2.2 หมวดวิชาเฉพาะ    99  หนวยกิต       

   2.2.1 กลุมวิชาแกน 19  หนวยกิต

 0165 001 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนเบื้องตน   2(2-0-4)

  Introduction to ASEAN Languages 

  and Cultures 

  ลักษณะทางภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน และความ

สัมพันธทางภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 

  Characteristics of ASEAN languages and 

cultures as well as the relationships of ASEAN languages 

and cultures

 0165 002 วรรณกรรมอาเซียน 2(2-0-4)

  ASEAN Literature

  ลักษณะเฉพาะและลักษณะรวมของวรรณกรรมอาเซียน 

ความสัมพันธระหวางวรรณกรรมอาเซียนกับบริบททางสังคมและ

วัฒนธรรม ศึกษาวรรณกรรมคัดสรร

  Specific and common characteristics of ASEAN 

literature, the relationships between ASEAN literature and 

socio-cultural contexts, a study of selected literature

 0165 003 สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง 2(2-0-4)

  อาเซียนปจจุบัน

  Current ASEAN Society, Economy and Politics

  สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และความ

สัมพันธของกลุมประเทศอาเซียน

  Conditions of society, economy, and politics as 

well as the relationships of ASEAN countries

 0165 004 การวิจัยทางภาษาและวัฒนธรรมเบ้ืองตน 2(1-2-3)

  Introduction to Research Methodology 

  in Language and Culture

  ความหมาย แนวคิด และวิธีวิทยาการวิจัยทางภาษา

และวัฒนธรรมเบ้ืองตน

  Meaning, concept, and introduction to research 

methodology in language and culture

 0104 102 ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต      3(3-0-6)

  History of Southeast Asia 

  ดินแดนและชนชา ติ ในเอ เ ชียตะ วันออกเ ฉียงใต 

กอนประวัติศาสตรจนถึงสมัยกอนการติดตอกับชาติตะวันตก การเขามา

ของชาติตะวันตก วิธีการเขายึดครอง การปกครอง การเผยแพรอิทธิพล 

ตลอดจนบทบาทและความสําคัญของดินแดนแถบนี้ในโลกปจจุบัน

  Territories and nations in Southeast Asia from 

prehistoric to former periods of the  connection with western 

countries, invasion of western countries, occupying method, 

power dissemination, role and concern of the territory in the 

current world      

 0105 205 การพูดภาษาอังกฤษเพื่อ 3(2-2-5)

  การนําเสนอขั้นพื้นฐาน

  English Speaking for Basic Presentation

  ทกัษะการฟงและการพดูภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารระดบั

สูงขึ้น การฝกฟงและสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณที่ซับซอนขึ้น 

การนําเสนอขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับบุคคล สถานที่ เหตุการณขาวสาร และ

กระบวนการตางๆ โดยเนนความคลองแคลวและความชัดเจนในการออก

เสียง 

  Skills of listening and speaking English for 

communication in advanced level, practice of listening and 

conversing in English towards complicated situation, basic 

information presentation of person, place, event, news, and 

different procedures focusing on fluency and precise 

pronunciation

 0105 301 ภาษาอังกฤษสําหรับมนุษยศาสตร 3(3-0-6)    

  และสังคมศาสตร

  English for Humanities and Social Sciences

                ทกัษะการพูด ฟง อาน เขียน เกี่ยวกับงานวิชาการทางดาน

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ศัพทเฉพาะและโครงสรางที่จําเปน

ฝกการนําเสนอเชิงวิชาการ การฝกอานเนื้อหาเชิงวิชาการและเขียนสรุป

                Speaking, listening, reading, and writing skills for 

academic purposes in the fields of humanities and social 
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sciences; technical terms and essential English grammatical 

structures; practice in academic oral presentation; practice in 

reading various academic texts and writing a summary

 0161 107 การเขียนไทยเบื้องตน 2(1-2-3)

  Introduction to Thai Writing

  ความรูและความเขาใจในหลักการเบื้องตนของการเขียน

ภาษาไทย ศลิปะการใชคาํ การผูกประโยค ทกัษะการเขียนยอหนา การเขียน

โดยใชกระบวนความหรือโวหารแบบตางๆ 

  Knowledge and comprehension in basic Thai 

writing, arts of wording, sentence construction, skill of paragraph 

writing,  writing through process or different styles

   2.2.2 กลุมวิชาพื้นฐานเฉพาะดาน ไมนอยกวา 65 หนวยกิต

    2.2.2.1 วิชาเอกบังคับ 51  หนวยกิต

 0165 201 ทักษะทางภาษาลาวขั้นตนเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)

  Elementary Lao Skills for Communication 

  ทกัษะฟง พดู อาน เขยีนดวยคาํศพัท สาํนวน ถอยคาํภาษา

ลาว และการฝกบทสนทนาในชีวติประจําวนั ระบบตัวอกัษรลาว โครงสราง

ประโยคพื้นฐาน ความแตกตางระหวางภาษาพูดและภาษาเขียน เขาใจ

วงศัพทพื้นฐานระดับ 500 คํา  และความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมลาวเบ้ืองตน

ที่จําเปนในชีวิตประจําวัน 

  Basic communicative skills of listening, speaking, 

reading and writing in Lao language; vocabulary, expressions 

and colloquial dialogues for usage in daily life; introduction to 

Lao script, basic grammatical structures; the difference between 

spoken and written Lao and lexical knowledge of 500 words; 

basic approach to Lao culture

 0165 202 ทักษะทางภาษาลาวข้ันกลางเพื่อการสื่อสาร  3(2-2-5)

  Intermediate Lao Skills for Communication 

  ทกัษะฟง พดู อาน เขยีนดวยคาํศพัท สาํนวน ถอยคาํ ภาษา

ลาวและการฝกบทสนทนาในสถานการณตางๆ ทกัษะการอานและการเขียน

ภาษาลาวเพือ่การสือ่สารเบือ้งตน เขาใจวงศพัทพืน้ฐานระดบั 1,000 คาํ และ

ความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมลาวในสถานการณตางๆ

  Practice of communicative skills in listening, 

speaking, reading and writing in Lao language; vocabulary, 

expressions and colloquial dialogues in various situations; basic 

skills of reading and writing in Lao for communication and 

lexical knowledge of 1,000 words; learning Lao culture in various 

contexts

 0165 203 ทักษะทางภาษาลาวข้ันสูงเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5)

  Advanced Lao Skills for Communication 

  ทกัษะฟง พดู อาน เขยีนดวยคาํศพัท สาํนวน ถอยคาํภาษา

ลาว และการฝกบทสนทนาจากบทสนทนาหรือขอความที่พบเห็นบอย เชน 

โฆษณา ปาย ประกาศ จดหมาย ขาว สือ่โฆษณา ภาพยนตร รายการโทรทัศน 

ฯลฯ ความรูดานคาํศพัทในระดบั 2,000 คาํ ความรูเกีย่วกบัวัฒนธรรมและ

สังคมลาวท่ีจําเปน

  Practice of communicative skills in listening, 

speaking, reading and writing in Lao language; vocabularies, 

expressions and colloquial dialogues frequently used in 

advertisements, signs, announcements, letters news, 

advertisements, movies, television programmes etc. With lexical 

knowledge of 1,500 words; learning various aspects of Lao culture 

and society

 0165 204 ระบบเสียงและตัวอักษรภาษาลาว 2(1-2-3)

  Lao Phonology and Orthography

  เสียง และระบบเสียงในภาษาลาว การถอดเสียงภาษาลาว

เปนสัทอักษรสากล และระบบตัวอักษรและอักขรวิธีภาษาลาว

  Sound and phonology system in Lao, transcribing 

Lao phonology to international phonetic alphabet, and system 

of Lao script and orthography

 0165 205 ไวยากรณลาว 2(1-2-3)

  Lao Grammar

  คํา วลี ประโยค และวากยสัมพันธภาษาลาว

  Word, phrase, sentence, and syntax in Lao

 0165 206 การสนทนาภาษาลาวในชีวิตประจําวัน   2(1-2-3)

  Lao Conversation in Daily Life

  การพูดภาษาลาวในสถานการณตางๆ ที่เกิดข้ึนในชีวิต

ประจําวัน การใชคําศัพท สํานวนและการออกเสียงท่ีถูกตองและเหมาะสม

กับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม 

  Speaking in Lao conversation through different 

daily life situations ; word, idiom and pronunciation accuracy 

and appropriateness for each situation in social and cultural 

context
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 0165 207 ภาษาลาวธุรกิจ 2(1-2-3)

  Lao for Business and Tourism

  ภาษาลาวเพือ่การสือ่สารทางธรุกจิ เทคนคิการประสานงาน

และการบริการ บทสนทนาและคําศัพทเฉพาะที่เกี่ยวของกับธุรกิจ และ

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับธุรกิจในลาว

  Lao for business communication, techniques of 

cooperation and service, conversation and specific vocabulary 

in business, and basic knowledge of business in Lao

 0165 208 การสอนภาษาลาวในฐานะภาษาตางประเทศ 2(1-2-3)

  Teaching Lao as a Foreign Language

  หลักการและทฤษฎีการสอนภาษาลาวในฐานะภาษาตาง

ประเทศ จิตวิทยาการสอน หลักสูตรการสอน แผนการสอน เอกสาร

ประกอบการสอน สื่อการสอน การวัดผลและประเมินผล

  Principles and theory of teaching Lao as a foreign 

language, teaching psychology, curriculum and instruction, 

teaching plan, teaching handout, teaching material, evaluation 

and assessment

 0165 209 การฟงและอานลาวเพื่อความเขาใจ 2(1-2-3)

  Lao Listening and Reading 

  for Comprehension

  หลักการฟงและอานเพื่อความเขาใจ ทักษะการฟงและ

การอานจับใจความสําคัญจากคํา ประโยค ถอยคํา สํานวน และสรุปสาระ

สําคัญในภาษาลาว

  Pr inciples of  l istening and reading for 

comprehension, skills of listening and reading for main idea 

from word, sentence, colloquial dialogue, expression, and 

summarising in Lao

 0165 210 การเขียนความเรียงภาษาลาว 2(1-2-3)

  Lao Essay  Writing  

  หลักการเขียน องคประกอบ และศิลปะการเลือกใชคํา

ในการเขียนความเรียง ทักษะ การเขียนอธิบายโวหาร การบรรยายโวหาร 

พรรณนาโวหารและสาธกโวหาร และทกัษะการรางเคาโครงและการพฒันา

ความเชื่อมโยงระหวางขอความและยอหนา

  Principles of writing, components, and arts of word 

selection for composition writing; skills of writing, skills of 

writing, rhetorical essays: explanation, description, narration 

and exemplification; skills of drafting outlines and developing 

cohesion between statements and paragraphs

 0165 211 ศิลปะการใชภาษาลาวเพ่ือการสื่อสาร 2(1-2-3)

  Art of Lao Language for Communication

  หลักการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร ทักษะการฟง พูด อาน 

เขียนภาษาลาวเพ่ือการสื่อสารในบริบทตางๆ 

  Principles of language used for communication, 

skills of listening, speaking, reading, and writing Lao for 

communication

 0165 212 การแปลภาษาลาว-ภาษาไทย 3(2-2-5)

  Translation of Lao into Thai

  หลักในการแปล วิธีการแปล และศิลปะในการแปลภาษา

ลาว เปนภาษาไทย ทักษะ  การแปลท่ีสัมพันธกับบริบท

  Principles of translation, method of translation, and 

arts of translation from Lao to Thai, skill of translation in context

 0165 213 การแปลภาษาไทย-ภาษาลาว 3(2-2-5)

  Translation of Thai into Lao 

  หลักในการแปล วิธีการแปล และศิลปะในการแปลภาษา

ไทย เปนภาษาลาว ทักษะ  การแปลท่ีสัมพันธกับบริบท

  Principles of translation, method of translation, and 

arts of translation from Thai to Lao, skill of translation in context

 0165 214 การลามภาษาลาว 3(2-2-5)

  Lao Interpretation

  หลักการแปลแบบลาม จรรยาบรรณของลาม เทคนิควิธี

การแปลแบบลาม การแปล แบบพูดตาม การแปลแบบพูดพรอม 

ในสถานการณตางๆ 

  Principles of interpretation, ethics of interpreters, 

technique of interpretation, consecutive interpretation, 

simultaneous interpretation in different situations

 0165 215 พัฒนาการวรรณกรรมลาว 2(2-0-4)

  Development of Lao Literature

  ที่มา ประเภท รูปแบบ เนื้อหา แนวคิด กลวิธีการประพันธ

และมโนทัศนของวรรณกรรมลาวต้ังแตยคุอาณาจักรลานชางจนถึงปจจบุนั

  Background, genres, types, contents, thoughts, 

techniques of composition and concepts in Lao literature from 

Lanchang period to present
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 0165 216 ประวัติศาสตรลาว 2(2-0-4)

  Lao History

  ประวัติศาสตรลาว กอนอาณาจักรลานชาง สมัยอาณาจักร

ลานชางจนถึงปจจุบัน ประวัติศาสตรลาว กอนอาณาจักรลานชาง 

สมัยอาณาจักรลานชาง จนถึงปจจุบัน

  Lao history in pre-Lanchang Kingdom, period of 

Lanchang Kingdom to present

 0165 217 วัฒนธรรมและภูมิปญญาลาว 2(2-0-4)

  Lao Culture and Wisdom

  ความหมาย ประเภท ความสําคัญของวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญา วัฒนธรรมและภูมิปญญาลาวในอดีตถึงปจจุบัน 

  Meaning, category, significance of Lao culture and 

wisdom from the past to present

 0165 218 สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองลาว 2(2-0-4)

  Lao Society, Economy and Politics  

  สภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองของ

ลาวในปจจุบัน และแนวโนมในอนาคตที่สัมพันธกับอาเซียน

  Conditions of society, economy, and politics of Lao 

at present and future trend in relation to ASEAN

 0165 219 ลาวศึกษา 2(2-0-4)

  Lao Studies

  สภาพภูมศิาสตร ประวตัศิาสตรชาตพินัธุ  สงัคม  เศรษฐกจิ  

การเมืองการปกครอง  ของลาว

  Geographical condition, ethnical history, society, 

economy, and politics   of Lao

 0165 220 อักษรโบราณลาว 2(1-2-3)

  Lao Ancient Alphabet

  พัฒนาการและอักขรวิธีอักษรโบราณลาว ภาษา เนื้อหาใน

เอกสารโบราณ การปริวรรตและการแปลเอกสารโบราณลาวประเภทตางๆ

  Development and orthography of ancient Lao 

alphabet, language, content in ancient documents, 

transformation and translation of different types of ancient 

Lao documents

 0165 221 คติชนกับสังคมลาว 2(1-2-3)

  Lao Folklore and Society

  ความหมายและความสาํคญัของคตชิน แนวคิดและทฤษฎี 

พัฒนาการและสถานภาพการศึกษาคติชนวิทยาในลาว บทบาทหนาที่ของ

คติชนในสังคมลาว 

  Meaning and significance of folklore, concept and 

theory, development and condition of folklore studies in Laos, 

role and function of folklore in Lao society

 0165 222 การวิจัยทางภาษาและวัฒนธรรมลาว 3(2-2-5)

  Research Methodology in Lao Language 

  and Culture

  ความหมาย แนวคิดทฤษฎี รูปแบบ วิธีวิทยาการวิจัยและ

ปฏิบัติการวิจัยเบ้ืองตนทางภาษาและวัฒนธรรมลาว

  Meaning, theoretical concept, pattern, research 

methodology and basic research operation in Lao language and 

culture 

    2.2.2.2 วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 14 หนวยกิต

 0165 223 นิรุกติศาสตรภาษาลาว 2(2-0-4)

  Lao Etymology

  แนวคิด ทฤษฎี และวิธีวิทยาในการศึกษานิรุกติศาสตร

ภาษาลาว

  Concept, theory, and methodology in Lao 

tymology

 0165 224 การพูดภาษาลาวในท่ีชุมชน 2(1-2-3)

  Lao for Public Speaking

  ศิลปะและหลักการพูดในท่ีชุมชน เตรียมการพูดและการ

เขยีนบทพดู ฝกพดูแนะนาํตวั การกลาวตอนรบั การกลาวอวยพร การกลาว

แสดงความยินดี  การแสดงความคิดเห็น การกลาว สุนทรพจน 

  Arts and principles of public speaking, preparation 

of speaking and writing speech script,  practice of 

self-introduction, welcoming, blessing, congratulations, 

giving opinion, and speech

 0165 225 ภาษาลาวท่ีเกี่ยวของกับกฎหมาย 2(1-2-3)

  Lao for Legal Purposes

  ศพัท สาํนวน ประโยคท่ีเกีย่วของกับวงการกฎหมาย  ทกัษะ

การฟง พูด อาน เขียน และการแปลเอกสารเพ่ือการสื่อสารท่ีเกี่ยวของกับ

กฎหมาย

  Vocabulary, expression, sentence relevant to laws, 

skills of listening, speaking, reading, writing, and translating 

documents for communication in laws
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 0165 226 ภาษาลาวเพ่ือการทองเที่ยวและมัคคุเทศก 2(1-2-3)

  Lao for Tourism and Tour Guide

  ศัพท สํานวน ประโยคที่ใชในวงการธุรกิจทองเที่ยว ทักษะ

การฟง พูด อาน และเขียนเพื่อการทองเที่ยว

  Vocabulary, expression, sentence used in tourism 

industry, skills of listening, speaking, reading and writing for 

tourism

 0165 227 ภาษาลาวเพ่ือประชาสัมพันธและการผลิตสื่อ 2(1-2-3)

  Lao for Public Relations and Media 

  Production

  ความหมาย องคประกอบ ประเภท และหลักการใชภาษา

เพื่อประชาสัมพันธและการผลิตสื่อประชาสัมพันธประเภทตางๆ 

  Meaning, component, pattern, and principle of 

language used for public relations and different media production

 0165 228 ภาษาลาวเพ่ืองานธุรการและเลขานุการ 2(1-2-3)

  Lao for Administration and Secretary

  ความหมาย องคประกอบ รปูแบบและหลกัการใชภาษาใน

เอกสารงานธรุการและเลขานกุาร ฝกทักษะการเขยีนเอกสารงานธรุการและ

เลขานุการประเภทตางๆ

  Meaning, component, pattern, and principle of 

language used in administrative and secretarial documents, 

practice of writing skill in different administrative and 

secretarial documents

 0165 229 วรรณคดีพุทธศาสนาลาว 2(2-0-4)

   Lao Literature Related to Buddhism 

  ลักษณะและประวัติของวรรณคดีพุทธศาสนาท้ังในอดีต

และปจจุบัน รูปแบบ เนื้อหา ภาษา คติธรรม อิทธิพลของวรรณกรรม

พุทธศาสนาตอสังคมลาว วรรณกรรมพุทธศาสนาในรูปแบบปจจุบัน 

  Characteristic and history of Buddhist literature 

from the past to present; pattern, content, language, moral lesson, 

influence of Buddhist literature on Lao society, pattern of

Buddhist literature at present 

 0165 230 วรรณกรรมนิทานลาว 2(2-0-4)

  Lao Folktales

  ทีม่า รปูแบบ เนือ้หา ภาษา และคุณคาของวรรณกรรมนิทาน

ลาว แนวคิด ทฤษฎีและกระบวนการศึกษาวรรณกรรมนิทานลาว

  Background, pattern, content, language, and value 

of Lao folktales; concept, theory, and process of Lao folktales

 0165 231 วรรณกรรมลาวรวมสมัย 2(2-0-4)

  Lao  Contemporary Literature

  นิยามและความหมาย รูปแบบ เนื้อหา กลวิธีการประพันธ 

และมโนทศันของวรรณกรรมลาวรวมสมยั แนวคดิ ทฤษฎแีละกระบวนการ

ศึกษาวรรณกรรมลาวรวมสมัย

  Definition and meaning, genre, content, techniques 

of composition, and concept of Lao contemporary literature, 

thought, theory, and process of Lao contemporary literary study

 0165 232 วรรณกรรมการเมืองลาว 2(2-0-4)

  Lao Political Literature

  พัฒนาการวรรณกรรมการเมืองลาว ประเภท รูปแบบ 

เนื้อหา ภาษา คุณคา แนวคิดและภาพสะทอนทางสังคมและการเมืองใน

วรรณกรรมการเมืองลาวยุคตางๆ  

  Development of Lao political literature, genre, type, 

content, language, value, concept, and  reflections of society and 

politics in literature through different periods 

 0165 233 วรรณกรรมเพลงและการแสดงลาว 2(2-0-4)

  Lao Song Literature and Performance 

  Literature

  ที่มา ความหมายและความสําคัญ ประเภท รูปแบบ และ

องคประกอบในการนําเสนอ แนวคิด ทฤษฎีและกระบวนการศึกษา

วรรณกรรมเพลงและการแสดงลาวประเภทตางๆ

  Background, meaning, and significance; genre, 

type, and component in presentation of concept, theory, and 

process of studies in different Lao songs and performance 

literature

 0165 234 คติชนวิทยาลาวภาคสนาม 2(1-2-3)

  Lao Folklore Field Works

  เทคนิคและกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลทางคติชน 

การสัมภาษณ การสังเกต การศึกษาคติชนวิทยาลาวภาคสนาม

  Techniques and process of data collection in 

folklore, interview, observation, and fieldwork study in Lao 

folklore

 0165 235 ตํานานและพิธีกรรมลาว 2(2-0-4)

  Lao Myth and Ritual

  ความหมายและความสําคัญของตํานานและพิธีกรรม 

แนวคิดและทฤษฎี วิธีการศึกษาตํานานและพิธีกรรม อิทธิพลของตํานาน

และพิธีกรรมที่มีตอสังคมลาว
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  Meaning and significance of myth and ritual, 

concept and theory, study method of myth and ritual, influence 

of myth and ritual on Lao society

 0165 236 กลุมชาติพันธุในลาว 2(2-0-4)

  Ethnics in Laos

  ความหมาย ความสําคัญของกลุมชาติพันธุ ประวัติความ

เปนมาและอัตลักษณทาง    ชาติพันธุ แนวคิดและทฤษฎี และวิธีการศึกษา

กลุมชาติพันธุ ความสัมพันธระหวางกลุมชาติพันธุในลาว

  Meaning, significance of ethnic groups, history 

and ethnic identities, concept and theory, and study method of 

ethnic groups, the relationship among ethnic groups in Laos

 0165 237 จารึกและเอกสารโบราณลาว 2(1-2-3)

  Lao Inscription and Ancient Documents

  พฒันาการจารึกและเอกสารโบราณในลาว ตวัอกัษร ภาษา 

และเน้ือหาจารึกและเอกสารโบราณลาว การปริวรรตและแปล จารึกและ

เอกสารโบราณลาว

  Development of inscriptions and ancient 

documents in Lao, alphabets, language, and contents in Lao 

inscription and ancient documents, transformation and 

translation of Lao inscriptions and old documents

 0165 238 สัมมนาความสัมพันธลาว-ไทย    2(1-2-3)

  Seminar in the Lao - Thai Relationship

  สัมมนาความสัมพันธระหวางลาว - ไทย ตั้งแตอดีตจนถึง

ปจจุบันในดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม โดยเฉพาะใน

ประเด็นความรวมมือระหวางไทยและลาวในบริบท    ภูมิภาคภิวัตน

  Seminar in the Lao-Thai relationship from the past 

to present in terms of economy, politics, society, and culture; 

especially towards point of Thai-Lao cooperation in context of 

regionalization

   2.2.3 กลุมวิชาโท  ไมนอยกวา  15  หนวยกิต

 0165 148  ทักษะทางภาษาเขมรข้ันตนเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

      Elementary Khmer Skills 

  or Communication 1

      การฝกทักษะฟง พูด อาน เขยีนดวยคําศัพท สํานวน ถอย

คาํ และบทสนทนา ในชวีติประจาํวนั ระบบตวัอกัษรเขมร โครงสรางประโยค

พื้นฐาน ความแตกตางระหวางภาษาพูดและภาษาเขียน เขาใจวงศัพทพื้น

ฐานระดับ 500 คํา และความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมเขมรเบื้องตนที่จําเปน  

ในชีวิตประจําวัน 

      Basic communicative skills of listening, speaking, 

reading and writing in Khmer language. Vocabularies, 

expressions and colloquial dialogues for usage in Daily life.

Introduction to Khmer script, basic grammatical structures ; the 

difference between spoken Khmer and written Khmer and 

lexical knowledge of 500 words. Basic approach to Khmer culture

 0165 149 ทักษะทางภาษาเขมรข้ันตนเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

      Elementary Khmer Skills 

  for Communication 2

      การฝกทักษะฟง พูด อาน เขียนดวยคําศัพท สํานวน ถอย

คํา และบทสนทนา ในสถานการณตางๆ ทักษะการอานและการเขียนภาษา

เขมรเพ่ือการส่ือสารเบ้ืองตน เขาใจวงศัพทพื้นฐานระดับ 1,000 คํา และ

ความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมเขมรในสถานการณตางๆ

      Practice of communicative skills in listening, 

speaking, reading and writing in Khmer language. Vocabularies, 

expressions and colloquial dialogues in various situations. Basic 

skills of reading and writing in Khmer for communication and 

lexical knowledge of 1,000 words. Learning Khmer culture in 

various contexts.

 0165 150 ทักษะทางภาษาเขมรข้ันกลางเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

     Intermediate Khmer Skills 

  for Communication 1

     การฝกทักษะฟง พูด อาน เขียนดวยคําศัพท สาํนวน ถอย

คาํ และบทสนทนาหรือขอความท่ีพบเห็นบอยๆ เชน โฆษณา ปาย ประกาศ 

จดหมาย ฯลฯ ความรูดานคําศัพทในระดับ 1,500 คํา ความรูเกี่ยวกับ

วัฒนธรรมและสังคมเขมรที่จําเปน

  Practice of communicative skills in listening, 

speaking, reading and writing in Khmer language. Vocabularies, 

expressions and colloquial dialogues frequently used in 

advertisements, signs, announcements, letters etc. Lexical 

knowledge of 1,500 words. Learning various aspects of Khmer 

culture and society

 0165 151 ทักษะทางภาษาเขมรข้ันกลางเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

      Intermediate Khmer Skills 

  for Communication 2

      การฝกทักษะฟง พูด อาน เขียนดวยคําศัพท สํานวน ถอย

คํา และบทสนทนาจากขาว สื่อโฆษณา ภาพยนตร รายการโทรทัศน ฯลฯ 

ความรูดานคาํศพัทในระดบั 2,000 คาํ ความรูเกีย่วกบัวฒันธรรมและสงัคม

เขมรท่ีจําเปน
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     Practice of communicative skills in listening, 

speaking, reading and writing in Khmer language. Vocabularies, 

expressions and colloquial dialogues frequently used in news, 

advertisements, movies, television programmers etc. Lexical 

knowledge of 2,000 words. Learning various aspects of Khmer 

culture and society

 0165 152 ภาษาเขมรในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5)

      Khmer in Daily Life

      ภาษาเขมรในบริบทตางๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน 

การฝกใชทักษะตางๆ ทางภาษาเขมร คําศัพท สํานวนและการออกเสียง

ที่ถูกตองและเหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม 

      Practice of colloquial Khmer in everyday situations 

in various contexts. Practice of Khmer appropriate language 

skills, lexical usage, expressions and pronunciation according 

to social and cultural contexts

 0165 345 ทักษะทางภาษาเวียดนามขั้นตน 3(2-2-5)

  เพ่ือการสื่อสาร 1

      Elementary Vietnamese Skills 

  for Communication 1

      การฝกทักษะฟง พูด อาน เขียนดวยคําศัพท สํานวน 

ถอยคํา และบทสนทนาในชีวิตประจําวัน ระบบตัวอักษรเวียดนาม 

โครงสรางประโยคพื้นฐาน ความแตกตางระหวางภาษาพูดและภาษาเขียน 

เขาใจวงศัพทพืน้ฐานระดับ 500 คาํ และความรูเก่ียวกับวัฒนธรรมเวียดนาม

เบื้องตนที่จําเปนในชีวิตประจําวัน 

      Basic communicative skills of listening, speaking, 

reading and writing in Vietnamese language. Vocabularies, 

expressions and colloquial dialogues for usage in Daily life. 

Introduction to Vietnamese script, basic grammatical structures; 

the difference between spoken Vietnamese and written 

Vietnamese and lexical knowledge of 500 words. Basic approach 

to Vietnamese culture

 0165 346 ทักษะทางภาษาเวียดนามขั้นตน 3(2-2-5)

  เพ่ือการสื่อสาร 2

      Elementary Vietnamese Skills 

  for Communication 2

      การฝกทักษะฟง พูด อาน เขียนดวยคําศัพท สํานวน 

ถอยคํา และบทสนทนาในสถานการณตางๆ ทักษะการอานและการเขียน

ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารเบื้องตน เขาใจวงศัพทพื้นฐานระดับ 

1,000 คํา และความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมเวียดนามในสถานการณตางๆ

      Practice of communicative skills in listening, 

speaking, reading and writing in Vietnamese language.

Vocabularies, expressions and colloquial dialogues in various 

situations. Basic skills of reading and writing in Vietnamese for 

communication and lexical knowledge of 1,000 words. Learning 

Vietnamese culture in various contexts

 0165 347 ทักษะทางภาษาเวียดนามขั้นกลาง 3(2-2-5)

  เพ่ือการสื่อสาร 1   

     Intermediate Vietnamese Skills 

  for Communication 1

     การฝกทักษะฟง พูด อาน เขียนดวยคําศัพท สํานวน ถอย

คาํ และบทสนทนาหรือขอความท่ีพบเห็นบอยๆ เชน โฆษณา ปาย ประกาศ 

จดหมาย ฯลฯ ความรูดานคําศัพทในระดับ 1,500 คํา ความรูเกี่ยวกับ

วัฒนธรรมและสังคมเวียดนามที่จําเปน

  Practice of communicative skills in listening, 

speaking, reading and writing in Vietnamese language. 

Vocabularies, expressions and colloquial dialogues frequently 

used in advertisements, signs, announcements, letters etc. 

Lexical knowledge of 1,500 words. Learning various aspects of 

Vietnamese culture and society

 0165 348 ทักษะทางภาษาเวียดนามขั้นกลาง 3(2-2-5)

  เพ่ือการสื่อสาร 2

  Intermediate Vietnamese Skills 

  for Communication 2

      การฝกทักษะฟง พูด อาน เขียนดวยคําศัพท สํานวน 

ถอยคํา และบทสนทนาจากขาว สื่อโฆษณา ภาพยนตร รายการโทรทัศน 

ฯลฯ ความรูดานคาํศพัทในระดบั 2,000 คาํ ความรูเกีย่วกบัวัฒนธรรมและ

สังคมเวียดนามที่จําเปน

     Practice of communicative skills in listening, 

speaking, reading and writing in Vietnamese language. 

Vocabularies, expressions and colloquial dialogues frequently 

used in news, advertisements, movies, television programmers 

etc. Lexical knowledge of 2,000 words. Learning various aspects 

of Vietnamese culture and society 

 0165 349 ภาษาเวียดนามในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5)

      Vietnamese in Daily Life

      ภาษาเวียดนามในบริบทตางๆ ที่เกิดข้ึนในชีวิตประจําวัน 

การฝกใชทกัษะตางๆ ทางภาษาเวยีดนาม คาํศพัท สาํนวนและการออกเสยีง

ที่ถูกตองและเหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม 
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  Practice of colloquial Vietnamese in everyday 

situations in various contexts. Practice of Vietnamese 

appropriate language skills, lexical usage, expressions and 

pronunciation according to social and cultural contexts

 0165 401 ทักษะทางภาษาพมาขั้นตนเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

      Elementary Myanmar Skills 

  for Communication 1

      การฝกทักษะฟง พูด อาน เขียนดวยคําศัพท สํานวน 

ถอยคํา และบทสนทนา ในชีวิตประจําวัน ระบบตัวอักษรพมา โครงสราง

ประโยคพื้นฐาน ความแตกตางระหวางภาษาพูดและภาษาเขียน เขาใจ

วงศัพทพื้นฐานระดับ 500 คํา และความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมพมาเบื้องตน

ที่จําเปนในชีวิตประจําวัน 

      Basic communicative skills of listening, speaking, 

reading and writing in Myanmar language. Vocabularies, 

expressions and colloquial dialogues for usage in Daily life. 

Introduction to Myanmar script, basic grammatical structures; 

the difference between spoken Myanmar and written Myanmar 

and lexical knowledge of 500 words. Basic approach to Myanmar 

culture

 0165 402 ทักษะทางภาษาพมาขั้นตนเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

      Elementary Myanmar Skills 

  for Communication 2

      การฝกทักษะฟง พูด อาน เขียนดวยคําศัพท สํานวน 

ถอยคํา และบทสนทนา ในสถานการณตางๆ ทักษะการอานและการเขียน

ภาษาพมาเพื่อการสื่อสารเบื้องตน เขาใจวงศัพทพื้นฐานระดับ 1,000 คํา 

และความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมพมาในสถานการณตางๆ

      Practice of communicative skills in listening, 

speaking, reading and writing in Myanmar language. Vocabularies, 

expressions and colloquial dialogues in various situations. Basic 

skills of reading and writing in Myanmar for communication and 

lexical knowledge of 1,000 words. Learning Myanmar culture in 

various contexts

 0165 403 ทักษะทางภาษาพมาขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 1    3(2-2-5)

     Intermediate Myanmar Skills 

  for Communication 1

     การฝกทักษะฟง พูด อาน เขียนดวยคําศัพท สํานวน 

ถอยคํา และบทสนทนาหรือขอความที่พบเห็นบอยๆ เชน โฆษณา ปาย 

ประกาศ จดหมาย ฯลฯ ความรูดานคําศัพทในระดับ 1,500 คํา ความรู

เกี่ยวกับวัฒนธรรมและสังคมพมาที่จําเปน

  Practice of communicative skills in listening, 

speaking, reading and writing in Myanmar language. 

Vocabularies, expressions and colloquial dialogues frequently 

used in advertisements, signs, announcements, letters etc. 

Lexical knowledge of 1,500 words. Learning various aspects of 

Myanmar culture and society 

 0165 404 ทักษะทางภาษาพมาขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

      Intermediate Myanmar Skills 

  for Communication 2

      การฝกทักษะฟง พูด อาน เขียนดวยคําศัพท สํานวน 

ถอยคํา และบทสนทนาจากขาว สื่อโฆษณา ภาพยนตร รายการโทรทัศน 

ฯลฯ ความรูดานคาํศพัทในระดบั 2,000 คาํ ความรูเกีย่วกบัวัฒนธรรมและ

สังคมพมาท่ีจําเปน

     Practice of communicative skills in listening, 

speaking, reading and writing in Myanmar language. 

Vocabularies, expressions and colloquial dialogues frequently 

used in news, advertisements, movies, television programmers 

etc. Lexical knowledge of 2,000 words. Learning various aspects 

of Myanmar culture and society

 0165 405 ภาษาพมาในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5)

      Myanmar in Daily Life

      ภาษาพมาในบริบทตางๆ  ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน 

การฝกใชทกัษะตางๆ ทางภาษาพมา คาํศพัท สาํนวนและการออกเสยีงท่ีถกู

ตองและเหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม 

      Practice of colloquial Myanmar in everyday 

situations in various contexts. Practice of Myanmar appropriate 

language skills, lexical usage, expressions and pronunciation 

according to social and cultural contexts

 0105 103 ไวยากรณและการใชภาษาอังกฤษที่จําเปน 3(3-0-6)

                Essential English Grammar and Usage

                ชนิดของคํา รูปกริยาตามกาลและวาจก ความสอดคลอง

กันของประธานและกริยา รูปแบบประโยคและชนิดของประโยค คําเช่ือม

ประโยค การระบุและแกไขขอผิดพลาดในการใชที่พบบอย

     Parts of speech; verb forms in different tenses and 

voices; subject-verb agreement; sentence patterns, and sentence 

types; use of sentence connectors; identifying and correcting 

common grammatical errors
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 0105 104  การอานภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน  3(3-0-6)

       Daily English Reading

                ทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ การอานเพื่อ

จับใจความสําคัญและรายละเอียดสนับสนุน คําศัพทและโครงสราง

ไวยากรณที่จําเปนในการอานขอความตางๆ ในชีวิตประจําวัน 

  English reading skill for comprehension; reading 

for main ideas and supporting details; essentialvocabulary and 

grammatical structures for reading various texts in daily life

 0105 201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน 3(3-0-6)

       Basic Communicative English

                ทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ในชวีติประจาํวนัสําหรบัผูใชระดบัพืน้ฐานศพัทและโครงสรางภาษาองักฤษ

พื้นฐานที่จําเปนในการฟง พูด อาน และเขียนเกี่ยวกับเรื่องรอบตัวใน

สถานการณตางๆ

                English listening, speaking, reading, and writing 

skills for daily life communication for basic users; essential 

English vocabularyand grammatical structures for listening, 

speaking, reading, and writing about daily activities in various 

situations

 0105 202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขั้นกลาง    3(3-0-6)    

       Intermediate Communicative English

 เง่ือนไขของรายวิชา : 0105 201 ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารขั้นตน

               Prerequisite : 0105 201  Basic Communicative 

English

                ทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ในชีวิตประจําวันสาํหรับผูใชระดับกลาง  ศัพทและโครงสรางภาษาอังกฤษ

ที่จําเปนในการฟง พูด อาน เขียนขอความส้ันๆ เพื่อการพรรณนาการ

บรรยายการอธิบาย การโตแยงการใหเหตุผลและแสดงความคิดเห็น

                  English listening, speaking, reading, and writing 

skills for daily life communication for intermediate users; 

essential vocabulary and grammatical structures used for 

listening, speaking, reading, and writing short messages for 

describing, narrating, explaining, arguing, reasoning, and 

expressing opinions

 0105 208 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)    

       Daily English Writing

                ทักษะการเขียนประโยคและขอความสั้น ๆ ภาษาอังกฤษ

โดยใชโครงสรางข้ันพื้นฐาน การเลือกใชคําศัพทและโครงสรางท่ีเหมาะ

สมในการเขียนประโยคและขอความสั้น ในชีวิตประจําวัน การเขียน

ขอความเพื่อการสื่อสารสวนตัว หลักและวิธีเขียนยอหนาการฝกเขียนยอ

หนาสั้นๆ

                Skills in writing sentences and short messages 

using basic English grammatical structures; choice of words 

and grammatical structures for writing sentences and short 

messages in daily life; writing messages for personal 

communication; principles and methods for paragraph writing; 

practice in writing short paragraphs

 0105 300 การอานวรรณกรรมภาษาอังกฤษ      3(3-0-6)    

       English Literary Reading

                ทักษะการอานงานวรรณกรรมเพ่ือความบันเทิง ประเภท

ของวรรณกรรม องคประกอบของนิยาย กลวิธีในการเขียนกลอนฝกอาน

บทกลอนและนิยายท่ีคดัสรรเพ่ือความเขาใจ การวิเคราะหและการตีความ 

                Skills in reading literary works in English for 

pleasure; literary genres; elements of fiction; poetic devices; 

practice reading selectedpoems and fiction for comprehension, 

analysis, and interpretation

 0105 121 ภาษาฝร่ังเศสเบ้ืองตน 1   3(3-0-6)

  Elementary French 1

  การฟง การพูด การเขียน คาํศัพท ไวยากรณ ภาษาฝร่ังเศส

เบ้ืองตน การฝกลําดับความคิดและการแสดงออกขั้นพื้นฐาน

  Listening, speaking, reading, writing, vocabulary 

and grammar in French  at the elementary level; practice of

organizing and expressing in French

 0105 122 ภาษาฝร่ังเศสเบ้ืองตน 2  3(3-0-6)

  Elementary French 2

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0105 121 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน 1

 Prerequisite : 0105 121 Elementary French 1

  การฟง การพูด การเขียน คําศัพท ไวยากรณ ภาษฝร่ังเศส

ในระดับที่สูงขึ้น โดยเนนความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมของชนชาติที่พูด

ฝรั่งเศส

  Listening, speaking, reading, writing, vocabulary 

and grammar in French at a more advanced level emphasizing 

the understanding of French speaking people’s culture
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 0105 123 การสนทนาภาษาฝร่ังเศสในชีวิตประจําวัน 1 2(2-0-4)

  French Conversation in Daily Life 1

  สนทนาภาษาฝร่ังเศสสั้นๆ ในชีวิตประจําวัน

  French short conversation in daily life

 0105 124 การสนทนาภาษาฝร่ังเศสในชีวิตประจําวัน 2 2(2-0-4)

  French Conversation in Daily Life 2

 เง่ือนไขของรายวิชา : 0105 123 การสนทนาภาษาฝร่ังเศส

ในชีวิตประจําวัน 1

 Prerequisite : 0105 123 French Conversation 

in Daily Life 1

  สนทนาภาษาฝร่ังเศสในสถานการณตางๆ

  French conversation taken place in various 

situations

 0105 221 ภาษาฝร่ังเศสขั้นกลาง 1 3(3-0-6)

  Intermediate French 1       

 เง่ือนไขของรายวิชา : 0105 122 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน 2

 Prerequisite : 0105 122 Elementary French 2

  การฟง การพูด การอาน การเขียนภาษาฝรั่งเศสในระดับ

กลางเพื่อสื่อสารในวัจนกรรมประเภทตางๆ ศัพทและสํานวนเกี่ยวกับ

เหตุการณปจจุบัน

  Listening, speaking, reading writing in French at 

the intermediate level to communicate in various types of speech 

acts vocabulary and expressions concerning current affairs

                      

 0105 222 ภาษาฝร่ังเศสขั้นกลาง 2 3(3-0-6)

  Intermediate French 2

 เง่ือนไขของรายวิชา : 0105 221 ภาษาฝรั่งเศสขั้นกลาง 1

 Prerequisite : 0105 221 Intermediate French 1

  การฟง การพูด การอาน การเขียนภาษาฝรั่งเศสในระดับ

กลางในระดับที่สูงขึ้นเพื่อสื่อสารในวัจนกรรมประเภทตางๆ ฝกแสดง

ความคิดเห็นอยางลึกซ้ึง และสละสลวย

  Listening, speaking, reading writing in French at 

the intermediate level at more advanced level to communicate 

in various types of speech acts; practice of expressing profound 

opinions using elegant language

 0116 101 ทักษะทางภาษาจีนขั้นตนเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

                 Elementary Chinese Skills

  for Communication 1

                ระบบถอดเสยีงภาษาจนีกลางเปนอกัษรโรมนั (พนิยนิ) เสน

พื้นฐานและสวนประกอบ  ที่ประสมกันขึ้นเปนตัวอักษรจีน การฝกทักษะ

ฟง พูด อาน เขียนดวยคําศัพท สํานวน ถอยคํา และบทสนทนาในชีวิต

ประจําวัน ความรูอักษรจีนพื้นฐานในระดับ 500 ตัว

  The transcription of mandarin Chinese into Roman 

alphabets (pinyin); the basic strokes and radicals forming Chinese 

characters; practice of listening, reading and writing skills with 

vocabularies, idioms, expressions and conversations used in 

daily life; knowledge of 500 basic Chinese characters

 0116 102 ทักษะทางภาษาจีนขั้นตนเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

  Elementary Chinese Skills 

  for Communication 2

 เงื่อนไขของรายวิชา : 01116 101 ทักษะทางภาษาจีนขั้น

ตนเพื่อการสื่อสาร 1

 Prerequisite : 0116 101 Elementary Chinese 

Skills for Communication 1

  การฝกทักษะฟง พูด อาน เขียนคําศัพท สํานวน ถอยคํา 

และบทสนทนาในสถานการณและสถานทีต่างๆ การใชอกัษรพนิยนิควบคู

กับตัวอักษรจีนในระดับ 1,000 ตัว

  Practice in Listening, reading and Writing skills 

with vocaburalies, idioms, expressions and conversation Used 

in various situation and placesว using Pinyin alphabets 

together with Chinese character knowledge of 1,000 chinese 

character

 0116 201 ทักษะทางภาษาจีนขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

                Intermediate Chinese Skills 

  for Communication 1

 เงื่อนไขของรายวิชา : 01116 102  ทกัษะทางภาษาจีนขัน้

ตนเพื่อการสื่อสาร 2

 Prerequisite : 0116 102 Elementary Chinese 

Skills for Communication 2

  การฝกทักษะฟง พูด อาน เขียนดวยคําศัพท สํานวน และ

ถอยคําจากขาว สื่อโฆษณา ภาพยนตร รายการโทรทัศน ฯลฯ ความรู

ภาษาจีนในระดับ 1,500 คํา

  Practice in Listening, reading and Writing skills 

with vocaburalies, idioms, and expressions such as in news, 

advertisements, advertisements, movies and television programs 

etc. knowledge of 1,500 Chinese characters
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 0116 202 ทักษะทางภาษาจีนขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

  Intermediate Chinese Skills 

  for Communication 2

 เง่ือนไขของรายวิชา : 01116 201 ทักษะทางภาษาจีนขั้น

กลางเพื่อการสื่อสาร 1

 Prerequisite : 0116 201 Elementary Chinese 

Skills for Communication 1

  การฝกทักษะฟง พูด อาน เขียนดวยคําศัพท สํานวน และ

ถอยคําจากขาว สื่อโฆษณา ภาพยนตร รายการโทรทัศน ฯลฯ ความรู

ภาษาจีนในระดับ 2,000 คํา

  Practice in Listening, reading and Writing skills 

with vocaburalies, idioms, and expressions such as in news, 

advertisements, advertisements, movies and television programs 

etc. knowledge of 2,000 Chinese characters

 0162 201 การสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจําวัน  3(2-2-5)

  Chinese Conversation in Daily Life

  การฝกสนทนาภาษาจีนในสถานการณตางๆ ที่เกิดข้ึนใน

ชวีติประจําวนัในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัยการใชคาํศพัทสาํนวน

และการออกเสียงท่ีถูกตองและเหมาะสมกับบริบททางสังคมและ

วัฒนธรรม การฝกทักษะการฟง ประโยคและบทสนทนา เพื่อความเขาใจ                                                            

  Practice in Chinese conversation in daily-life 

situation situations in and out campus; word, idiom and 

pronunciation and appropriateness for each situation; listening 

comprehension of sentences and conversations

 0161 101 ศิลปะการรับสาร 3(2-2-5)

  Arts of Receiving Message

  ความหมาย ประเภท หลักการ ความสําคัญ ศิลปะของการ

รับสารจากการฟงและการอาน การสรุปประเด็น การจับใจความสําคัญ 

การวิเคราะห การตีความ และการประเมินคาจากสารประเภทตาง ๆ 

  Definition, types, principles, significance, and arts 

of receiving message from listening and reading; summarizing, 

reading for main idea, analyzing, interpreting, and evaluating 

messages 

 0161 202 ภาษากับสังคมและวัฒนธรรม  2(2-0-4)

  Language, Society and Culture

   ความสัมพันธระหวางภาษากับสังคมและวัฒนธรรม  การ

แปรของภาษาตามปจจยั  ทางสงัคม และสถานการณการใชภาษา ภาษากบั

โลกทัศน ภาษากับความเชื่อ ภาษากับคานิยม วัฒนธรรมกับบรรทัดฐาน

การใชภาษา  การวิเคราะหการใชภาษาในแตละสังคมวัฒนธรรม

  Relationship among language, society and culture; 

language variation toward social factors and situations of 

language usage, language and vision, language and belief, 

language and value, culture and norm in language used, 

analysis of language usage in each society and culture

 0161 302 ภาษาสําหรับงานธุรกิจและงานประชาสัมพันธ 2(1-2-3)

  Language for Business and Public Relation

  ศิลปะการใชภาษาในการพูดและการเขียนเพื่อธุรกิจ 

งานโฆษณา และงานประชาสัมพันธ การวิเคราะหสารในสื่อตาง ๆ ในดาน

จิตวิทยา และจรรยาบรรณ รวมท้ังการฝกปฏิบัติในการพูดและการเขียน

เพื่อธุรกิจ งานโฆษณา และงานประชาสัมพันธ

   Language in speaking and writing skills for 

business, advertisement, and public relation; psychological and 

ethical analysis of message in different media, including practice 

of speaking and writing for business, advertisement, and public 

relation

  

 0161 305 การพูดเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ   2(1-2-3)

  Speaking for Personality Development

  ลกัษณะและองคประกอบการพูด การเสริมสรางบุคลกิภาพ

ในการพูด จิตวิทยาการสรางแรงจูงใจผูฟง การสรางเจตคติที่ดีในการพูด 

การสรางความเช่ือมั่นในตัวเอง การเตรียมรางการพูด การพูดนําเสนอ

รายงาน การพูดโนมนาวใจ การกลาวสุนทรพจน การโตวาที การประเมิน

ผลการพูด

  Characteristics and component of speaking, 

strengthen speaking personality, psychology of motivating 

listener, good attitude in speaking, self-confidence, preparation 

of speaking draft, presentation, persuasive speaking, speech, 

debate, speaking assessment

 0161 308 การเขียนเพื่องานเลขานุการ  3(2-2-5)

  Writing for Secretarial Work

  ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับงานเลขานุการ การทําบันทึกยอ 

การเขียนหนงัสอืราชการ  การเขียนเพือ่กจิธรุะและธรุกจิ การเขียนรายงาน

การประชุม  การเขียนโครงการ  การใช  โปรแกรมและการพิมพ 

ดวยคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน

  Fundamental knowledge of secretarial work, 

shorthand note, official document writing, business writing, 

minute writing, project writing, program usage and computer 

typing for workplace  
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 0161 309 การเขียนบทความและคอลัมนเบ็ดเตล็ด  3(2-2-5)

  Article and Miscellaneous Column Writing

  ความเข าใจเบ้ืองตนเก่ียวกับบทความและคอลัมน

เบ็ดเตล็ด กระบวนการในการเขียนบทความและคอลัมนเบ็ดเตล็ด ศิลปะ

ในการเขียนและการนําเสนอ การเขียนบทความและคอลัมนเบ็ดเตล็ด

ประเภทตาง ๆ

  Fundamental comprehension of article and 

miscellaneous column, process of writing article and 

miscellaneous column, art of writing and presentation, writing 

different article and miscellaneous column

 0161 507 พลังและภูมิปญญาทางภาษา  2(2-0-4) 

  Power and Wisdom of Language

  ความหมายและความสําคญัของภูมปิญญาทางภาษา พลงั

ทางภาษาจากการเลือกใชคํา สํานวน และโวหาร พลังและภูมิปญญาทาง

ภาษาที่ปรากฏในวรรณกรรมรูปแบบตาง ๆ ทั้งรอยแกวและรอยกรอง

  Definitions and significance of language wisdom; 

power of language used: diction, idioms, and writing styles; 

power and wisdom of language use through literary works, 

including prose and poetry

 0163 210 ทักษะทางภาษาเกาหลีขั้นตนเพื่อการสื่อสาร 1 3(3-0-6)

  Elementary Korean Skills 

  for Communication 1

  ระบบถอดเสียงภาษาเกาหลีเปนอักษรโรมัน ตัวอักษร

เกาหลี  คําศัพทพื้นฐาน ในระดับ 500 ตัว สํานวน  บทสนทนาพ้ืนฐานใน

ชีวิตประจําวัน 

   The transcription of Korean into Roman alphabets, 

Korean characters, basic vocabularies, 500 basic Korean 

characters, expressions, and conversations used in daily life

 0163 260 การฟงภาษาเกาหลีเพื่อความเขาใจ 3(3-0-6) 

  Korean Listening Comprehension

  การฝกทกัษะการฟงขอความระดับยอหนาสัน้ๆ  เพ่ือความ

เขาใจ การฝกทักษะการฟงในระดับหลายยอหนา และการฝกการนําความ

คดิหลกัและความคดิสนบัสนนุของขอความมาถายทอดเปนขอความแบบ

พูดหรือเขียน

  Practice in listening comprehension of short para-

graphs and extended discourse; practice in Finding the main 

ideas and supporting ideas of the passage in order to paraphrase 

them in the form of spoken or written message

 0163 263 การอานภาษาเกาหลีเพ่ือความเขาใจ 3(3-0-6)

  Korean Reading Comprehension

  เทคนิคการอาน  ฝกอานขอความภาษาเกาหลีสั้นๆงายๆ 

โดยเนนความเขาใจโดยตรงและการแปลโครงสรางประโยคและคํา

ตามบริบท เพื่อจับใจความสําคัญและรายละเอียดของเร่ืองได 

          Reading techniques; practice in reading short and 

simple Korean messages   by emphasizing literal comprehension 

and interpretation of sentence structures and words in contexts 

for main ideas and details of the passages 

  

 0163 270 การสนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจําวัน 1 3(3-0-6)

  Korean Conversation in Daily Life 1

  การพดูบทสนทนาภาษาเกาหลใีนสถานการณตาง ๆ   ทีเ่กดิ

ขึ้นในชีวิตประจําวันในมหาวิทยาลัย การออกเสียงท่ีถูกตองและเหมาะสม

กับบริบท โดยเฉพาะการเนนเสียง และทํานองเสียงในประโยค การฝก

ทักษะการฟงประโยค และบทสนทนาสั้นๆ เพื่อความเขาใจ 

  Practice in short conversations in daily-life 

situations in university contexts with accurate and appropriate 

pronunciations for each situation, with emphasis on stress and 

intonation; listening comprehension of short sentences and short 

conversations 

    

 0163 272 พื้นฐานการเขียนภาษาเกาหลี 3(3-0-6)

  Foundation of Korean Writing

  ความรูเกี่ยวกับชนิดและหนาที่ของคํา ความหมายตรง 

ความหมายโดยนยั การแปรของคาํในวจันลลีาแบบทางการ และไมทางการ 

การสรางอนุพากย และ การสรางประโยคตามชนิดของหนาท่ี

  Word class and function of words; denotative and 

connotative meaning of words; the variation of words in formal 

and informal styles; formation of clauses and sentences in 

various kinds of function

 0166 101 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการสื่อสาร 3(3-0-6)

  Introduction to Communication 

  ความสาํคญัของการสือ่สารในศาสตรแขนงตางๆ ระบบและ

วธิกีารสือ่สาร ทกัษะการส่ือสารเบ้ืองตน ฟง พดู อาน เขยีน กระบวนการนํา

เสนอ ทําความเขาใจและวิเคราะหพฤติกรรมผูสื่อสาร

  Substance of communication in different 

disciplines, scheme and method of communication; 

fundamental skills of communication: listening, speaking, 

reading, and writing; presentation procedure, comprehension 

and analysis of communicator's behavior   
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 0166 201 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ 1 3(2-2-5)

  Computer for Designing 1

  ความหมาย ความสําคญัของคอมพิวเตอรมลัตมิเีดยี หลกั

การใชงานคอมพิวเตอรเบื้องตน หลักการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อ

งานการออกแบบสือ่ อปุกรณทีเ่กีย่วของในกระบวนการใชงานคอมพิวเตอร 

  Meaning, significance of multimedia computer; 

principles of fundamental computer operation; principles of 

package software for media design; gadgets relevant to process 

of computer operation

 0166 202 ศิลปะการถายภาพ 1 3(2-2-5)

  Art of Photography 1

  ประวัติความเปนมาของการถายภาพ กลองถายภาพและ

อุปกรณการถายภาพ แนวคิดและทฤษฎีการจัดองคประกอบภาพถาย 

การถายภาพดวยกลองดิจิทอล เทคนิคการถายภาพรูปแบบตางๆ

  History of photography, camera, and photography 

tools; concepts and theories of photograph composition; 

photography with digital camera, various techniques of 

photography

 0166 203 การเขียนและการรายงานขาว         3(2-2-5)

  News Writing and Reporting 

  ความหมายและความสําคัญของข  าว  คุณค าข  าว 

องคประกอบของขาว ประเภทของขาว โครงสรางของขาว พาดหัวขาว 

ความนําขาว และเน้ือขาว เทคนิคการสื่อขาวประเภทตางๆ แหลงขาวและ

ความรับผิดชอบตอสังคม ฝกปฏิบัติการเขียนขาวและการส่ือขาว 

ผลิตรายงานขาวออฟไลนและการรายงานขาวออนไลน

  Meaning and substance of news, news value, news 

component, types of news; structure of news; headline, news 

introduction, and news body; different techniques of news 

conveyance, information source, and social responsibility; 

practice in writing and conveying news, producing offline news 

and reporting online news

 0166 208 การสรางสรรคงานสารคดี        3(2-2-5)

  Creativity of Documentary Works

  หลักการเขียนสารคดีประเภทต างๆ  แนวคิดและ

กระบวนการในการสรางประเด็น    การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม 

การกําหนดเคาโครงเรื่อง กลวิธีนําเสนอและการฝกเขียนสารคดีประเภท

ตางๆ รวมทั้งการนําเสนอในสื่อออฟไลนและสื่อออนไลน

  Principles of different documentary writing; 

concepts and process of topic creation; fieldwork data collection; 

plot setting, tactics of demonstration and practice of different 

documentary writing, including presentation in offline and online 

media

 0186 391 ทักษะทางภาษาญ่ีปุนขั้นตนเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

    Elementary Japanese Skills 

  for Communication 1

  อานและเขยีนตัวอกัษรฮริาคานะ คาตาคะนะ การออกเสยีง

คําศัพท โครงสรางไวยากรณภาษาญ่ีปุนเบื้องตน

  Reading and writing Hiragana and Katakana. 

Pronunciation of vocabulary. Introduction to basic Japanese 

grammar

 0186 392 ทักษะทางภาษาญ่ีปุนขั้นตนเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

  Elementary Japanese Skills 

  for Communication 2

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0186 391 ทักษะทางภาษาญี่ปุน

ขั้นตนเพื่อการสื่อสาร 1

 Prerequisite : 0186 391  Elementary Japanese 

Skills for Communication 1

  ไวยากรณ คาํศพัทและสาํนวนภาษาญีปุ่นเบือ้งตน พืน้ฐาน

การเขียนและอานตัวอักษรคันจิ

  Basic Japanese grammar, vocabulary and 

sentences. Reading and writing kanji at basic level

 0186 393  ทักษะทางภาษาญ่ีปุนขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

  Intermediate Japanese Skills 

  for Communication 1

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0186 392 ทกัษะทางภาษาญีปุ่นขัน้

ตนเพื่อการสื่อสาร 2

 Prerequisite : 0186 392  Elementary Japanese 

Skills for Communication 2

  ไวยากรณ คําศัพทและสํานวนภาษาญ่ีปุนท่ีมีโครงสราง

ตอเนื่องจากข้ันพื้นฐาน  

  Japanese grammar, vocabulary and expressions 

on a higher level than    Elementary Japanese
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 0186 394 ทักษะทางภาษาญ่ีปุนขั้นกลาง 3(2-2-5)

  เพ่ือการสื่อสาร 2

  Intermediate Japanese Skills 

  for Communication 2

  เง่ือนไขของรายวิชา : 0186 393 ทักษะทางภาษาญี่ปุน

ขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 1

 Prerequisite : 0186 393 Intermediate Japanese 

Skills for Communication 1

  ทักษะการประยุกตใชภาษาญ่ีปุนขั้นกลาง เพื่อการสื่อสาร

ในชีวิตประจําวัน

  Intermediate  Japanese using ski l l s  for 

communication in daily life

 0186 395 การส่ือสารภาษาญ่ีปุนเพื่อการทํางาน 3(2-2-5)

  Japanese Communication for Work 

 เง่ือนไขของรายวิชา : 0186 394 ทักษะทางภาษาญ่ีปุน

   ขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 2

 Prerequisite : 0186 394 Intermediate Japanese 

Skills for Communication 2

  ทกัษะการสือ่สารภาษาญีปุ่นในสถานการณตางๆ ทีเ่กดิขึน้

ในการทํางาน การฟงบทสนทนาที่เปนประโยชนในการทํางาน

  Japanese conversation skills for various work 

situations. Listening comprehension of language encountered 

in the workplace

  2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

  2.4 หมวดประสบการณภาคสนาม** ไมนอยกวา 6 หรือ 9 หนวยกิต

   โปรแกรมปกติ

 0165 239 การฝกงาน 6(0-12-0)

  Internship

  การฝกงานในหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนตาม

ความสนใจและสอดคลองกบัวชิาทีศ่กึษา การนาํความรูทีไ่ดจากการศกึษา

ของรายวิชาตาง ๆ ไปประยุกตใชกับลักษณะงานในองคกรไดอยาง

มีประสิทธิภาพ นําเสนอผลการฝกงานเปนรายงานประกอบการสัมมนา 

  Training in government and private organisations 

according to individual interests and related fields of study; 

effective application of knowledge in professional organisations; 

presentation of internship in forms of report and seminar

   โปรแกรมสหกิจศึกษา

 0199 499 สหกิจศึกษา 9(0-40-0)

  Cooperative Education 

  การปฏบิตังิานในสถานประกอบการอยางมรีะบบ โดยความ

รวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ เพื่อพัฒนานิสิตใหมี

ความรูทางวิชาการและทักษะท่ีเกี่ยวของกับ  การทํางานในสถานประกอบ

การ การพฒันาตนเองในดานการคดิอยางเปนระบบ การสงัเกต การตัดสนิ

ใจ ตลอดจนทกัษะในการวเิคราะหและการประเมนิตามความตองการของ

สถานประกอบการ และตลาดแรงงาน               

  A Systematic provision of work-based learning in 

the work place for students with the cooperation between the 

university and the work places to allow the students to develop 

both academic and work-related skills in the work place. This 

procedure will help the students in self-development in terms of 

systematic thinking, observation, decision making, analytical 

and evaluation skills. Also it will result in high quality graduates 

who are most suitable for the work places and the labor market

หมายเหตุ ** 

เปนรายวิชาตองเรียนตามโครงสรางหลักสูตรโดยไมนบัหนวยกิต

ประเมินผานเกณฑรอยละ 70 ขึ้นไป เปน   S (Satisfactory)

ประเมินไมผานเกณฑ ตํ่ากวารอยละ 70 เปน   U (Unsatisfactory)

 3. วิชาเอกภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม

  3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

   รายละเ อียดรายวิชาตามหมวดวิชา ศึกษา ท่ัวไปของ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  3.2 หมวดวิชาเฉพาะ     99  หนวยกิต       

   3.2.1 กลุมวิชาแกน 19  หนวยกิต

 0165 001 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนเบื้องตน 2(2-0-4)

  Introduction to ASEAN Languages 

  and Cultures 

  ลักษณะทางภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน และความ

สัมพันธทางภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 

  Characteristics of ASEAN languages and cultures 

as well as the relationships of ASEAN languages and cultures
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 0165 002 วรรณกรรมอาเซียน 2(2-0-4)

  ASEAN Literature

  ลักษณะเฉพาะและลักษณะรวมของวรรณกรรมอาเซียน 

ความสัมพันธระหวางวรรณกรรมอาเซียนกับบริบททางสังคมและ

วัฒนธรรม ศึกษาวรรณกรรมคัดสรร

  Specific and common characteristics of ASEAN 

literature, the relationships between ASEAN literature and 

socio-cultural contexts, a study of selected literature

 0165 003 สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง 2(2-0-4)

  อาเซียนปจจุบัน

  Current ASEAN Society, Economy and Politics

  สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และความ

สัมพันธของกลุมประเทศอาเซียน

  Conditions of society, economy, and politics as 

well as the relationships of ASEAN countries

 0165 004 การวิจัยทางภาษาและวัฒนธรรมเบื้องตน 2(1-2-3)

  Introduction to Research Methodology

  in Language and Culture

  ความหมาย แนวคิด และวิธีวิทยาการวิจัยทางภาษาและ

วัฒนธรรมเบื้องตน

  Meaning, concept, and introduction to research 

methodology in language and culture

 0104 102 ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต 3(3-0-6)

  History of Southeast Asia 

  ดินแดนและชนชา ติ ในเอ เ ชียตะ วันออกเ ฉียงใต 

กอนประวัติศาสตรจนถึงสมัยกอนการติดตอกับชาติตะวันตก การเขามา

ของชาติตะวันตก วิธีการเขายึดครอง การปกครอง การเผยแพรอิทธิพล 

ตลอดจนบทบาทและความสําคัญของดินแดนแถบนี้ในโลกปจจุบัน

  Territories and nations in Southeast Asia from 

prehistoric to former periods of the  connection with western 

countries, invasion of western countries, occupying method, 

power dissemination, role and concern of the territory in the 

current world      

 0105 205 การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอข้ันพ้ืนฐาน 3(2-2-5)

  English Speaking for Basic Presentation

  ทกัษะการฟงและการพดูภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารระดบัสงู

ขึน้ การฝกฟงและสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณทีซ่บัซอนข้ึน การนําเสนอ

ขอมลูเบ้ืองตนเก่ียวกับบคุคล สถานท่ี เหตุการณขาวสาร และกระบวนการตางๆ 

โดยเนนความคลองแคลวและความชัดเจนในการออกเสียง 

  Skills of listening and speaking English for 

communication in advanced level, practice of listening and 

conversing in English towards complicated situation, basic 

information presentation of person, place, event, news, and 

different procedures focusing on fluency and precise 

pronunciation

 0105 301 ภาษาอังกฤษสําหรับมนุษยศาสตร 3(3-0-6)    

  และสังคมศาสตร

       English for Humanities and Social Sciences

                ทักษะการพูด ฟง อาน เขียน เกี่ยวกับงานวิชาการทางดาน

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ศัพทเฉพาะและโครงสรางที่จําเปน

ฝกการนําเสนอเชิงวิชาการ การฝกอานเนื้อหาเชิงวิชาการและเขียนสรุป

                Speaking, listening, reading, and writing skills for 

academic purposes in the fields of humanities and social 

sciences; technical terms and essential English grammatical 

structures; practice in academic oral presentation; practice in 

reading various academic texts and writing a summary

 0161 107 การเขียนไทยเบ้ืองตน 2(1-2-3)

  Introduction to Thai Writing

  ความรูและความเขาใจในหลักการเบื้องตนของการเขียน

ภาษาไทย ศลิปะการใชคาํ การผูกประโยค ทกัษะการเขียนยอหนา การเขียน

โดยใชกระบวนความหรือโวหารแบบตางๆ 

  Knowledge and comprehension in basic Thai 

writing, arts of wording, sentence construction, skill of paragraph 

writing,  writing through process or different styles

   3.2.2  กลุมวิชาพื้นฐานเฉพาะดาน ไมนอยกวา 65 หนวยกิต

    3.2.2.1 วิชาเอกบังคับ 51 หนวยกิต

 0165 301 ทักษะทางภาษาเวียดนามขั้นตนเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)

  Elementary Vietnamese Skills 

  for Communication 

  ทักษะฟง พูด อาน เขียนดวยคําศัพท สํานวน ถอยคํา และ

การฝกบทสนทนาในชีวิตประจําวัน ระบบตัวอักษรเวียดนาม โครงสราง

ประโยคพื้นฐาน ความแตกตางระหวางภาษาพูดและภาษาเขียน เขาใจ

วงศัพทพื้นฐานระดับ 500 คํา และความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมเวียดนาม

เบ้ืองตนที่จําเปนในชีวิตประจําวัน 

  Basic communicative skills of listening, speaking, 

reading and writing in Vietnamese language. Vocabularies, 

expressions and colloquial dialogues for usage in Daily life. 

Introduction to Vietnamese script, basic grammatical structures 

; the difference between spoken Vietnamese and written 
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Vietnamese and lexical knowledge of 500 words. Basic approach 

to Vietnamese culture

 0165 302 ทักษะทางภาษาเวียดนามขั้นกลาง 3(2-2-5)

  เพ่ือการสื่อสาร 

  Intermediate Vietnamese Skills 

  for Communication 

  ทักษะฟง พูด อาน เขียนดวยคําศัพท สํานวน ถอยคํา และ

การฝกบทสนทนาในสถานการณตางๆ ทกัษะการอานและการเขียนเพ่ือการ

สื่อสารเบื้องตน เขาใจวงศัพทพื้นฐานระดับ 1,000 คํา และความรูเกี่ยวกับ

วัฒนธรรมเวียดนามในสถานการณตางๆ

  Practice of communicative skills in listening, 

speaking, reading and writing in Vietnamese language. 

Vocabularies, expressions and colloquial dialogues in various 

situations. Basic skills of reading and writing in Vietnamese for 

communication and lexical knowledge of 1,000 words. Learning 

Vietnamese culture in various contexts

 0165 303 ทักษะทางภาษาเวียดนามขั้นสูงเพื่อการสื่อสาร  3(2-2-5)

  Advanced Vietnamese Skills 

  for Communication 

  ทักษะฟง พูด อาน เขียนดวยคําศัพท สํานวน ถอยคํา และ

การฝกบทสนทนาจาก     บทสนทนาหรอืขอความทีพ่บเหน็บอย เชน โฆษณา 

ปาย ประกาศ จดหมาย ขาว สื่อโฆษณา ภาพยนตร รายการโทรทัศน ฯลฯ 

ความรูดานคําศพัทในระดบั 2,000 คาํ ความรูเกีย่วกบัวฒันธรรมและสังคม

เวียดนามที่จําเปน

  Practice of communicative skills in listening, 

speaking, reading and writing in Vietnamese language.

Vocabularies, expressions and colloquial dialogues frequently 

used in advertisements, signs, announcements, letters news, 

advertisements, movies, television programmes etc.  Lexical 

knowledge of 1,500 words. Learning various aspects of 

Vietnamese culture and society

 0165 304 ระบบเสียงและตัวอักษรภาษาเวียดนาม 2(1-2-3)

  Vietnamese Phonology and Characters

  เสยีงและระบบเสียงในภาษาเวียดนาม การถอดเสยีงภาษา

เวียดนามเปนสัทอักษรสากล การวิเคราะหหนวยเสียงและระบบตัวอักษร

ในภาษาเวียดนาม

  Sounds and sound system in Vietnamese; System 

of transcribing Vietnamese to be International Phonetic 

Alphabets; Vietnamese phonological analysis and characters 

 0165 305 ไวยากรณเวียดนาม 2(1-2-3)

  Vietnamese Grammar

  คาํ วล ีอนพุากย ประโยค และวากยสัมพนัธภาษาเวียดนาม

  Words, phrases, clauses, sentences and Syntax  in 

Vietnamese

 0165 306 การฟงภาษาเวียดนามเพ่ือความเขาใจ 2(1-2-3)

  Vietnamese Listening for Comprehension

  หลักการฟงเพื่อความเขาใจ ทักษะการฟงจับความหมาย

จากคาํ และใจความสาํคญัจากประโยค ถอยคาํ สาํนวน และสรปุสาระสาํคญั

จากการฟงภาษาเวียดนาม

  Principles of listening for comprehension, listening 

skills for meaning of words and main idea from sentences, 

wording, expression, and summarising from listening in 

Vietnamese

 0165 307 การสนทนาภาษาเวียดนามในชีวิตประจําวัน   2(1-2-3)

  Vietnamese Conversation in Daily Life

  การพูดภาษาเวียดนามในสถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้นใน

ชวีติประจาํวนั การใชคาํศพัท สาํนวนและการออกเสยีงทีถ่กูตองและเหมาะ

สมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม 

  Speaking in Vietnamese conversation through 

different daily-life situations ;  word, idiom and pronunciation 

accuracy and appropriateness for each situation in social and 

cultural context

 

 0165 308 การพูดภาษาเวียดนามในโอกาสพิเศษตางๆ   2(1-2-3)

  Vietnamese Speaking for Special Occasions 

  หลักการ ประเภทและกลวิธีพูด และการฝกทักษะการพูด

ในโอกาสพเิศษ อาท ิการพดูแนะนาํตนเอง การพดูแนะนาํองคกร การกลาว

ตอนรบัผูมาเยอืน การกลาวลา  การกลาวคาํอวยพรในโอกาสตางๆ เปนตน  

  Principles, types and speaking strategies; practice 

in speaking in special occasions  such as introducing oneself, 

introducing organization, welcoming visitors, bidding farewell, 

blessing in different occasions, etc. 

 0165 309 การอานภาษาเวียดนามเพ่ือความเขาใจ 2(1-2-3)

  Vietnamese Reading for Comprehension

  หลกัการอานเพือ่ความเขาใจ ทกัษะการอานจับความหมาย

จากคาํและใจความสาํคญัจากประโยค ถอยคาํ สาํนวน และสรปุสาระสาํคญั

จากการอานภาษาเวียดนาม
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  Principles of reading for comprehension, reading 

skill for meaning of words and main idea from sentences, 

wording, expression, and summarising from reading in 

Vietnamese

 0165 310 การเขียนความเรียงภาษาเวียดนาม 2(1-2-3)

  Vietnamese Essay Writing 

  หลักการเขียน องคประกอบ และศิลปะการเลือกใชคําใน

การเขียนความเรียง ทักษะ การเขียนอธิบายโวหาร การบรรยายโวหาร 

พรรณนาโวหารและสาธกโวหาร และทกัษะการรางเคาโครงและการพฒันา

ความเชื่อมโยงระหวางขอความและยอหนา

  Principles of writing, components, and arts of word 

selection for composition writing; skills of writing, rhetorical 

essays: explanation, description, narration and exemplification; 

skills of drafting outlines and developing cohesion between 

statements and paragraphs

 0165 311 ภาษาเวียดนามสําหรับงานสํานักงาน 2(1-2-3)

  และเลขานุการ

  Vietnamese for office works and Secretary

  ศัพท สํานวน ขอความ ที่ใชในสํานักงาน และการติดตอ

ประชาสัมพันธระหวางองคกร อันเปนทักษะการส่ือสารในเร่ือง การเขียน

โครงการ  การบันทึกการประชุม การจัดระเบียบวาระ การประชุม  การเขียน

รายงานการประชุม หนังสือราชการ การใชเคร่ืองมืออีเล็กทรอนิกส

ที่เกี่ยวของกับสํานักงาน และการประสานงานระหวางหนวยงาน องคกร

และหนวยงานอื่นใด   

  Vocabulary, expressions, statements used in 

offices and cooperation in public relations among organizations 

in terms of communicative skills in project writing, minutes of 

a meeting, meeting agenda arranging, meeting report writing, 

dispatch writing, using electronic devices in the office, and 

coordination among organizations and other sectors

 0165 312 ภาษาเวียดนามธุรกิจ  2(1-2-3)

  Vietnamese for Business

  ศัพท สํานวน ประโยค และรูปแบบขอความท่ีใชในวงการ

ธุรกิจการคาในประเทศและระหวางประเทศในเรื่อง โครงสรางองคกรทาง

ธรุกจิการคา  การตดิตอประสานงานระหวางองคกรของรฐัและเอกชน การ

จําหนวยผลิตภัณฑ การซ้ือผลิตภัณฑ การประเมินราคา การขนสงสินคา

และการเสียภาษีการคาตางๆ รวมทั้งทักษะ การฟง พูด อาน และเขียน

ที่เกี่ยวของกับธุรกิจการคา

  Vocabulary, expressions, sentences, and statement 

patterns used in domestic and international commerce; structure 

of business organization, coordination between governmental 

and private organization; product trade, product purchase, 

valuation, freight and trading taxations; communicative skills 

including listening, speaking, reading, and writing in commerce

 0165 313 การสอนภาษาเวียดนามในฐานะ 2(1-2-3)

  ภาษาตางประเทศ

  Teaching Vietnamese as a Foreign Language

  ทฤษฎีการสอนและเทคนิคการสอนภาษาเวียดนามในฐานะ

ภาษาตางประเทศ จิตวิทยาการสอน หลักสูตรและแผนการสอน เอกสาร

ประกอบการสอน สื่อการสอน การวัดผลและประเมินผล

  Principles and theories of teaching Vietnamese as 

a foreign language, teaching psychology, curriculum and 

instruction, teaching plan, teaching handout, teaching material, 

evaluation and assessment

 0165 314 การเปรียบตางไวยากรณเวียดนาม-ไทย  2(1-2-3)

  Comparative Study of Vietnamese 

  and Thai Grammar

  ศึกษาเปรียบตางระบบไวยากรณทั้งภาษาเวียดนามและ

ภาษาไทยในเร่ืองเสียงและระบบเสียง คําและความสัมพันธของคํา คําและ

ความหมาย 

  Comparative and contrastive study of Vietnamese 

and Thai Grammar in deep details; phonetics and phonology, 

morphology and syntax, lexical and semantics 

 0165 315 ศิลปะการใชภาษาเวียดนามเพ่ือการสื่อสาร 2(1-2-3)

  Art of Vietnamese Language 

  for Communication

  หลักการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร ทักษะการฟง พูด อาน 

เขยีนภาษาเวียดนามเพ่ือ การส่ือสารในบริบทตางๆ ความสัมพนัธของภาษา

กบัสงัคมและวัฒนธรรม ปจจยัทีเ่กีย่วของกบัการใชภาษาเวียดนามในการ

สื่อสารขามวัฒนธรรมตามบริบทตางๆ มารยาทการสื่อสารในภาษา

เวียดนาม

  Principles of language for communication; skills of 

listening, speaking, reading and writing Vietnamese for 

communication in different contexts; the relationship between 

language, society and culture; factors related to Vietnamese 

used for cross-cultural communication in different contexts; 

manner of communication in Vietnamese
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 0165 316 การแปลภาษาเวียดนาม-ภาษาไทย 2(1-2-3)

  Translation of Vietnamese into Thai 

  หลัก วิธีการและเทคนิคการแปลจากภาษาเวียดนามเปน

ภาษาไทย 

  Principles and techniques of translation; translating 

Vietnamese to Thai

 0165 317 การแปลภาษาไทย-ภาษาเวียดนาม 2(1-2-3)

  Translation of Thai into Vietnamese 

  หลัก วิธีการและเทคนิคการแปลจากภาษาไทยเปนภาษา

เวียดนาม

  Principles and techniques of translation; translat-

ing Thai to Vietnamese

 0165 318 การลามภาษาเวียดนาม 2(1-2-3)

  Vietnamese Interpretation

  หลกัการและเทคนคิวธิกีารแปลแบบลาม การลามแบบพดู

ตาม การลามแบบพูดพรอม ในสถานการณตางๆ ทั้งจากภาษาเวียดนาม

เปนภาษาไทยและจากภาษาไทยเปนภาษาเวียดนาม จรรยาบรรณของลาม

  Principles and techniques of interpretation, 

consecutive interpretation, simultaneous interpretation in 

different situations from Vietnamese to Thai and from Thai to 

Vietnamese, ethics of interpreters

 0165 319 พัฒนาการวรรณกรรมเวียดนาม 2(2-0-4)

  Development of Vietnamese Literature

  พัฒนาการวรรณกรรมเวียดนาม ลักษณะวรรณกรรม

เวยีดนามประเภทตางๆ ลกัษณะเดนของวรรณกรรมเวียดนามในแตละยคุ 

ศึกษาวรรณกรรมเวียดนามคัดสรร 

  Development of Vietnamese literature, different 

genres of Vietnamese literature, outstanding characteristics of 

Vietnamese literature in each period, study of selected 

Vietnamese literature

 0165 320 ประวัติศาสตรเวียดนาม 2(2-0-4)

  Vietnamese History

  ประวัตศิาสตรเวยีดนามในยุคกอนประวัตศิาสตร ยคุภาย

ใตการปกครองของจีน ยุคสรางชาติ ยุคอาณานิคมฝรั่งเศส ยุคสงคราม

การตอตานสหรัฐอเมริกาและยุคแหงการเปลี่ยนแปลงใหม

  Vietnamese History in the pre-historical period, 

the Chinese domination, French colonization, anti-American 

war for independence and reformation

 0165 321 เวียดนามศึกษา 2(2-0-4)

  Vietnamese Studies

  ความรู ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศเวียดนาม ในประเด็น 

ประวัติศาสตร สภาพภูมิศาสตร ชาติพันธุ สังคมและวัฒนธรรม วิถีการ

ดํารงชีวิตและแนวคิดชองชาวเวียดนาม

  General knowledge of Vietnam: history, geography, 

ethnicity, society, and culture, lifestyle and thought of the 

Vietnamese

 0165 322 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมเวียดนาม 2(2-0-4)

  ปจจุบัน

  Contemporary Vietnamese Politics, 

  Economy, and Society  

  การเมือง เศรษฐกิจและสังคมเวียดนามในปจจุบันและ

แนวโนมในอนาคต 

  Vietnamese politics, economy, and society at 

present and the future trend 

 0165 323 สัมมนาความสัมพันธเวียดนาม -ไทย 2(1-2-3)

  Seminar in the Vietnamese - Thai 

  Relationship

  สัมมนาความสัมพันธระหวางเวียดนาม - ไทย ตั้งแตอดีต

จนถงึปจจุบนั ในดานเศรษฐกจิ การเมอืง สงัคมและวฒันธรรม โดยเฉพาะ

ในประเด็นความรวมมือระหวางไทยและเวียดนามในบริบทภูมภิาคภิวตัน

  Seminar in the Vietnamese-Thai relationship from 

the past to present in  terms of economy, politics, society, and 

culture; especially towards the point of Thai-Vietnamese 

cooperation in context of regionalization

 0165 324 การวิจัยทางภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม 2(2-0-4)

  Research Methodology in Vietnamese 

  Language and Culture

  ความหมาย แนวคิดทฤษฎี รูปแบบ วิธีวิทยาการวิจัยและ

ปฏิบัติการวิจัยเบ้ืองตน ทางภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม 

  Meaning, theoretical concept, pattern, research 

methodology, and basic research operation in Vietnamese 

language and culture
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    3.2.2.2 วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา   14 หนวยกิต

 0165 325 คําและวากยสัมพันธในภาษาเวียดนาม  2(2-0-4)

  Vietnamese Morphology and Syntax

  ลกัษณะของหนวยคาํ คาํ วลแีละประโยคในภาษาเวยีดนาม 

การแบงประเภท องคประกอบ  การวิเคราะหระบบคํา ระบบประโยค และ

ความสัมพันธของคําในภาษาเวียดนาม

  Characteristics of morphemes, words, phrases, 

and sentences in Vietnamese  language; categorization, 

components, analysis of morphology, sentence system and word 

relation in Vietnamese language

 0165 326 คําและความหมายในภาษาเวียดนาม 2(2-0-4)

  Vietnamese Lexicon and Semantics

  ทฤษฎีทางอรรถศาสตร การตีความและกลวิธีในการสื่อ

ความหมาย ศึกษาวิเคราะหโครงสรางทางความหมายของคําในภาษา

เวียดนาม

  Theory of semantics, interpretation and semiotic 

method; analysis of semantic structure of words in Vietnamese 

language

 0165 327 วัจนปฏิบัติศาสตรภาษาเวียดนาม        2(2-0-4) 

  Vietnamese Pragmatics

  บริบทกับภาษา ทฤษฎีวัจนกรรม ความสุภาพทางภาษา 

การวิเคราะหการสนทนา วัจนกรรมในสังคมตางวัฒนธรรม

  Language in context, theory of speech act, 

politeness in language, discourse analysis in society with 

different cultures

 0165 328 ภาษาถิ่นเวียดนาม 2(2-0-4) 

  Vietnamese Dialects

  แนวคดิและทฤษฎกีารศกึษาภาษาถิน่ ลกัษณะภาษาถิน่ใน

เวียดนาม การวิเคราะหความแตกตางระหวางภาษาถิ่นตางๆ ในเวียดนาม 

  Concept and theory of dialect study, characteristic 

of Vietnamese dialect, analysis of variation among different 

dialects in Vietnam

 0165 329 คํายืมในภาษาเวียดนาม   2(2-0-4)

  Vietnamese Loan Words

  ปจจยัการรบัภาษาตางประเทศในภาษาเวยีดนาม ภาษาตาง

ประเทศท่ีปรากฏในภาษาเวียดนาม ลกัษณะการเปล่ียนแปลงคําและความ

หมายของคําและลักษณะการเปล่ียนแปลงคําตางประเทศในภาษาเวียดนาม

  Factors to accept foreign language in Vietnamese 

language; foreign languages appearing in Vietnamese language; 

features of word change and meaning, and features of foreign 

change in Vietnamese language

 0165 330 ภาษาศาสตรเวียดนามภาคสนาม 2(2-0-4)

  Vietnamese Linguistic Field Works 

  แนวคิด ทฤษฎี และวิธีการศึกษาภาษาศาสตรภาคสนาม 

ปฏิบัติการศึกษาภาษาศาสตรภาคสนามในเวียดนาม

  Concept, theory, and linguistic fieldwork study, 

linguistics fieldwork conduction in Vietnam

 0165 331 ภาษาเวียดนามเพ่ือการโรงแรม                  2(1-2-3)

  Vietnamese for Hotel Services

  คําศัพท สํานวน ขอความที่ใชในวงการธุรกิจการโรงแรม 

และการบริการลูกคา และ  การฝกทักษะ การฟง พูด อาน และเขียนภาษา

เวียดนามที่เกี่ยวของกับธุรกิจการโรงแรม

  Vocabulary, expressions, statements used in hotel 

business and customer  service; skill practice in listening, 

speaking, reading, and writing in Vietnamese language 

relevant to hotel business

 0165 332 ภาษาเวียดนามเพ่ือการทองเท่ียว 2(1-2-3)

  และมัคคุเทศก

  Vietnamese for Tourism and Tour Guide

  หลักการเบ้ืองตนของมัคคุเทศก ทักษะการฟง การพูด 

การอานและการเขียนภาษาเวียดนามที่เกี่ยวของกับอาชีพมัคคุเทศก 

  Basic principles for tour guiding; listening,

speaking, reading, and reading skills in Vietnamese language 

relevant to professional tourist guide 

 0165 333 ภาษาเวียดนามเพ่ือการเมืองและการปกครอง 2(1-2-3)

  Vietnamese for Politics and Government

  คําศัพท  สํานวน  ขอความที่ใชในวงการทางการเมือง 

การปกครองของเวียดนาม ที่ปรากฏทางส่ือสิ่งพิมพและสื่ออีเล็กทรอนิกส 

การศึกษาสถานการณการใชภาษาการเมืองและการปกครองท่ีนาสนใจ  

  Vocabulary, expressions, statements used in 

Vietnamese politics and governance apparent in printed and 

electronic media; a study of language usage for interesting 

politics and governance situations 
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 0165 334 ภาษาเวียดนามเพื่อการโฆษณา 2(1-2-3)

  และประชาสัมพันธ            

  Vietnamese for Advertisement 

  and Public Relation

  แนวคิด หลักการ และวิธีการใชภาษาเวียดนามในการ

ประชาสมัพนัธ  การออกแบบและการเขยีนแผนพบั ใบปลวิและปายโฆษณา

  Concepts, principles, and methods of Vietnamese 

language used in public relations, design, and writing leaflet, 

pamphlet, and signboard 

 0165 335 การฟงภาษาเวียดนามเพื่อการวิเคราะหวิจารณ  2(1-2-3)

  Vietnam  Listening  for Criticism

  หลักการฟงเพื่อการวิเคราะหวิจารณ ทักษะการฟงภาษา

เวียดนาม เพื่อแยกแยะขอเท็จจริง ขอคิดเห็น ความหมายตรงและความ

หมายแฝงที่ผูสงสารมุงสงไปยังผูรับสาร พรอมทักษะ  การประเมินคา

จากสารที่ฟงประเภทตางๆ

  Principles of listening for criticism, skill of 

Vietnamese listening for distinguishing fact, opinion, denotation, 

and connotation from senders to receivers, and skill of assessing 

different messages

 0165 336 การอานภาษาเวียดนามเพื่อการวิจารณ   2(1-2-3)

  Vietnam  Reading for Criticism

  หลักการอานวิเคราะหและวิจารณ องคประกอบของ

ขอความ ขอเทจ็จรงิ ขอคดิเหน็ ความหมายตรงและความหมายแฝงทีผู่สง

สารมุงสงไปยังผูรบัสาร พรอมทกัษะการประเมินคางานเขยีนประเภทตางๆ

  Principles of reading for analysis and criticism; 

components of statements, facts, opinions, denotations, 

connotations sent from senders to receivers; evaluating various 

types of written works

 0165 337 การแปลเวียดนามเพื่องานธุรกิจ  2(1-2-3)

  Vietnamese Translation for Business

  การฝกการแปลขาว บทความ สารคดีทางธุรกิจประเภท

ตางๆ จากภาษาเวียดนามเปนภาษาไทยและจากภาษาไทยเปนภาษา

เวียดนาม

  Practice in translating news, articles, business 

documentaries from Vietnamese into Thai, and from Thai into 

Vietnamese

 0165 338 วรรณคดีขนบประเพณีเวียดนาม 2(2-0-4)

  Vietnamese Literature Related to Traditions  

  ความหมายและรูปแบบ ความสัมพันธระหวางวรรณคดี

ขนบประเพณีกับวิถีชีวิต ของชาวเวียดนามในดานคําสอนขนบประเพณี 

ลักษณะบทบาทและคณุคาของวรรณคดเีวยีดนามทีส่มัพนัธกบัวถิชีวีติของ

ชาวเวียดนามในยุคตาง ๆ

  Meaning and genres, relationships between 

traditional literature and ways of living for the Vietnamese in 

relation to traditional doctrines; characteristics of roles and 

values of Vietnamese literatures relevant to ways of life for the 

Vietnamese in different periods

 0165 339 วรรณกรรมยุคคลาสสิกเวียดนาม 2(2-0-4)

  Vietnamese Classical Literature 

  ลกัษณะวรรณกรรมคลาสสิกของเวียดนามในดานรูปแบบ  

เน้ือหา  แนวคิด และกลวิธีการประพันธ ในยุคคลาสสิคของเวียดนาม รวม

ทัง้ศกึษาความสมัพนัธของวรรณกรรมทีเ่ก่ียวของสงัคมและวฒันธรรมของ

เวียดนาม

  Characteristics of Vietnamese classical literary 

works with reference to genres, contents, concepts, and 

composition technique in classical period; a study of relationship 

of literary works and Vietnamese society and cultures

 0165 340 วรรณกรรมเวียดนามรวมสมัย  2(2-0-4)

  Vietnamese Contemporary Literature

  ความหมาย ลกัษณะดานรปูแบบ เน้ือหา แนวคดิและกลวิธี

การประพนัธของวรรณกรรมเวยีดนามรวมสมยั บทคดัสรรจากผลงานของ

นักเขียนวรรณกรรมรวมสมัยเวียดนามที่สําคัญ

  Meanings, characteristics, genres, contents, 

concepts and composition techniques of Vietnamese 

contemporary literature, selected important work from 

Vietnamese writers in contemporary literature

 0165 341 คติชนวิทยาเวียดนาม   2(2-0-4)

  Vietnamese Folklore

  ความหมาย ความสําคญั ลกัษณะ ขอบขายและวิธกีารศึกษา

คติชนวิทยา ความสัมพันธของคติชนวิทยากับวรรณคดี สังคมและ

วฒันธรรมเวียดนาม วิเคราะหขอมูลดานคติชนของเวียดนาม  

  Meaning, significance, characteristics, framework 

and methodology of folklore; the relationship of folklore, literature, 

society, and culture in Vietnam; data analysis of Vietnamese 

folklore



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2563  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

252

 0165 342 ประเพณี  พิธีกรรมและความเช่ือในเวียดนาม   2(2-0-4)

  Vietnamese Traditions, Rites, and Beliefs 

  ประเพณี ความเช่ือและพิธีกรรมเก่ียวกับการเกิด การเจ็บ

ปวย การแตงงาน และการตาย ของชาวเวียดนาม

  Custom, beliefs, and rites relevant to birth, illness, 

marriage, and death of the Vietnamese 

 0165 343 สัมมนาภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม    2(1-2-3)

  Seminar in Vietnamese Language

  and Culture

  สัมมนาการศึกษาภาษาเวียดนามตามแนวภาษาศาสตร 

ภาษาในบรบิทของวฒันธรรมเวยีดนาม ความแตกตางระหวางการใชภาษา

ในวัฒนธรรมเวียดนามกับวัฒนธรรมไทย

  Seminar in studies of Vietnamese with linguistic 

approach, language in Vietnamese cultural context, differences 

of language used between Vietnamese and Thai cultures

   3.2.3 กลุมวิชาโท ไมนอยกวา  15 หนวยกิต

 0165 148  ทักษะทางภาษาเขมรข้ันตนเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

      Elementary Khmer Skills 

  for Communication 1

      การฝกทักษะฟง พูด อาน เขียนดวยคําศัพท สํานวน 

ถอยคํา และบทสนทนา ในชีวิตประจําวัน ระบบตัวอักษรเขมร โครงสราง

ประโยคพื้นฐาน ความแตกตางระหวางภาษาพูดและภาษาเขียน เขาใจ

วงศพัทพืน้ฐานระดบั 500 คาํ และความรูเกีย่วกบัวฒันธรรมเขมรเบือ้งตน

ที่จําเปน  ในชีวิตประจําวัน 

      Basic communicative skills of listening, speaking, 

reading and writing in Khmer language. Vocabularies, 

expressions and colloquial dialogues for usage in Daily life.

Introduction to Khmer script, basic grammatical structures ; the 

difference between spoken Khmer and written Khmer and 

lexical knowledge of 500 words. Basic approach to Khmer culture

 0165 149 ทักษะทางภาษาเขมรข้ันตนเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

      Elementary Khmer Skills for Communication 2

      การฝกทักษะฟง พูด อาน เขียนดวยคําศัพท สํานวน 

ถอยคํา และบทสนทนา ในสถานการณตางๆ ทักษะการอานและการเขียน

ภาษาเขมรเพ่ือการส่ือสารเบ้ืองตน เขาใจวงศัพทพื้นฐานระดับ 1,000 คํา 

และความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมเขมรในสถานการณตางๆ

      Practice of communicative skills in listening, 

speaking, reading and writing in Khmer language. Vocabularies, 

expressions and colloquial dialogues in various situations. Basic 

skills of reading and writing in Khmer for communication and 

lexical knowledge of 1,000 words. Learning Khmer culture in 

various contexts.

 0165 150 ทักษะทางภาษาเขมรข้ันกลางเพื่อการสื่อสาร 1    3(2-2-5)

     Intermediate Khmer Skills 

  for Communication 1

     การฝกทักษะฟง พูด อาน เขียนดวยคําศัพท สํานวน 

ถอยคํา และบทสนทนาหรือขอความที่พบเห็นบอยๆ เชน โฆษณา ปาย 

ประกาศ จดหมาย ฯลฯ ความรูดานคําศัพทในระดับ 1,500 คํา ความรู

เกี่ยวกับวัฒนธรรมและสังคมเขมรที่จําเปน

  Practice of communicative skills in listening, 

speaking, reading and writing in Khmer language. Vocabularies, 

expressions and colloquial dialogues frequently used in 

advertisements, signs, announcements, letters etc. Lexical 

knowledge of 1,500 words. Learning various aspects of Khmer 

culture and society

 0165 151 ทักษะทางภาษาเขมรข้ันกลางเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

      Intermediate Khmer Skills

  for Communication 2

      การฝกทักษะฟง พูด อาน เขียนดวยคําศัพท สํานวน 

ถอยคํา และบทสนทนาจากขาว สื่อโฆษณา ภาพยนตร รายการโทรทัศน 

ฯลฯ ความรูดานคําศัพทในระดับ 2,000 คํา ความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรม

และสังคมเขมรที่จําเปน

     Practice of communicative skills in listening, 

speaking, reading and writing in Khmer language. Vocabularies, 

expressions and colloquial dialogues frequently used in news, 

advertisements, movies, television programmers etc. Lexical 

knowledge of 2,000 words. Learning various aspects of Khmer 

culture and society

 0165 152 ภาษาเขมรในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5)

      Khmer in Daily Life

      ภาษาเขมรในบรบิทตางๆ ทีเ่กิดขึน้ในชวีติประจาํวนั การฝก

ใชทักษะตางๆ ทางภาษาเขมร คําศัพท สํานวนและการออกเสียงท่ีถูกตอง

และเหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม 

      Practice of colloquial Khmer in everyday situations 

in various contexts. Practice of Khmer appropriate language 

skills, lexical usage, expressions and pronunciation according 

to social and cultural contexts
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 0165 240 ทักษะทางภาษาลาวขั้นตนเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

      Elementary Lao Skills 

  for Communication 1

      การฝกทักษะฟง พูด อาน เขียนดวยคําศัพท สํานวน 

ถอยคํา และบทสนทนา ในชีวิตประจําวัน ระบบตัวอักษรลาว โครงสราง

ประโยคพื้นฐาน ความแตกตางระหวางภาษาพูดและภาษาเขียน เขาใจ

วงศัพทพื้นฐานระดับ 500 คํา และความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมลาวเบื้องตน

ที่จําเปน     ในชีวิตประจําวัน 

      Basic communicative skills of listening, speaking, 

reading and writing in Vietnamese language. Vocabularies, 

expressions and colloquial dialogues for usage in Daily life. 

Introduction to Lao script, basic grammatical structures ; the 

difference between spoken Lao and written Lao and lexical 

knowledge of 500 words. Basic approach to Lao culture

 0165 241 ทักษะทางภาษาลาวข้ันตนเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

      Elementary Lao Skills for Communication 2

      การฝกทักษะฟง พูด อาน เขียนดวยคําศัพท สํานวน 

ถอยคํา และบทสนทนา ในสถานการณตางๆ ทักษะการอานและการเขียน

ภาษาลาวเพื่อการสื่อสารเบื้องตน เขาใจวงศัพทพื้นฐานระดับ 1,000 คํา 

และความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมลาวในสถานการณตางๆ

      Practice of communicative skills in listening, 

speaking, reading and writing in Lao language. Vocabularies, 

expressions and colloquial dialogues in various situations. Basic 

skills of reading and writing in Lao for communication and 

lexical knowledge of 1,000 words. Learning Lao culture in various 

contexts

 0165 242 ทักษะทางภาษาลาวข้ันกลางเพื่อการสื่อสาร 1    3(2-2-5)

     Intermediate Lao Skills 

  for Communication 1

     การฝกทักษะฟง พูด อาน เขียนดวยคําศัพท สํานวน 

ถอยคํา และบทสนทนาหรือขอความที่พบเห็นบอยๆ เชน โฆษณา ปาย 

ประกาศ จดหมาย ฯลฯ ความรูดานคําศัพทในระดับ 1,500 คํา ความรู

เกี่ยวกับวัฒนธรรมและสังคมลาวที่จําเปน

  Practice of communicative skills in listening, 

speaking, reading and writing in Lao language. Vocabularies, 

expressions and colloquial dialogues frequently used in 

advertisements, signs, announcements, letters etc. Lexical 

knowledge of 1,500 words. Learning various aspects of Lao 

culture and society 

 0165 243 ทักษะทางภาษาลาวข้ันกลางเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

      Intermediate Lao Skills 

  for Communication 2

      การฝกทักษะฟง พูด อาน เขียนดวยคําศัพท สํานวน 

ถอยคํา และบทสนทนาจากขาว สื่อโฆษณา ภาพยนตร รายการโทรทัศน 

ฯลฯ ความรูดานคาํศพัทในระดบั 2,000 คาํ ความรูเกีย่วกบัวัฒนธรรมและ

สังคมลาวที่จําเปน

     Practice of communicative skills in listening, 

speaking, reading and writing in Lao language. Vocabularies, 

expressions and colloquial dialogues frequently used in news, 

advertisements, movies, television programmers etc. Lexical 

knowledge of 2,000 words. Learning various aspects of Lao 

culture and society

 0165 244 ภาษาลาวในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5)

      Lao in Daily Life

      ภาษาลาวในบรบิทตางๆ ทีเ่กดิขึน้ในชวีติประจาํวนั การฝก

ใชทักษะตางๆ ทางภาษาลาว คําศัพท สํานวนและการออกเสียงท่ีถูกตอง

และเหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม 

  Practice of colloquial Vietnamese in everyday 

situations in various contexts. Practice of Lao appropriate 

language skills, lexical usage, expressions and pronunciation 

according to social and cultural contexts 

 0165 401 ทักษะทางภาษาพมาขั้นตนเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

      Elementary Myanmar Skills

  for Communication 1

      การฝกทักษะฟง พูด อาน เขียนดวยคําศัพท สํานวน 

ถอยคํา และบทสนทนา ในชีวิตประจําวัน ระบบตัวอักษรพมา โครงสราง

ประโยคพื้นฐาน ความแตกตางระหวางภาษาพูดและภาษาเขียน เขาใจ

วงศัพทพื้นฐานระดับ 500 คํา และความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมพมาเบ้ืองตน

ที่จําเปนในชีวิตประจําวัน 

      Basic communicative skil ls of l istening, 

speaking, reading and writing in Myanmar language. 

Vocabularies, expressions and colloquial dialogues for usage in 

Daily life. Introduction to Myanmar script, basic grammatical 

structures ; the difference between spoken Myanmar and 

written Myanmar and lexical knowledge of 500 words. Basic 

approach to Myanmar culture
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 0165 402 ทักษะทางภาษาพมาขั้นตนเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

      Elementary Myanmar Skills 

  for Communication 2

      การฝกทักษะฟง พูด อาน เขียนดวยคําศัพท สํานวน 

ถอยคํา และบทสนทนา ในสถานการณตางๆ ทักษะการอานและการเขียน

ภาษาพมาเพื่อการสื่อสารเบื้องตน เขาใจวงศัพทพื้นฐานระดับ 1,000 คํา 

และความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมพมาในสถานการณตางๆ

      Practice of communicative skills in listening, 

speaking, reading and writing in Myanmar language. 

Vocabularies, expressions and colloquial dialogues in various 

situations. Basic skills of reading and writing in Myanmar for 

communication and lexical knowledge of 1,000 words. Learning 

Myanmar culture in various contexts

 0165 403 ทักษะทางภาษาพมาขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

     Intermediate Myanmar Skills 

  for Communication 1

     การฝกทักษะฟง พูด อาน เขียนดวยคําศัพท สํานวน 

ถอยคํา และบทสนทนาหรือขอความที่พบเห็นบอยๆ เชน โฆษณา ปาย 

ประกาศ จดหมาย ฯลฯ ความรูดานคําศัพทในระดับ 1,500 คํา ความรู

เกี่ยวกับวัฒนธรรมและสังคมพมาที่จําเปน

  Practice of communicative skills in listening, 

speaking, reading and writing in Myanmar language. 

Vocabularies, expressions and colloquial dialogues frequently 

used in advertisements, signs, announcements, letters etc. 

Lexical knowledge of 1,500 words. Learning various aspects of 

Myanmar culture and society 

 0165 404 ทักษะทางภาษาพมาขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

      Intermediate Myanmar Skills 

  for Communication 2

      การฝกทักษะฟง พูด อาน เขียนดวยคําศัพท สํานวน 

ถอยคํา และบทสนทนาจากขาว สื่อโฆษณา ภาพยนตร รายการโทรทัศน 

ฯลฯ ความรูดานคาํศพัทในระดบั 2,000 คาํ ความรูเกีย่วกบัวฒันธรรมและ

สังคมพมาที่จําเปน

     Practice of communicative skills in listening, 

speaking, reading and writing in Myanmar language. 

Vocabularies, expressions and colloquial dialogues frequently 

used in news, advertisements, movies, television programmers 

etc. Lexical knowledge of 2,000 words. Learning various aspects 

of Myanmar culture and society

 0165 405 ภาษาพมาในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5)

      Myanmar in Daily Life

      ภาษาพมาในบริบทตางๆ  ที่เกิดข้ึนในชีวิตประจําวัน การ

ฝกใชทักษะตางๆ ทางภาษาพมา คําศัพท สํานวนและการออกเสียงที่ถูก

ตองและเหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม 

      Practice of colloquial Myanmar in everyday 

situations in various contexts. Practice of Myanmar appropriate 

language skills, lexical usage, expressions and pronunciation 

according to social and cultural contexts

 0105 103 ไวยากรณและการใชภาษาอังกฤษที่จําเปน 3(3-0-6)

                Essential English Grammar and Usage

                ชนิดของคํา รูปกริยาตามกาลและวาจก ความสอดคลอง

กันของประธานและกริยา รูปแบบประโยคและชนิดของประโยค คําเช่ือม

ประโยค การระบุและแกไขขอผิดพลาดในการใชที่พบบอย

  Parts of speech; verb forms in different tenses and 

voices; subject-verb agreement; sentence patterns, and sentence 

types; use of sentence connectors; identifying and correcting 

common grammatical errors

 0105 104 การอานภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)

       Daily English Reading

                ทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ การอานเพื่อ

จับใจความสําคัญและรายละเอียดสนับสนุน คําศัพทและโครงสราง

ไวยากรณที่จําเปนในการอานขอความตางๆ ในชีวิตประจําวัน 

                English reading skill for comprehension; reading for 

main ideas and supporting details; essentialvocabulary and 

grammatical structures for reading various texts in daily life

 0105 201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน   3(3-0-6)

       Basic Communicative English

                ทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

ในชวีติประจาํวันสาํหรับผูใชระดบัพืน้ฐานศพัทและโครงสรางภาษาองักฤษ

พื้นฐานที่จําเปนในการฟง พูด อาน และเขียนเกี่ยวกับเรื่องรอบตัวใน

สถานการณตางๆ

                English listening, speaking, reading, and writing 

skills for daily life communication for basic users; essential 

English vocabularyand grammatical structures for listening, 

speaking, reading, and writing about daily activities in various 

situations
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 0105 202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขั้นกลาง 3(3-0-6)    

       Intermediate Communicative English

 เง่ือนไขของรายวิชา : 0105 201 ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารขั้นตน

               Prerequisite : 0105 201  Basic Communicative 

English

                ทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ในชีวิตประจําวันสําหรับผูใชระดับกลาง  ศัพทและโครงสรางภาษาอังกฤษ

ที่จําเปนในการฟง พูด อาน เขียนขอความสั้นๆ เพื่อการพรรณนา

การบรรยาย การอธิบาย การโตแยงการใหเหตุผล และแสดงความคิดเห็น

                 English listening, speaking, reading, and writing 

skills for daily life communication for intermediate users; 

essential vocabulary and grammatical structures used for 

listening, speaking, reading, and writing short messages for 

describing, narrating, explaining, arguing, reasoning, and 

expressing opinions

 0105 208 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน  3(3-0-6)    

       Daily English Writing

                ทักษะการเขียนประโยคและขอความสั้น ๆ ภาษาอังกฤษ

โดยใชโครงสรางขั้นพื้นฐาน การเลือกใชคําศัพทและโครงสรางที่เหมาะสม

ในการเขียนประโยคและขอความสั้น ในชีวิตประจําวัน การเขียนขอความ

เพ่ือการสื่อสารสวนตัว หลักและวิธีเขียนยอหนาการฝกเขียนยอหนาสั้นๆ

                Skills in writing sentences and short messages 

using basic English grammatical structures; choice of words and 

grammatical structures for writing sentences and short 

messages in daily life; writing messages for personal 

communication; principles and methods for paragraph writing; 

practice in writing short paragraphs

 0105 300 การอานวรรณกรรมภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)    

       English Literary Reading

                ทักษะการอานงานวรรณกรรมเพ่ือความบันเทิง ประเภท

ของวรรณกรรม องคประกอบของนิยาย กลวิธีในการเขียนกลอนฝกอาน

บทกลอนและนิยายท่ีคดัสรรเพ่ือความเขาใจ การวิเคราะหและการตีความ 

                Skills in reading literary works in English for 

pleasure; literary genres; elements of fiction; poetic devices; 

practice reading selectedpoems and fiction for comprehension, 

analysis, and interpretation

 0105 121 ภาษาฝร่ังเศสเบ้ืองตน 1   3(3-0-6)

  Elementary French 1

  การฟง การพูด การเขียน คาํศัพท ไวยากรณ ภาษาฝร่ังเศส

เบ้ืองตน การฝกลําดับความคิดและการแสดงออกขั้นพื้นฐาน

  Listening, speaking, reading, writing, vocabulary 

and grammar in French  at the elementary level; practice of 

organizing and expressing in French

 0105 122 ภาษาฝร่ังเศสเบ้ืองตน 2  3(3-0-6)

  Elementary French 2

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0105 121 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน 1

 Prerequisite : 0105 121 Elementary French 1

  การฟง การพูด การเขียน คําศัพท ไวยากรณ ภาษฝร่ังเศส

ในระดับที่สูงขึ้น โดยเนนความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมของชนชาติที่พูด

ฝรั่งเศส

  Listening, speaking, reading, writing, vocabulary 

and grammar in French at a more advanced level emphasizing 

the understanding of French speaking people’s culture

 0105 123 การสนทนาภาษาฝร่ังเศสในชีวิตประจําวัน 1 2(2-0-4)

  French Conversation in Daily Life 1

  สนทนาภาษาฝร่ังเศสสั้นๆ ในชีวิตประจําวัน

  French short conversation in daily life

 0105 124 การสนทนาภาษาฝร่ังเศสในชีวิตประจําวัน 2 2(2-0-4)

  French Conversation in Daily Life 2

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0105 123 การสนทนาภาษาฝร่ังเศส

ในชีวิตประจําวัน 1

 Prerequisite : 0105 123 French Conversation 

in Daily Life 1

  สนทนาภาษาฝร่ังเศสในสถานการณตางๆ

  French conversation taken place in various 

situations

 0105 221 ภาษาฝร่ังเศสข้ันกลาง 1 3(3-0-6)

  Intermediate French 1       

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0105 122 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน 2

 Prerequisite : 0105 122 Elementary French 2

  การฟง การพูด การอาน การเขียนภาษาฝรั่งเศสในระดับ

กลางเพื่อสื่อสารในวัจนกรรมประเภทตางๆ ศัพทและสํานวนเกี่ยวกับ

เหตุการณปจจุบัน
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  Listening, speaking, reading writing in French at 

the intermediate level to communicate in various types of speech 

acts vocabulary and expressions concerning current affairs

                      

 0105 222 ภาษาฝร่ังเศสขั้นกลาง 2   3(3-0-6)

  Intermediate French 2

 เง่ือนไขของรายวิชา : 0105 221 ภาษาฝรั่งเศสข้ันกลาง 1

 Prerequisite : 0105 221 Intermediate French 1

  การฟง การพูด การอาน การเขียนภาษาฝรั่งเศสในระดับ

กลาง ในระดับที่สูงขึ้นเพื่อสื่อสารในวัจนกรรมประเภทตางๆ ฝกแสดง

ความคิดเห็นอยางลึกซ้ึงและสละสลวย

  Listening, speaking, reading writing in French at 

the intermediate level at more advanced level to communicate 

in various types of speech acts; practice of expressing profound 

opinions using elegant language

 0116 101 ทักษะทางภาษาจีนขั้นตนเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

                 Elementary Chinese Skills

  for Communication 1

                ระบบถอดเสียงภาษาจีนกลางเปนอักษรโรมัน (พินยิน) 

เสนพื้นฐานและสวนประกอบ  ที่ประสมกันขึ้นเปนตัวอักษรจีน การฝก

ทกัษะฟง พดู อาน เขยีนดวยคําศัพท สาํนวน ถอยคํา และบทสนทนาในชีวติ

ประจําวัน ความรูอักษรจีนพื้นฐาน ในระดับ 500 ตัว

  The transcription of mandarin Chinese into Roman 

alphabets (pinyin); the basic strokes and radicals forming Chinese 

characters; practice of listening, reading and writing skills with 

vocabularies, idioms, expressions and conversations used in 

daily life; knowledge of 500 basic Chinese characters

 0116 102 ทักษะทางภาษาจีนขั้นตนเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

  Elementary Chinese Skills 

  or Communication 2

 เง่ือนไขของรายวิชา : 01116 101 ทักษะทางภาษาจีน

   ขั้นตนเพื่อการสื่อสาร 1

 Prerequisite : 0116 101 Elementary Chinese 

Skills for Communication 1

  การฝกทักษะฟง พูด อาน เขยีนคําศัพท สํานวน ถอยคํา 

และบทสนทนาในสถานการณและสถานทีต่างๆ การใชอกัษรพนิยนิควบคู

กับตัวอักษรจีน ในระดับ 1,000 ตัว

  Practice in Listening, reading and Writing skills 

with vocaburalies, idioms, expressions and conversation Used 

in various situation and placesว using Pinyin alphabets together 

with Chinese character knowledge of 1,000 chinese character

 0116 201 ทักษะทางภาษาจีนขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

  Intermediate Chinese Skills 

  for Communication 1

 เงื่อนไขของรายวิชา : 01116 102  ทักษะทางภาษาจีน

   ขั้นตนเพื่อการสื่อสาร 2

 Prerequisite : 0116 102 Elementary Chinese 

Skills for Communication 2

  การฝกทักษะฟง พูด อาน เขียนดวยคําศัพท สํานวน และ

ถอยคําจากขาว สื่อโฆษณา ภาพยนตร รายการโทรทัศน ฯลฯ ความรู

ภาษาจีน ในระดับ 1,500 คํา

  Practice in Listening, reading and Writing skills 

with vocaburalies, idioms, and expressions such as in news, 

advertisements, advertisements, movies and television programs 

etc. knowledge of 1,500 Chinese characters

 0116 202 ทักษะทางภาษาจีนขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

  Intermediate Chinese Skills

  for Communication 2

 เงื่อนไขของรายวิชา : 01116 201 ทักษะทางภาษาจีน

   ขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 1

 Prerequisite : 0116 201 Elementary Chinese 

Skills for Communication 1

  การฝกทักษะฟง พูด อาน เขียนดวยคําศัพท สํานวน และ

ถอยคําจากขาว สื่อโฆษณา ภาพยนตร รายการโทรทัศน ฯลฯ ความรู

ภาษาจีน ในระดับ 2,000 คํา

  Practice in Listening, reading and Writing skills 

with vocaburalies, idioms, and expressions such as in news, 

advertisements, advertisements, movies and television programs 

etc. knowledge of 2,000 Chinese characters

 0162 201 การสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5)

  Chinese Conversation in Daily Life

  การฝกสนทนาภาษาจีนในสถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้น

ในชีวิตประจําวันในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย การใชคําศัพท 

สํานวนและการออกเสียงท่ีถูกตอง และเหมาะสมกับบริบททางสังคมและ

วัฒนธรรม การฝกทักษะการฟง ประโยคและบทสนทนา เพื่อความเขาใจ                                                            

   Practice in Chinese conversation in daily-life 

situation situations in and out campus; word, idiom and

pronunciation and appropriateness for each situation; listening 

comprehension of sentences and conversations
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 0161 101 ศิลปะการรับสาร 3(2-2-5)

  Arts of Receiving Message

  ความหมาย ประเภท หลักการ ความสําคัญ ศิลปะของการ

รบัสารจากการฟงและการอาน การสรุปประเด็น การจับใจความสาํคญั การ

วิเคราะห การตีความ และการประเมินคาจากสารประเภทตาง ๆ 

  Definition, types, principles, significance, and arts 

of receiving message from listening and reading; summarizing, 

reading for main idea, analyzing, interpreting, and evaluating 

messages 

 0161 202 ภาษากับสังคมและวัฒนธรรม  2(2-0-4)

  Language, Society, and Culture

   ความสัมพันธระหวางภาษากับสังคมและวัฒนธรรม  การ

แปรของภาษาตามปจจยั  ทางสงัคม และสถานการณการใชภาษา ภาษากบั

โลกทัศน ภาษากับความเชื่อ ภาษากับคานิยม วัฒนธรรมกับบรรทัดฐาน

การใชภาษา  การวิเคราะหการใชภาษาในแตละสังคมวัฒนธรรม

  Relationship among language, society and culture; 

language variation toward social factors and situations of 

language usage, language and vision, language and belief, 

language and value, culture and norm in language used, 

analysis of language usage in each society and culture

 0161 302 ภาษาสําหรับงานธุรกิจและงานประชาสัมพันธ 2(1-2-3)

  Language for Business and Public Relation

  ศิลปะการใชภาษาในการพูดและการเขียนเพื่อธุรกิจ งาน

โฆษณา และงานประชาสัมพันธ การวิเคราะหสารในส่ือตาง ๆ ในดาน

จิตวิทยา และจรรยาบรรณ รวมท้ังการฝกปฏิบัติในการพูดและการเขียน

เพ่ือธุรกิจ งานโฆษณา และงานประชาสัมพันธ

  Language in speaking and writing skills for 

business, advertisement, and public relation; psychological and 

ethical analysis of message in different media, including practice 

of speaking and writing for business, advertisement, and public 

relation

  

 0161 305 การพูดเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ  2(1-2-3)

  Speaking for Personality Development

  ลกัษณะและองคประกอบการพูด การเสริมสรางบุคลกิภาพ

ในการพูด จิตวิทยาการสรางแรงจูงใจผูฟง การสรางเจตคติที่ดีในการพูด 

การสรางความเช่ือมั่นในตัวเอง การเตรียมรางการพูด การพูดนําเสนอ

รายงาน การพูดโนมนาวใจ การกลาวสุนทรพจน การโตวาที การประเมิน

ผลการพูด

  Characteristics and component of speaking, 

strengthen speaking personality, psychology of motivating 

listener, good attitude in speaking, self-confidence, preparation 

of speaking draft, presentation, persuasive speaking, speech, 

debate, speaking assessment

 0161 308 การเขียนเพื่องานเลขานุการ  3(2-2-5)

  Writing for Secretarial Work

  ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับงานเลขานุการ การทําบันทึกยอ 

การเขียนหนงัสอืราชการ  การเขียนเพือ่กจิธรุะและธรุกจิ การเขียนรายงาน

การประชุม การเขียนโครงการ การใชโปรแกรมและการพิมพดวย

คอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน

  Fundamental knowledge of secretarial work, 

shorthand note, official document writing, business writing, 

minute writing, project writing, program usage and computer 

typing for workplace  

 0161 309 การเขียนบทความและคอลัมนเบ็ดเตล็ด  3(2-2-5)

  Article and Miscellaneous Column Writing

  ความเข าใจเบ้ืองตนเก่ียวกับบทความและคอลัมน

เบ็ดเตล็ด กระบวนการในการเขียนบทความและคอลัมนเบ็ดเตล็ด ศิลปะ

ในการเขียนและการนําเสนอ การเขียนบทความและคอลัมนเบ็ดเตล็ด

ประเภทตาง ๆ

  Fundamental comprehension of article and 

miscellaneous column, process of writing article and 

miscellaneous column, art of writing and presentation, writing 

different article and miscellaneous column

 0161 507 พลังและภูมิปญญาทางภาษา  2(2-0-4) 

  Power and Wisdom of Language

  ความหมายและความสําคญัของภูมปิญญาทางภาษา พลงั

ทางภาษาจากการเลือกใชคํา สํานวน และโวหาร พลังและภูมิปญญาทาง

ภาษาท่ีปรากฏในวรรณกรรมรูปแบบตาง ๆ ทั้งรอยแกวและรอยกรอง

  Definitions and significance of language wisdom; 

power of language used: diction, idioms, and writing styles; 

power and wisdom of language use through literary works, 

including prose and poetry
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 0163 210 ทักษะทางภาษาเกาหลีขั้นตนเพื่อการสื่อสาร 1 3(3-0-6)

  Elementary Korean Skills 

  for Communication 1

  ระบบถอดเสียงภาษาเกาหลีเปนอักษรโรมัน   ตัวอักษร

เกาหล ี คาํศพัทพืน้ฐาน ในระดบั 500 ตวั สาํนวน  บทสนทนาพืน้ฐานในชวีติ

ประจําวัน 

   The transcription of Korean into Roman alphabets, 

Korean characters, basic vocabularies, 500 basic Korean 

characters, expressions, and conversations used in daily life

 0163 260 การฟงภาษาเกาหลีเพื่อความเขาใจ 3(3-0-6) 

  Korean Listening Comprehension

  การฝกทกัษะการฟงขอความระดับยอหนาสัน้ๆ  เพือ่ความ

เขาใจ การฝกทักษะการฟงในระดับหลายยอหนา และการฝกการนําความ

คดิหลกัและความคดิสนบัสนนุของขอความมาถายทอดเปนขอความแบบ

พูดหรือเขียน

  Practice in listening comprehension of short 

paragraphs and extended discourse; practice in Finding the 

main ideas and supporting ideas of the passage in order to 

paraphrase them in the form of spoken or written message

 0163 263 การอานภาษาเกาหลีเพื่อความเขาใจ 3(3-0-6)

  Korean Reading Comprehension

  เทคนิคการอาน  ฝกอานขอความภาษาเกาหลีสั้นๆ งายๆ 

โดยเนนความเขาใจโดยตรงและการแปลโครงสรางประโยคและคําตาม

บริบท เพื่อจับใจความสําคัญและรายละเอียดของเรื่องได 

          Reading techniques; practice in reading short and 

simple Korean messages   by emphasizing literal comprehension 

and interpretation of sentence structures and words in contexts 

for main ideas and details of the passages 

  

 0163 270 การสนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจําวัน 1 3(3-0-6)

  Korean Conversation in Daily Life 1

  การพดูบทสนทนาภาษาเกาหลใีนสถานการณตาง ๆ   ทีเ่กดิ

ขึ้นในชีวิตประจําวันในมหาวิทยาลัย การออกเสยีงที่ถูกตองและเหมาะสม

กับบริบท โดยเฉพาะการเนนเสียง และทํานองเสียงในประโยค  การฝก

ทักษะการฟงประโยค และบทสนทนาสั้นๆ เพื่อความเขาใจ 

  Practice in short conversations in daily-life 

situations in university contexts with accurate and appropriate 

pronunciations for each situation, with emphasis on stress and 

intonation; listening comprehension of short sentences and short 

conversations 

    

 0163 272 พื้นฐานการเขียนภาษาเกาหลี 3(3-0-6)

  Foundation of Korean Writing

                     ความรูเกี่ยวกับชนิดและหนาที่ของคํา ความหมายตรง 

ความหมายโดยนยั การแปรของคาํในวจันลลีาแบบทางการ และไมทางการ 

การสรางอนุพากย และ การสรางประโยคตามชนิดของหนาท่ี

  Word class and function of words; denotative and 

connotative meaning of words; the variation of words in formal 

and informal styles; formation of clauses and sentences in 

various kinds of function

 0166 101 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการสื่อสาร 3(3-0-6)

  Introduction to Communication 

  ความสําคญัของการสือ่สารในศาสตรแขนงตางๆ ระบบและ

วธิกีารสือ่สาร ทกัษะการส่ือสารเบ้ืองตน ฟง พดู อาน เขยีน กระบวนการนํา

เสนอ ทําความเขาใจและวิเคราะหพฤติกรรมผูสื่อสาร

  Substance of communication in different 

disciplines, scheme and method of communication; 

fundamental skills of communication: listening, speaking, 

reading, and writing; presentation procedure, comprehension 

and analysis of communicator's behavior   

 0166 201 คอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบ 1 3(2-2-5)

  Computer for Designing 1

  ความหมาย ความสําคัญของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

หลักการใชงานคอมพิวเตอรเบ้ืองตน หลักการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือ

งานการออกแบบสือ่ อปุกรณทีเ่กีย่วของในกระบวนการใชงานคอมพวิเตอร 

  Meaning, significance of multimedia computer; 

principles of fundamental computer operation; principles of 

package software for media design; gadgets relevant to process 

of computer operation

 0166 202 ศิลปะการถายภาพ 1 3(2-2-5)

  Art of Photography 1

  ประวัติความเปนมาของการถายภาพ กลองถายภาพและ

อุปกรณการถายภาพ แนวคิดและทฤษฎีการจัดองคประกอบภาพถาย 

การถายภาพดวยกลองดิจิทอล เทคนิคการถายภาพรูปแบบตางๆ

  History of photography, camera, and photography 

tools; concepts and theories of photograph composition; 

photography with digital camera, various techniques of 

photography
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 0166 203 การเขียนและการรายงานขาว                3(2-2-5)

  News Writing and Reporting 

  ความหมายและความสําคัญของข  าว  คุณค าข  าว 

องคประกอบของขาว ประเภทของขาว โครงสรางของขาว พาดหัวขาว 

ความนําขาว และเน้ือขาว เทคนิคการสื่อขาวประเภทตางๆ แหลงขาวและ

ความรับผิดชอบตอสังคม ฝกปฏิบัติการเขียนขาวและการส่ือขาว 

ผลิตรายงานขาวออฟไลนและการรายงานขาวออนไลน

  Meaning and substance of news, news value, news 

component, types of news; structure of news; headline, news 

introduction, and news body; different techniques of news 

conveyance, information source, and social responsibility;

practice in writing and conveying news, producing offline news 

and reporting online news

 0166 208 การสรางสรรคงานสารคดี                   3(2-2-5)

  Creativity of Documentary Works

  หลักการเขียนสารคดีประเภทต างๆ  แนวคิดและ

กระบวนการในการสรางประเด็น    การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม 

การกําหนดเคาโครงเรื่อง กลวิธีนําเสนอและการฝกเขียนสารคดีประเภท

ตางๆ รวมทั้งการนําเสนอในสื่อออฟไลนและสื่อออนไลน

  Principles of different documentary writing; 

concepts and process of topic creation; fieldwork data collection; 

plot setting, tactics of demonstration and practice of different 

documentary writing, including presentation in offline and online 

media

 0186 391 ทักษะทางภาษาญี่ปุนขั้นตนเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

    Elementary Japanese Skills 

  for Communication 1

  อานและเขยีนตวัอกัษรฮริาคานะ คาตาคะนะ การออกเสยีง

คําศพัท โครงสรางไวยากรณภาษาญี่ปุนเบื้องตน

  Reading and writing Hiragana and Katakana. 

Pronunciation of vocabulary. Introduction to basic Japanese 

grammar

 0186 392 ทักษะทางภาษาญ่ีปุนขั้นตนเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

  Elementary Japanese Skills 

  for Communication 2

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0186 391 ทักษะทางภาษาญี่ปุน

ขั้นตนเพื่อการสื่อสาร 1

 Prerequisite : 0186 391  Elementary Japanese 

Skills for Communication 1

  ไวยากรณ คาํศพัทและสาํนวนภาษาญีปุ่นเบือ้งตน พืน้ฐาน

การเขียนและอานตัวอักษรคันจิ

  Basic Japanese grammar, vocabulary and 

sentences. Reading and writing kanji at basic level

 0186 393 ทักษะทางภาษาญ่ีปุนขั้นกลาง 3(2-2-5)

  เพ่ือการสื่อสาร 1

  Intermediate Japanese Skills 

  for Communication 1

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0186 392 ทักษะทางภาษาญี่ปุน

ขั้นตนเพื่อการสื่อสาร 2

 Prerequisite : 0186 392  Elementary Japanese 

Skills for Communication 2

  ไวยากรณ คําศัพทและสํานวนภาษาญ่ีปุนท่ีมีโครงสราง

ตอเนื่องจากข้ันพื้นฐาน  

  Japanese grammar, vocabulary and expressions 

on a higher level than    Elementary Japanese

 0186 394 ทักษะทางภาษาญ่ีปุนขั้นกลาง 3(2-2-5)

  เพ่ือการสื่อสาร 2

  Intermediate Japanese Skills 

  for Communication 2

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0186 393 ทักษะทางภาษาญี่ปุน

ขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 1

 Prerequisite : 0186 393 Intermediate Japanese 

Skills for Communication 1

  ทักษะการประยุกตใชภาษาญี่ปุนขั้นกลาง เพื่อการสื่อสาร

ในชีวิตประจําวัน

  Intermediate  Japanese using ski l l s  for 

communication in daily life
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 0186 395 การส่ือสารภาษาญ่ีปุนเพื่อการทํางาน 3(2-2-5)

  Japanese Communication for Work 

 เง่ือนไขของรายวิชา : 0186 394 ทักษะทางภาษาญ่ีปุน

   ขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 2

 Prerequisite : 0186 394 Intermediate Japanese 

Skills for Communication 2

  ทกัษะการสือ่สารภาษาญีปุ่นในสถานการณตางๆ ทีเ่กดิข้ึน

ในการทํางาน การฟงบทสนทนาที่เปนประโยชนในการทํางาน

  Japanese conversation skills for various work 

situations. Listening comprehension of language encountered 

in the workplace

  3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

  3.4 หมวดประสบการณภาคสนาม** ไมนอยกวา 6 หรือ 9 หนวยกิต

   โปรแกรมปกติ

 0165 344 การฝกงาน 6(0-12-0)

  Internship

  การฝกงานในหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนตาม

ความสนใจและสอดคลองกบัวชิาทีศ่กึษา การนาํความรูทีไ่ดจากการศกึษา

ของรายวิชาตาง ๆ ไปประยุกตใชกับลักษณะงานในองคกรไดอยางมี

ประสิทธิภาพ นําเสนอผลการฝกงานเปนรายงานประกอบการสัมมนา 

  Training in government and private organisations 

according to individual interests and related fields of study; 

effective application of knowledge in professional organisations; 

presentation of internship in forms of report and seminar

   โปรแกรมสหกิจศึกษา

 0199 499 สหกิจศึกษา 9(0-40-0)

  Cooperative Education 

  การปฏบิตังิานในสถานประกอบการอยางมรีะบบ โดยความ

รวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ เพื่อพัฒนานิสิตใหมี

ความรูทางวิชาการและทักษะท่ีเกี่ยวของกับ  การทํางานในสถานประกอบ

การ การพฒันาตนเองในดานการคดิอยางเปนระบบ การสงัเกต การตัดสนิ

ใจ ตลอดจนทกัษะในการวเิคราะหและการประเมนิตามความตองการของ

สถานประกอบการ และตลาดแรงงาน               

  A Systematic provision of work-based learning in 

the work place for students with the cooperation between the 

university and the work places to allow the students to develop 

both academic and work-related skills in the work place. This 

procedure will help the students in self-development in terms of 

systematic thinking, observation, decision making, analytical 

and evaluation skills. Also it will result in high quality graduates 

who are most suitable for the work places and the labor market

หมายเหตุ ** 

 เปนรายวิชาตองเรียนตามโครงสรางหลักสูตรโดยไมนับหนวยกิต  

ประเมินผานเกณฑรอยละ 70 ขึ้นไปเปน  S (Satisfactory) 

ประเมินไมผานเกณฑ  ตํ่ากวารอยละ  70  เปน   U  (Unsatisfactory) 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภูมิศาสตร

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

ชื่อหลักสูตร
 ภาษาไทย  : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร

 ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Science Program in Geography

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
 ภาษาไทย (ชื่อเต็ม)    : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร)

  (ชื่อยอ)  : วท.บ. (ภูมิศาสตร)

 ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Science (Geography)

  (ชื่อยอ) : B.Sc. (Geography)

หลักสูตร
 จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา 132 หนวยกิต

โครงสรางหลักสูตร

หมวดวิชาและกลุมวิชา
จํานวนหนวยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา  30 หนวยกิต ไมนอยกวา  30  หนวยกิต

2.  หมวดวิชาเฉพาะ

1)  วิชาพื้นฐานเฉพาะดาน

2)  วิชาเอกบังคับ

3)  วิชาเอกเลือก

ไมนอยกวา  90 หนวยกิต

27  หนวยกิต

42  หนวยกิต

ไมนอยกวา  21  หนวยกิต

ไมนอยกวา  87  หนวยกิต

27  หนวยกิต

42  หนวยกิต

ไมนอยกวา  18  หนวยกิต

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา    6  หนวยกิต ไมนอยกวา   6  หนวยกิต

4.  หมวดวิชาประสบการณวิจัย 3  หนวยกิต -

5.  หมวดประสบการณภาคสนาม (การฝกงานหรือสหกิจศึกษา) 3  หนวยกิต 9  หนวยกิต

รวมจํานวนหนวยกิต ไมนอยกวา  132  หนวยกิต ไมนอยกวา  132  หนวยกิต
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รายวิชาในหลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 ห นวยกิต

 เปนไปตามหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563

 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม นอยกวา 96 หนวยกิต

  1)  วิชาพ้ืนฐานเฉพาะดาน 27 หนวยกิต

0107 101 ภูมิศาสตรกายภาพ 3(3-0-6)

 Physical Geography 

0107 102  หลักภูมิศาสตรมนุษย 3(3-0-6)

 Principles of Human Geography 

0107 103  คณิตศาสตรพื้นฐานสําหรับภูมิศาสตร 3(3-0-6)

 Basic Mathematics for Geography 

0107 104  การอานแผนที่และการแปลภาพถายทางอากาศ 3(2-2-5)

 Map Reading and Aerial Photo Interpretation 

0107 206  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 3(2-2-5)

 Geographic Information System 

0107 207 การรับรูระยะไกล 3(2-2-5)

 Remote Sensing 

0107 208  ระบบกําหนดตําแหนงบนโลก 3(2-2-5)

 Global Navigation Satellite System 

0107 209  สถิติเบื้องตนสําหรับภูมิศาสตร 3(3-0-6)

 Basic Statistics for Geography 

0107 310  วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิศาสตร 3(3-0-6)

 Research Methodology in Geography

  2)  วิชาเอกบังคับ 42 หนวยกิต

0107 120  คอมพิวเตอรพื้นฐานสําหรับภูมิศาสตร 3(2-2-5)

 Basic Computer for Geography 

0107 121  ภูม ิศาสตรประเทศไทย 3(3-0-6)

 Geography of Thailand 

0107 122  การสํารวจทําแผนที่ภูมิประเทศ 3(2-2-5)

 Topographic Survey 

0107 223  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการจัดการ 3(2-2-5)

 Geographic Information System for Management 

0107 224  การรับรูระยะไกลเพื่อการจัดการ 3(2-2-5)

 Remote Sensing for Management 

0107 225  ระบบฐานขอมูลภูมิศาสตร 3(2-2-5)

 Geographic Database System

0107 226  เทคนิคการสํารวจภาคสนามทางภูมิศาสตร 3(2-2-5)

 Field Techniques for Geographic Survey 

0107 326  การพัฒนาและการวา งแผนการใชที่ดิน 3(3-0-6)

 Land-Use Development and Planning 

0107 327  ภูมิศาสตรเศรษฐกิจ 3(3-0-6)

 Economic Geography 

0107 328  ภูมิศาสตรการต้ังถิ่นฐานและการวางแผน 3(3-0-6)

 ผังเมืองและผังภูมิภาค

 Settlement Geography and Urban and 

 Regional  Planning 

0107 329  การออกแบบและจัดทําแผนที่ดวยคอมพิวเตอร 3(3-0-6)

 Map Design and Computer-Assisted Cartography 

0107 330  ปรัชญาและแนวคิดทางภูมิศาสตร 3(3-0-6)

 Concept and Philosophy of Geography 

0107 331  ทฤษฎีมนุษยและสังคมสําหรับภูมิศาสตร 3(3-0-6)

 Human and Social Theory for Geography 

0107 431  สัมมนาทางภูมิศาสตร 3(3-0-6)

 Seminar in  Geography

  3) วิชาเอกเลือก  

  โปรแกรมปกติ ไมนอยกวา      21 หนวยกิต

  โปรแกรมสหกิจศึกษา ไมนอยกวา 18 หนวยกิต

  นิสิตสามารถเลือกเรียนไดทุกกลุมวิชา

   - กลุมวิชาภูมศิาสตรกายภาพ 

0107 340 ภัยพิบัติทางธรรมชาติและการจัดการ 3(3-0-6)

 Natural Disaster and Management 

0107 341 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 3(3-0-6)

 Natural Resource and Environmental Development 

0107 342 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม 3(3-0-6)

 Environmental Impact Assessment 

0107 343 ธรณีวิทยาสําหรับภูมิศาสตร 3(3-0-6)

 Geology for Geography 

0107 344 นํ้าบาดาลและการจัดการเชิงพื้นที่ 3(3-0-6)

 Groundwater and Spatial Management 

0107 445 อุทกวิทยา 3(3-0-6)

 Hydrology 

0107 446 ธรณีสัณฐานวิทยา 3(3-0-6)

 Geomorphology 

0107 447 อุตุนิยมวิทยาและกา รเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 3(3-0-6)

 Meteorology and Climate Change

0107 448 การจัดการลุมนํ้า 3(3-0-6)

 Watershed Management 

0107 449 ภูมิศาสตรดิน 3(3-0-6)

 Soil Geography 

0107 450 ภูมิศาสตรการเกษตรประยุกต 3(3-0-6)

 Applied Agricultural Geography
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 - กลุมวิชาภูมิศาสตรมนุษย 

0107 360 ภูมิศาสตรอาเซียน 3(3-0-6)

 Geography of ASEAN 

0107 361 ภูมิศาสตรการจัดการทรัพยากรทองเที่ยว 3(3-0-6)

 Geography of Tourism Resource Management 

0107 362 การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดลอม 3(3-0-6)

 Planning of Urban Community and Environment 

0107 363 ภูมิศาสตรการตลาด 3(3-0-6)

 Marketing Geography 

0107 364 ภูมิศาสตรการแพทย 3(3-0-6)

 Medical Geography 

0107 365 ภูมิศาสตรอาหารและการบริโภค 3(3-0-6)

 Geography of Food and Consumption 

0107 366 ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรสําหรับภูมิศาสตร 3(3-0-6)

 Economics Theory for Geography 

0107 466 การจัดการทรัพยากรทองถิ่น 3(3-0-6)

 Local Resources Management 

0107 467 การพัฒนาชุมชนเมืองในประเทศกําลังพัฒนา 3(3-0-6)

 Development of Urban Community in Developing 

 Country 

0107 468 การประเมินสิ่งแวดลอมและภูมิทัศน 3(3-0-6)

 Landscape and Environmental Assessment 

0107 469 ภูมิสังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6)

 Socio-Cultural Geography 

0107 470 ภูมิทัศนวัฒนธรรมอีสาน 3(3-0-6)

 Landscape of Isan Culture 

0107 471 ภูมิศาสตรภูมิภาค 3(3-0-6)

 Regional Geography

 - กลุมวิชาการเทคนิคทางภูมิศาสตร 

0107 380 แบบจําลองเชิงพื้นที่ทางภูมิศาสตร 3(3-0-6)

 Spatial Models in Geography

0107 381 โฟโตแกรมเมตรีสําหร ับภูมิศาสตร 3(3-0-6)

 Photogrammetry for Geography 

0107 382 การพัฒนาเว็บไซตสําหรับภูมิศาสตร 3(3-0-6)

 Web-site Development for Geography 

0107 383 การเขียนโปรแกรมสําหรับภูมิศาสตร 3(3-0-6)

 Programming for Geography 

0107 384 ภูมิศาสตรขนสงและโลจิสติ กส 3(3-0-6)

 Geography of Transportation and Logistics 

0107 385 การรับรูระยะไกลดวยคลื่นไมโครเวฟเบื้องตน 3(3-0-6)

 Introduction to Microwave Remote Sensing 

0107 486 เทคโนโลยีภูมิศาสตรเพื่อจัดการ 3(3-0-6)

 ทรัพยากรธรรมชาติ

 Geographic Technology for Natural Resources 

 Management 

0107 487 เทคโนโลยีภูมิศาสตรเพื่อจัดการมรดกวัฒนธรรม 3(3-0-6)

 Geographic Technology for Cultural Heritage 

 Management

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

 ใหเลือกเรียนในรายวิชาอื่นๆ ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย จํานวน

ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

 4.  หมวดวิชาประสบการณวิจัย (เลือกเรียนเฉพาะโปรแกรมปกติ) 

0107 498 โครงงานภูมิศาสตร* 3(0-6-3) 

 Geographic Project * 

*  เลือกเรียนเฉพาะโปรแกรมปกติ เปนรายวิชานับหนวยกิต โดยมี

ผลการเรียนเปนเกรด

 5.  หมวดประสบการณภาคสนาม (การฝกงานหรือสหกิจศึกษา) 

0107 397 ฝกงานทางภูมิศาสตร* 3(0-40-0)

 Practicum in Geography 

0199 499 สหกิจศึกษา** 9(0-40-0)

 Cooperative Education

*  ฝกงานไมนอยกวา 300 ชั่วโมง เลือกเรียนเฉพาะโปรแกรมปกติ 

เปนรายวิชานับหนวยกิต โดยมีผลการเรียนเปนเกรด 

** เลือกเรียนเฉพาะโปรแกรมสหกิจศึกษา เปนรายวิชานับหนวยกิต 

โดยมีผลการเรียนเปนเกรด 
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แผนการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

ปที่ 1 ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

General Education Course

8 8

0107 101 ภูมิศาสตรกายภาพ

Physical Geography

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0107 102 หลักภูมิศาสตรมนุษย

Principles of Human Geography

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0107 120 คอมพิวเตอรพื้นฐานสําหรับภูมิศาสตร

Basic Computer for Geography

3(2-2-5) 3(2-2-5)

รวมจํานวนหนวยกิต 17 หนวยกิต 17 หนวยกิต

ปที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป

General Education Course

8 8

0107 103 คณิตศาสตรพื้นฐานสำหรับภูมิศาสตร

Basic Mathematics for Geography

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0107 104 การอานแผนท่ีและการแปลภาพถายทางอากาศ

Map Reading and Aerial Photo Interpretation

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0107 121 ภูมิศาสตรประเทศไทย

Geography of Thailand

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0107 225 ระบบฐานขอมูลภูมิศาสตร

Geographic Database System

3(2-2-5) 3(2-2-5)

รวมจํานวนหนวยกิต 20 หนวยกิต 20 หนวยกิต
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ปที่ 2 ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

General Education Course

8 8

0107 206 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร

Geographic Information System

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0107 207 การรับรูระยะไกล

Remote Sensing

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0107 209 สถิติเบื้องตนสําหรับภูมิศาสตร

Basic Statistics for Geography

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0107 122 การสํารวจทําแผนที่ภูมิประเทศ 

Topographic Survey

3(2-2-5) 3(2-2-5)

รวมจํานวนหนวยกิต 20 หนวยกิต 20 หนวยกิต

ปที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

General Education Course

6 6

0107 208 ระบบกําหนดตําแหนงบนโลก

Global Navigation Satellite System

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0107 223 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการจัดการ

Geographic Information System for Management

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0107 224 การรับรูระยะไกลเพื่อการจัดการ

Remote Sensing for Management

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0107 327 ภูมิศาสตรเศรษฐกิจ

Economic Geography

3(3-0-6) 3(3-0-6)

รวมจํานวนหนวยกิต 18 หนวยกิต 18 หนวยกิต
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ปที่ 3 ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

xxxx xxx หมวดวิชาเอกเลือก

Major Elective Units

9 9

xxxx xxx หมวดวิชาเลือกเสรี

Free Elective Units

3 3

0107 328 ภูมิศาสตรการตั้งถิ่นฐานและการวางแผนผังเมืองและผังภูมิภาค 

Settlement Geography and Urban and Regional Planning

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0107 329 การออกแบบและจัดทําแผนที่ดวยคอมพิวเตอร

Map Design and Computer-Assisted Cartography

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0107 330 ปรัชญาและแนวคิดทางภูมิศาสตร

Concept and Philosophy of Geography

3(3-0-6) 3(3-0-6)

รวมจํานวนหนวยกิต 21 หนวยกิต 21 หนวยกิต

ปที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

xxxx xxx หมวดวิชาเอกเลือก

Major Elective Units

6 6

0107 226 เทคนิคการสํารวจภาคสนามทางภูมิศาสตร

Field Techniques for Geographic Survey

3(2-2-5) 3(2-2-5)

 0107 310 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิศาสตร 

Research Methodology in Geography

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0107326 การพัฒนาและการวางแผนการใชที่ดิน

Land-Use Development and Planning

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0107 331 ทฤษฎีมนุษยและสังคมสําหรับภูมิศาสตร

Human and Social Theory for Geography

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0107 431 สัมมนาทางภูมิศาสตร

Seminar in Geography

3(3-0-6) 3(3-0-6)

รวมจํานวนหนวยกิต 21 หนวยกิต 21 หนวยกิต
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ปที่ 4 ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

xxxx xxx หมวดวิชาเอกเลือก

Major Elective Units

6 6

xxxx xxx หมวดวิชาเลือกเสรี

Free Elective Units

3 3

0107 498 โครงงานภูมิศาสตร 

Geographic Project

3(3-0-6) 3(3-0-6)

รวมจํานวนหนวยกิต 12 หนวยกิต 12 หนวยกิต

ปที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0107 397 ฝกงานทางภูมิศาสตร*

Practicum in Geography

3(0-40-0) -

รวมจํานวนหนวยกิต 3 หนวยกิต -

*หมายเหตุ นิสิตตองผานรายวิชาในหมวดรายวิชาพ้ืนฐานและเอกบังคับ ยกเวนรายวิชา 0107 498 โครงงานภูมิศาสตร (Geographic Project) 

จึงสามารถฝกงานทางภูมิศาสตรได  
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คําอธิบายรายวิชา
 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต

  เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับปรับปรุง 

พ.ศ. 2563)

 2. หมวดวิชาเฉพาะ

   โปรแกรมปกติ ไมนอยกวา 90 หนวยกิต

   โปรแ กรมสหกิจศึกษา ไมนอยกวา  87 หนวยกิต

  1) วิชาพ้ืนฐานเฉพาะดาน 27 หนวยกิต

 0107 101  ภูมิศาสตรกายภาพ 3(3-0-6) 

  Physical Geography

  ปรากฏการณทางธรรมชาติอยางเปนระบบเชิงภูมิศาสตร 

เกี่ยวกับการโคจรของโลก ภูมิอากาศ โครงสรางภูมิประเทศ ดิน หิน แร 

กระบวนการเปลี่ยนแปลงของพื้นผิวโลก และระบบนิเวศ ที่มีความสําคัญ

กับการดํารงชีวิตมนุษย

  Natural phenomena in geographic system 

including earth orbit, climate, topographic structure, soil, rocks, 

minerals, earth’s surface changing process, and ecosystem 

which are all essential for human life

 0107 102 หลักภูมิศาสตรมนุษย 3(3-0-6) 

  Principles of Human Geography

  หลักและแนวคิดภูมิศาสตรมนุษย ความสัมพันธระหวาง

มนุษยกับสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมทางวัฒนธรรม 

ความแตกตางและการปฏิสัมพันธทางพื้นที่ของกิจกรรมตางๆ ของมนุษย

  Principles and concepts of human geography, 

relationships between humans and natural environments and 

cultures, spatial differentiation and spatial interactions 

associated with human activities

  

 0107 103  คณิตศาสตรพื้นฐานสําหรับภูมิศาสตร 3(3-0-6) 

  Basic Mathematics for Geography

  ธรรมชาติและโครงสรางของคณติศาสตร ตรรกวทิยา เซต 

ระบบจํานวน สมการและอสมการ เมทริกซ ความสัมพันธและฟงกชัน 

ฟงกชันตรีโกณมิติ และการประยุกตทางภูมิศาสตร

  Nature and structure of mathematics, logic, set, 

number system, equation and inequality, metric, relations and 

functions, trigonometry functions, and applications for geography

 0107 104  การอานแผนที่และการแปลภาพถายทางอากาศ 3(2-2-5) 

  Map Reading and Aerial Photo Interpretation

  ความหมายและประเภทของแผนที่  การอ านและ

แปลความหมายแผนที่ เพื่อใหไดขอมูลทางภูมิศาสตรจากแผนที่ประเภท

ตางๆ และการใชประโยชนแผนท่ีภูมิประเทศ ศึกษาลักษณะรูปถาย

ทาง อากาศ การมองภาพ 3 มิติ การกําหนดทิศทางและตําแหนงบนรูปถาย

ทางอากาศและการแปลความหมายจากรูปถายทางอากาศ

  Definitions and types of maps, reading and 

interpreting maps in order to acquire geographic information 

from the types of maps and uses of topographic maps, 

characteristics of aerial photographs, viewing 3D photographs, 

controlling the direction and location of aerial photographs and 

interpreting aerial photographs

  

 0107 206 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 3(2-2-5) 

  Geographic Information System

  แนวคิด และทฤษฎีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร พ้ืนฐาน

ของระบบพิกดัทางภมูศิาสตร องคประกอบของระบบสารสนเทศภูมศิาสตร 

ขอมูลเวกเตอรและแรสเตอร ขอมูลคุณลักษณะ การแกไขขอมูลเชิงพื้นที่ 

การนําเขาขอมูลเชิงพื้นที่ การแปลงระบบพิกัด การสรางแผนท่ีเฉพาะเร่ือง 

การสอบถามขอมูล

  Concepts and theories of geographic information 

system (GIS), basic of coordinate systems, components of GIS, 

vector and raster data, attribute data, spatial data editing, spatial 

data input, georeferencing, thematic map layout, data query

  

 0107 207 การรับรูระยะไกล 3(2-2-5) 

  Remote Sensing

  แนวคดิ ทฤษฎ ีและนยิามของการรบัรูระยะไกล คณุสมบตัิ

ของคล่ืนแมเหล็กไฟฟา การสะทอนของรังสีจากพื้นผิวโลก อุปกรณตรวจวัด 

และยานสาํรวจ ขอมลูการรบัรูจากระยะไกล การปรบัแกความคลาดเคลือ่น

ของภาพดาวเทียม การแปลตีความดวยสายตา การจําแนกขอมูลแบบ 

ไมกํากับดูแลและกํากับดูแล การตรวจสอบความถูกตอง การทําแผนที่

  Concepts, theories and definition of remote 

sensing, characteristic of electromagnetic wave, refraction of 

radiation from earth surface, sensor and platform, remote 

sensing data, satellite image correction, visual interpretation, 

unsupervised and supervised classification, accuracy 

assessment, map layout 
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 0107 208  ระบบกำหนดตำแหนงบนโลก 3(2-2-5) 

  Global Navigation Satellite System

  โครงสรางและองคประกอบของระบบกาํหนดตาํแหนงบน

โลกดวยดาวเทียม ลกัษณะสญัญาณ คาความคลาดเคล่ือนในขอมลูจพีเีอส 

การรังวัดหาคาพิกัดดวยระบบกําหนดตําแหนงบนโลก การประมวลผล

ขอมูลจีพีเอสและสรางขอมูลทางภูมิศาสตร เพื่อนํามาการประยุกตใชใน

ดานตาง ๆ

  Structure and components of global positioning 

system (GPS), characteristics of GPS signals, GPS observation 

errors, GPS surveying, application of GPS data processing and 

geographic data creation to different areas 

  

 0107 209  สถิติเบื้องตนสําหรับภูมิศาสตร 3(3-0-6) 

  Basic Statistics for Geography

  พื้นฐานทางสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลทางภูมิศาสตร 

การแสดงผลขอมูล สถิติพรรณา วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห

ขอมูลเบ้ืองตน การแจกแจงทวินาม การแจกแจงปวซง และการแจกแจงปกติ 

หลักการประเมินคาและการทดสอบสมมุติฐานสําหรับประชากรหนึ่งกลุม 

การวิเคราะหความแปรปรวนเบื้องตน สหสัมพันธ และการถดถอย

  Basic statistics used in geographic data analysis, 

data presentation, descriptive statistics, data collection methods, 

introduction to data analysis, binomial distribution, Poisson 

distribution and normal distribution, principles of estimation 

and hypothesis testing for a single population, introduction to 

analysis of variance, correlation and regression

  

 0107 310  วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิศาสตร 3(3-0-6) 

  Research Methodology in Geography

  แหล งข อมูลทางภูมิศาสตร   การเลือกป ญหาวิจัย 

การออกแบบการวิจัยอยางมีระบบ การเขียนโครงรางงานวิจัยตาม

กระบวนการทางภูมิศาสตร โดยใชขอมูลอยางเหมาะสม

  Resources of research in geography, selecting a 

research problem, systematic research design, writing a research 

proposal with appropriate information according to geographic 

processes

  

  2) วิชาเอกบังคับ 42 หนวยกิต

 0107 120  คอมพิวเตอรพื้นฐานสำหรับภูมิศาสตร 3(2-2-5) 

  Basic Computer for Geography

  ระบบคอมพิวเตอร สวนประกอบของคอมพิวเตอร 

หลักการดานฮารดแวร ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมสําเร็จรูปพื้นฐาน 

เครือขายคอมพิวเตอร และระบบฐานขอมูลเบื้องตนสําหรับภูมิศาสตร

  Computer system, components of computer, 

principles of computer hardware, operating system, basic 

software programs, computer network, and basic! database 

system for geography

  

 0107 121  ภูมิศาสตรประเทศไทย 3(3-0-6) 

  Geography of Thailand

  วเิคราะหภมูศิาสตรประเทศไทย เก่ียวกับท่ีตัง้ ขนาด รปูราง 

และพรมแดน ความสัมพันธระหวางลักษณะทางกายภาพและประชากรเปน

รายภาคทางภมูศิาสตรทีม่ผีลตอเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม โดยเนนภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ

  Thailand’s geographic analysis in terms of location, 

size, shape and boundary: Relationship between physical 

characteristics and population by geographical regions which 

affect economy, societies and cultures emphasizing the 

Northeast Regions

  

 0107 122 การสํารวจทําแผนท่ีภูมิประเทศ 3(2-2-5) 

  Topographic Survey

  ความรูเบ้ืองตนของการสาํรวจ ศกึษาประเภทเครือ่งมอืและ

วิธีการปฏิบัติงานในสนามเกี่ยวกับการรังวัดเพื่อทําแผนที่ภูมิประเทศ

  Fundamental knowledge about surveying, study 

of types of surveying instruments and field work in the area of 

cadastral survey so as to make topographic maps

  

 0107 223  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพ่ือการจัดการ 3(2-2-5) 

  Geographic Information System for Management 

เงื่อนไขของรายวิชา : 0107 206 ระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร 

Prerequisite : 0107 206 Geographic 

Information System

  การวิ เคราะห ข อมูลแบบเวกเตอร และแรสเตอร  

การประมาณคาในชวง วเิคราะหขอมลูพืน้ทีผ่วิและภูมปิระเทศ การวิเคราะห

โครงขาย การวิเคราะหพื้นที่ลุมนํ้า แบบจําลองขอมูล 3 มิติ และการสราง

แบบจําลองระบบสารสนเทศภูมิศาสตร

  Analysis of vector and raster data, interpolation, 

analysis of surface area and topography, network analysis, 

watershed analysis, 3D data model, GIS modeling
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 0107 224  การรับรูระยะไกลเพื่อการจัดการ 3(2-2-5) 

  Remote Sensing for Management 

เง่ือนไขของรายวิชา : 0107 207 การรับรูระยะไกล 

Prerequisite : 0107 207 Remote Sensing

  ขอมูลภาพจากดาวเทียมและการประมวลผลภาพเชิงเลข 

การเนนความคมชัดขอมูลภาพ การจําแนกขอมูลภาพในการประมวลผล

ภาพเชิงเลข การประมวลผลภาพเชิงเลขหลายชวงเวลา ขอมูลภาคสนาม 

การประเมินความถูกตอง การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงเชิงเลข 

และการรับรูระยะไกลของการจัดการทรัพยากร

  Satellite data and digital image processing, image 

enhancement, image classification in digital image processing, 

digital image processing in time series, ground truth data, 

accuracy assessment, digital change detection, and application 

of remote sensing to resources management

  

 0107 225  ระบบฐานขอมูลภูมิศาสตร 3(2-2-5) 

  Geographic Database System

  แนวคดิ ทฤษฎแีละโครงสรางฐานขอมลูทางภมูศิาสตร หลกั

การ เทคนิคและกลไกการวิเคราะหฐานขอมูล ออกแบบ ติดตั้งและใชงาน

ระบบฐานขอมูล แบบจําลองฐานขอมูลเชิงสัมพันธ ฐานขอมูลภูมิศาสตร 

ระบบการจัดการฐานขอมลู ความมัน่คงปลอดภยัในการปกปองฐานขอมลู

ใน การบริหารฐานขอมูล

  Concepts, theories and structure of geography 

database, principles, techniques and mechanism of database 

analysis, design, installation and use of database system, 

relational database model, geodatabase, database management 

system, database protection and security in data management

  

 0107 226  เทคนิคการสํารวจภาคสนามทางภูมิศาสตร 3(2-2-5) 

  Field Techniques for Geographic Survey

  การเลือกใชเครื่องมือทางภูมิศาสตร การวางแผนการเก็บ

ขอมลูทางกายภาพและเศรษฐกจิ สงัคมสาํหรบังานภาคสนาม การออกแบบ

สอบถาม สัมภาษณ สังเกตและจดบันทึก การสํารวจและวิเคราะหขอมูล

  Selecting geographic tools, physical and 

socio-economic data collection planning for fieldwork, 

questionnaire design, interview, observation and written record, 

survey and data analysis

  

 0107 326  การพัฒนาและการวางแผนการใชที่ดิน 3(3-0-6)

  Land-Use Development and Planning

  ความหมายและความสําคัญของการวางแผนการใชที่ดิน 

สาเหตุการเสือ่มโทรมทีด่นิ ปญหาการใชทีด่นิ ขัน้ตอนในการวางแผนการใช

ที่ดิน ระบบการจําแนก การประเมินท่ีดิน การเก็บรวบรวมและประมวล

ขอมูลเพื่อการวางแผนการใชที่ดิน

  Definition and importance of land-use planning, 

causes of land degradation, land-use problems, steps of land-use 

planning, classification system, land evaluation, data collection 

and data processing for land-use planning 

  

 0107 327  ภูมิศาสตรเศรษฐกิจ 3(3-0-6) 

  Economic Geography

  ปจจัยทางภูมิศาสตรที่มีอิทธิพลกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

ประเภทกจิกรรมทางเศรษฐกจิ ดานเกษตรกรรม อตุสาหกรรม การคาและ

การบริการ การคมนาคมขนสง ทฤษฎีเกี่ยวกับที่ตั้ง ทิศทาง การพัฒนา

เศรษฐกิจของไทย

  Geographic factors that affect economic activities, 

types of economic activities i.e., agriculture, industries, trade 

and services, transportations, location theories, developmental 

direction of Thai economy

  

 0107 328  ภูมิศาสตรการตั้งถิ่นฐานและการวางแผน 3(3-0-6)

  ผังเมืองและผังภูมิภาค 

  Settlement Geography and Urban and Regional 

  Planning

  แนวคิดการตั้งถิ่นฐานมนุษยและกระบวนการกลาย

เปนเมือง ทฤษฎีเกี่ยวกับเมืองและชนบท ปจจัยทางภูมิศาสตรที่มีผลตอ

การขยายตัว การเติบโตหรือความเสื่อมถอยของเมือง และชนบท ทฤษฎี 

การวางผังเมืองและผังภมูภิาค การเติบโตและการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพืน้ที่

ในระบบเมือง การวางแผนพัฒนาเมือง และชนบท การพัฒนานโยบายท่ีมี

ประสิทธิผลตอการวางแผนเมืองและภูมิภาค

  Concepts of human settlement and urbanization 

processes, theories related to urban and rural areas, factors 

affecting geographic expansion, growth or deterioration of urban 

and rural areas, theories of urban and regional planning, 

economic growth and economic development in urban and 

regional areas, urban and rural development planning, developing 

effective policies on urban and regional planning

 



271

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2563  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 0107 329  การออกแบบและจัดทำแผนที่ดวยคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

  Map Design and Computer-Assisted Cartography

  องคประกอบการออกแบบแผนท่ี การนําโปรแกรม

คอมพิวเตอรกราฟฟกและมัลติมีเดีย ที่เกี่ยวของกับเทคนิคการออกแบบ

และผลิตแผนที่มัลติมีเดีย เพื่อสรางแผนที่เฉพาะเรื่อง

  Elements of map design, use of graphics programs 

and various types of media related to design techniques and 

production of multimedia maps to be used for a thematic map

  

 0107 330  ปรัชญาและแนวคิดทางภูมิศาสตร 3(3-0-6) 

  Concept and Philosophy of Geography

  วิวัฒนาการของปรัชญาและแนวคิดทางภูมิศาสตร  

ดานทฤษฎี หลักการ และวิธีการ ทั้งในอดีต ถึงปจจุบัน เนนการนําไปสู

แนวคิดการจัดการทรัพยากรที่ยั่งยืน

  Evolution of concepts and philosophy of geography 

in terms of theories, principles and methods from the past to the 

present with a primary focus on the concept of sustainable 

resource management

  

 0107 331  ทฤษฎีมนุษยและสังคมสําหรับภูมิศาสตร 3(3-0-6) 

  Human and Social Theory for Geography

  วาทกรรมเก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎีของมนุษยและสังคม 

ทฤษฎีจักรวรรดินิยม ทฤษฎีพึ่งพา ทฤษฎีระบบโลก จากนักคิดและ

สํานักศึกษาตางๆ การใชหลักทฤษฎีเหลานี้ในการวิเคราะหและ ทําความ

เขาใจกับปรากฏการณทางพื้นที่

  Conceptual discourse; human and social theory; 

colonial theory; dependency theory; world system theory from 

different thinkers and schools; application of these theories to 

analyze and understand spatial situation

  

 0107 431  สัมมนาทางภูมิศาสตร 3(3-0-6) 

  Seminar in Geography

  หลักการสืบคน การอาน การเขยีน การสรปุใจความสาํคญั

จากบทความ เอกสารวชิาการ ตาํราทางภมูศิาสตรเพือ่พฒันาทกัษะการอาน

และเขียน การนําเอาประเด็นปญหาทางดานทรัพยากรธรรมชาติ 

สิง่แวดลอม เศรษฐกิจ สงัคม การเมือง และวัฒนธรรม จากมุมมองทางดาน

ภูมิศาสตร โดยใชแนวคิดที่มีความสอดคลองกับปญหาและมิติเชิงพื้นที่

  Principles of information seeking, reading, writing 

and summarizing main ideas of geographic articles, academic 

documents and textbooks to improve reading and writing skills. 

Discussion on problems about natural resources, environments, 

economics, societies, politics and cultures based on geographic 

views and spatial concepts associated with such problems

  

  3)  วิชาเอกเลือก โปรแกรมปกติ  ไมนอยกวา 21 หนวยกิต

    โปรแกรมสหกจิศึกษา ไมนอยกวา 18 หนวยกติ

 - กลุมวิชาภูมิศาสตรกายภาพ

 0107 340  ภัยพิบัติทางธรรมชาติและการจัดการ 3(3-0-6) 

  Natural Disaster and Management

  ภัยพิบัติทางธรรมชาติชนิดตางๆ และลักษณะภัยพิบัติที่

เกดิขึน้บนโลก สาเหตขุองการเกดิภยัพบิตัทิางธรรมชาตแิตละชนดิและผล

ที่ตามมา แนวทางการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ การประยุกตใชระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตรและขอมูลดาวเทียมในการจัดการภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ

  Types and characteristics of natural disasters 

existing in the globe, causes and effects of natural disasters, 

prevention of natural disasters, application of geographic 

information system technology and satellite data in natural 

disaster management

  

 0107 341  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ 3(3-0-6) 

  Natural Resource and Environmental Development

  ประเภทและการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดลอม เทคนคิและวิธกีารเก็บ รวบรวมขอมลูทางทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม ปญหา แนวทางการปองกันและแกไข และมาตรการ

ดานการอนุรกัษ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม การมี

สวนรวมของชุมชน ในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

  Types and uses of natural resources and 

environments, techniques and methods for collecting data on 

natural resources and environments, problems and problem 

prevention and resolution, measures for prevention and 

management of natural resources and environments, community 

involvement in development of natural resources and 

environments

 0107 342  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 

  Environmental Impact Assessment

  ระบบสิ่งแวดลอม หลักการและเทคนิคการประเมิน

ผลกระทบท่ีมตีอมติสิิง่แวดลอม การจัดทําแผนมาตรการปองกันและแกไข 

และการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

โครงการพัฒนาท่ีสําคัญของประเทศท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

  Environmental system, principles and techniques 

of environmental impact assessment, creating contingency 

plans, monitoring environmental impacts, related law, important 

development projects with environmental impacts in the country

  



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2563  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

272

 0107 343  ธรณีวิทยาสําหรับภูมิศาสตร 3(3-0-6) 

  Geology for Geography

  แรและหิน การผุพังอยู กับที่ การเคล่ือนที่ของมวล 

ธารนํา้ไหล นํา้บาดาล เขตแนวชายฝง แผนดนิไหวและองคประกอบภายใน

โลก การกอเกิดเทือกเขา แผนที่และสารสนเทศธรณีวิทยา การประยุกต

เทคโนโลยีภูมิศาสตรในงานทางธรณีวิทยา

  Minerals and rocks, weathering, mass wasting, 

running water, groundwater, shorelines, earthquakes and earth’s 

interior, mountain building, geologic maps and information, 

application of geographic technology in geologic works

  

 0107 344  นํ้าบาดาลและการจัดการเชิงพื้นที่ 3(3-0-6) 

  Groundwater and Spatial Management

  วัฏจักรของน้ํา การเกิดและการกักเก็บของน้ําบาดาล 

การไหลของนํ้าบาดาล บอนํ้าบาดาล คุณภาพของน้ําบาดาล แผนที่และ

สารสนเทศนํ้าบาดาล การประยุกตเทคโนโลยีภูมิศาสตรในงานทาง 

นํ้าบาดาล

  Hydrologic cycle, occurrence of groundwater and 

storage, groundwater flow, groundwater well, groundwater 

quality, groundwater maps and information, application of 

geographic technology in groundwater jobs

  

 0107 445  อุทกวิทยา 3(3-0-6) 

  Hydrology

  หลักการและกระบวนการทางอุทกวิทยา อุทกวัฏจักร 

การคายระเหยน้ํา การแทรกซึม นํ้าทา นํ้าใตดิน ระบบแมน้ํา คุณภาพน้ํา 

และการประยุกตเทคโนโลยีทางภูมิศาสตรทางอุทกวิทยา

  Principal and process of hydrology, hydrologic 

cycle, evapotranspiration, infiltration, runoff, groundwater, river 

system, water quality, and application of geographic technology 

in hydrology

  

 0107 446  ธรณีสัณฐานวิทยา 3(3-0-6) 

  Geomorphology

  แนวคิดทางธรณสีณัฐานวทิยา สณัฐานวทิยา กระบวนการ

ธรณีสัณฐาน การผุพังอยู กับท่ี กระบวนการสรางและลักษณะดิน 

ธรณีสัณฐานวิทยาโครงสราง สัณฐานท่ีเกิดจากธารน้ําไหล ธรณีสัณฐาน 

วิทยาชายฝง นํ้าใตดินและสภาพภูมิประเทศ

  Concept of geomorphology, morphology, 

geomorphic processes, weathering, soil formation and 

characteristics of soils, structural geomorphology, fluvial 

landforms, coastal geomorphology, underground water and 

landforms

  

 0107 447  อุตุนิยมวิทยาและการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 3(3-0-6) 

  Meteorology and Climate Change

  องคประกอบ ปจจัยควบคุมและความผันแปรของอากาศ 

ศักยภาพของความชื้นในมวลอากาศ การเคลื่อนท่ีและเสนทางเดินของ

อากาศ เครื่องมือท่ีเกี่ยวของ ลักษณะภูมิอากาศประเภทตางๆ ของโลก 

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและสิ่ งแวดล อม  ดาวเทียมทางด าน

อุตุนิยมวิทยา กระบวนการขอมูล การสํารวจระยะไกล การประยุกตใช

ขอมูล การสํารวจระยะไกลดานอุตุนิยมวิทยาและภูมิอากาศวิทยา

  Components, controlling factors, and variability of 

climate, humidity in air mass, air movements and air routes, 

relevant tools, weather conditions around the world, climate and 

environmental change, meteorology satellites, remote sensing 

process, application of remote sensing in meteorology and 

climatology

  

 0107 448  การจัดการลุมนํ้า 3(3-0-6) 

  Watershed Management

  แนวความคิดเกีย่วกับพืน้ทีลุ่มนํา้ โครงสรางของทรัพยากร

ลุ มนํ้าและสมดุลทางนิเวศวิทยา หลักการจัดการปริมาณ คุณภาพ 

การจัดการตนนํ้า การวางแผนจัดการลุมนํ้า การมีสวนรวมของชุมชน

ในการจัดการลุมนํ้า

  Concepts of watershed areas, structure of 

watershed resources, ecology balance, principles for managing 

water quantity and quality, water source management, 

watershed management planning, community involvement in 

watershed management

  

 0107 449  ภูมิศาสตรดิน 3(3-0-6) 

  Soil Geography

  องคประกอบดิน หนาตัดดิน ปจจัยและกระบวนการ

ในการกําเนิดดิน คุณสมบัติของดิน การสํารวจดิน สารสนเทศดิน

  Soil composition, soil profile, soil forming factors 

and process, soil characteristics, soil survey, soil information
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 0107 450  ภูมิศาสตรการเกษตรประยุกต 3(3-0-6) 

  Applied Agricultural Geography

  ความหมายภูมิศาสตรเกษตร ปจจัยทางภูมิศาสตร

ที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการเกษตร วิวัฒนาการทางการเกษตร ทฤษฎีที่

เกี่ยวของกับการเกษตรของโลก ผลกระทบของกิจกรรมการเกษตรตอ

สภาพแวดลอม การเกษตรในภูมิภาคตางๆ ของประเทศไทย การประยุกต

ใชเทคโนโลยีภูมิศาสตรในงานดานการเกษตร

  Meaning of agricultural geography, geographic 

factors related to agriculture, agricultural evolution, theories 

associated with the world’s agriculture, impacts of agricultural 

activities on the environment, agriculture in different parts of 

Thailand, application of geographic information system in 

agricultural management

  

 - กลุมวิชาภูมิศาสตรมนุษย

 0107 360  ภูมิศาสตรอาเซียน 3(3-0-6) 

  Geography of ASEAN

  ขอบเขต ลักษณะทางกายภาพและสังคม ศักยภาพของ

ทรัพยากรทองถิ่น นโยบายและ ความรวมมือระหวางประเทศ บทบาทของ

ประเทศไทยในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของอาเซียน

  Boundaries, physical and social characteristics, 

potential of local resources, international policies and 

cooperation, roles of Thailand as a part of ASEAN

  

 0107 361  ภูมิศาสตรการจัดการทรัพยากรทองเที่ยว 3(3-0-6) 

  Geography of Tourism Resource Management

  ความสําคัญของทรัพยากรทองเท่ียว การกระจายของ

ทรัพยากรทองเที่ยวในเชิงภูมิศาสตร หลักการใชทรัพยากรทองเที่ยว

ประเภทตางๆ ใหเกิดประโยชนมากทีส่ดุ บทบาทและวธิกีารของภมูศิาสตร 

ในการอนุรักษและการวางแผนพัฒนาทรัพยากรทองเที่ยว

  Importance of tourism resources, distribution of 

geographic tourism resources, use of various types of tourism 

resources for the maximum benefit, roles of geography in the 

preservation and development of tourism resources

  

 0107 362  การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดลอม 3(3-0-6) 

  Planning of Urban Community and Environment

  วิวัฒนาการของเมือง ปญหาการขยายตัวของเมืองตอ

สภาพเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอม วิธีการวางแผนชุมชนเมือง 

การวิเคราะหและการแกปญหาในชุมชนเมือง ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม

และสภาพแวดลอม

  Urban evolution, problems caused by urban 

expansion that affect economic conditions, societies and 

environments, methods of planning, problem analysis and 

resolutions to economic, social and environmental problems in 

urban communities

  

 0107 363  ภมูิศาสตรการตลาด 3(3-0-6) 

  Marketing Geography

  แนวคิด ทฤษฎี และประเภทของวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอมเพื่อการจัดการ ทรัพยากรในทองถิ่น การวิเคราะหกลยุทธที่

เหมาะสม การบรหิารจดัการโครงการ การตลาด การเงินและ การจดัทําแผน

ธรุกจิของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และการประยุกตใชเทคโนโลยี

ภูมิศาสตรทางการตลาด

  Concepts, theories and types of small and medium 

enterprises for local resources management, strategic analysis, 

project management, marketing, finance, planning for SMEs, 

and application of geographic technology in marketing

  

 0107 364  ภูมิศาสตรการแพทย 3(3-0-6) 

  Medical Geography

  บทบาทของภูมิศาสตรในสิ่งแวดลอมและสุขภาพ รูปแบบ

การกระจายของโรคติดเช้ือและ โรคเร้ือรัง ความเช่ือมโยงระหวางประชากร

และสิ่งแวดลอมกับสุขภาพ การกระจาย การเขาถึง และการใชบริการ

ทางการแพทย

  Roles of geography in environments and health, 

distribution patterns of infectious and chronic diseases, relations 

between population and environment and health, distribution, 

accessibility and utilization of medical care services

 

 0107 365  ภูมิศาสตรอาหารและการบริโภค 3(3-0-6) 

  Geography of Food and Consumption

  ลักษณะอาหารและการรับประทานอาหารในพ้ืนที่ สถานที่ 

สิ่งแวดลอมและภูมิภาค การผลิตและการกระจาย ความสัมพันธระหวาง

อาหารและวัฒนธรรมจากมุมมองจากภูมิศาสตร

  Food features and consumption in particular areas, 

places, environments, and regions, production and distribution, 

relationship between cuisines and cultures from geographic 

views
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 0107 366  ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรสําหรับภูมิศาสตร 3(3-0-6) 

  Economics Theory for Geography

  ความหมาย แนวคิด ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรจุลภาคและ

มหภาคกับความสัมพันธเชงิพ้ืนที ่ทฤษฎีปจจยัการผลิต ตนทนุการผลผลิต 

โครงสรางตลาด และทฤษฎีทําเลที่ตั้ง

  Definitions, concepts, and theories of microeconomics 

and macroeconomics and spatial interaction; production theory; 

cost of production; market structure; location theory

  

 0107 466  การจัดการทรัพยากรทองถิ่น 3(3-0-6) 

  Local Resources Management

  ความสําคัญของทรัพยากรทองถิ่น แนวคิดเกี่ยวกับ

การจัดการทรัพยากรทองถ่ิน ทัง้องคกรเอกชนและองคกรบริหารสวนตําบล 

รวมทั้งองคประกอบของทรัพยากรทองถิ่น ปญหาและแนวทางแกไข 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการทรัพยากร และองคกรทองถิ่น

ใหเกิดประโยชนสูงสุด

  Importance of local resources, concepts of local 

resource management made by both private sectors and 

sub-district administrative organizations, elements of local 

resources, problems and resolutions to maximize capacity in 

managing local resources to the highest benefits

  

 0107 467  การพัฒนาชุมชนเมืองในประเทศกําลังพัฒนา 3(3-0-6) 

  Development of Urban Community in 

  Developing country

  รูปแบบ การพัฒนา และปญหาของชุมชนเมืองตางๆ 

ในประเทศกําลังพัฒนา ปจจัยทั้งภายนอกและภายในประเทศท่ีมีผลตอ

รูปแบบและโครงสรางทางพื้นที่ วิวัฒนาการและปญหาของ ชุมชนเมือง

ภายใตการนําของผูนําในประเทศ รวมท้ังระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม

ในปจจุบัน

  Patterns, development and problems of urban 

communities in developing countries, external and internal 

factors influencing spatial patterns and structure, evolution of 

urban communities and community problems under the 

administration of the country leaders and the capitalist economy 

system in today’s age.

  

 0107 468  การประเมินสิ่งแวดลอมและภูมิทัศน 3(3-0-6) 

  Landscape and Environmental Assessment

  คุณคาและกระบวนการเก่ียวกับภูมิทัศน แนวคิดและ

เครือ่งมือสาํหรบัทาํความเขาใจ สิง่แวดลอมทัว่โลกและส่ิงแวดลอมทองถิน่ 

รวมท้ังภูมิทัศนสําคัญแงประวัติศาสตร รวมถึงในฐานะที่เปนเครื่องช้ี

คุณภาพดานความงาม หลักการและกระบวนการออกแบบในฐานะที่เปน

ตวัผสานมนุษยและ ธรรมชาติโดยแบบจําลองสําหรับสรางภูมทิศันทีย่ัง่ยนื

  Values of landscape and landscaping processes, 

concepts and tools to promote understanding about the world’s 

environment, the local environment and historical landscape, 

landscape as an indicator of glamour, principles and processes 

of landscape design as a factor that merges humans with nature 

by means of sustainable landscape design model

  

 0107 469  ภูมิสังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

  Socio-Cultural Geography

  แนวความคิดภูมิศาสตรทางดานสังคมและวัฒนธรรม 

การอธิบายรูปแบบดานสังคม และการพัฒนา การกระจายสังคมของมนุษย 

ประเพณี และระบบของสังคม การประยุกตทางภูมิศาสตร สังคมและ

วัฒนธรรมของมนุษย ที่สงผลใหเกิดรูปแบบการดํารงชีวิตของมนุษยใน

ภูมิภาคตางๆ ของโลก รวมทั้งการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม

  Concepts of social and cultural geography, 

explanation of social patterns and development and distribution 

of human societies including their traditions and social systems, 

application of geographic, social and cultural information that 

has contributed to a variety of ways of life in all regions around 

the world including human adaptations to the surrounding 

environments

 

 0107 470  ภูมิทัศนวัฒนธรรมอีสาน 3(3-0-6) 

  Landscape of Isan Culture

  องคความรู พื้นฐานทางวัฒนธรรม ภูมินิเวศ ภูมิทัศน 

ประวัติศาสตรทองถ่ินอีสาน วิถีชีวิต เฉพาะถ่ินตอการสืบสานสรางสรรค

ความเปนเอกภาพ เอกลักษณวฒันธรรมไทย และการพลวตั เปลีย่นแปลง

ปรับตัว การแพรกระจายและการเช่ือมโยงกับวัฒนธรรมนานาชาติและ

ความคงอยูอยางย่ังยืนของวัฒนธรรมไทยอีสาน

  Fundamental knowledge about culture, ecology, 

landscape, local history of the Isan Region, particular local ways 

of life leading to the unity and uniqueness of the Thai culture, 

dynamic changes, adaption, diffusion and connection to 

international cultures and sustainable existence of Isan culture
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 0107 471  ภูมิศาสตรภูมิภาค 3(3-0-6) 

  Regional Geography

  แนวคิดเกี่ยวกับภูมิภาค เกณฑการกําหนดประเภท

และวิธีการภูมิศาสตรในการศึกษาภูมิภาค วิเคราะหความโดดเดนและ

ปญหาภูมิภาคตางๆ ของโลก การเช่ือมโยงปฏิสัมพันธและความรวมมือ

ของภูมิภาค ทั้งระดับยอยและระดับโลก

  Concept of regions, criteria for geographic 

classification and methods of regional studies, analysis of 

prominence and problems in different regions across the globe, 

interaction and cooperation among regions at both the 

small-scale level and international level

  

 - กลุมวิชาการเทคนิคทางภูมิศาสตร

 0107 380  แบบจําลองเชิงพื้นที่ทางภูมิศาสตร 3(3-0-6) 

  Spatial Models in Geography

  ลักษณะขอมูลภูมิศาสตร การวิเคราะหแผนที่ เทคนิคทาง

สถิติเชิงพื้นที่ เทคนิคการวิเคราะห เชิงพื้นที่ ขั้นตอนการวิเคาะหดวย

แบบจําลองเชิงพื้นที่ การสรางแบบจําลองเชิงพื้นที่ และการวิเคราะห

ความออนไหว

  Type of geographic data, map analysis, spatial 

statistical techniques, spatial analysis techniques, spatial 

modeling framework, design of spatial model, and sensitivity 

analysis 

  

 0107 381  โฟโตแกรมเมตรสําหรับภูมิศาสตร 3(3-0-6) 

  Photogrammetry for Geography

  คําจํ า กัดความ  รูปถ  ายทางอากาศ  การใช ประโย

ชนโฟโตแกรมเมตรี หลักการถายภาพ การวัดดวยการถายภาพ ภาพทาง

แนวด่ิง พาแรลแลกทางสเตอริโอ การทําแผนท่ีแบบวัดระนาบดวยภาพถาย

แนวดิ่ง ภาพถายและตอแบบโมเซอิก การถายภาพแบบออโต การหาจุด

ควบคุมในพื้นที่สํ าหรับกระบวนการโฟโตแกรมเมตรีทางอากาศ 

และกระบวนการประมวลผลขอมูลภาพถายและภาพสามมิติจาก

อากาศยานไรคนขับ

  Definit ion,  aer ia l  photographs,  uses  o f 

photogrammetry, principles of photography, photographic 

measurement, vertical photographs, stereoscopic parallax, 

planimetric mapping with vertical photographs, photomaps and 

mosaics, auto photography, ground control for aerial 

photogrammetry and the processing of aerial photo and 3D 

image using Unmanned Aerial Vehicle (UAV) instrument

  

 0107 382  การพัฒนาเว็บไซตสําหรับภูมิศาสตร 3(3-0-6) 

  Web-site Development for Geography

  ความรู เบื้องตนเกี่ยวกับอินเทอรเน็ต เวิลดไวดเว็บ 

การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต ระบบฐานขอมูลบนอินเทอรเน็ต 

เพื่อนําเสนอขอมูลทางภูมิศาสตรผานเครือขายอินเทอรเน็ต

  Basic knowledge about the Internet, World Wide 

Web, design and development of websites and the Internet 

database system as a means to disseminate geographic 

information 

  

 0107 383  การเขียนโปรแกรมสําหรับภูมิศาสตร 3(3-0-6) 

  Programming for Geography

  องคประกอบของการเขียนโปรแกรม การเขียนซอฟตแวร 

โครงสรางควบคมุ การเขยีนโปรแกรมประยกุตแบบวนิโดวส กลองขอความ 

การสรางเมนู การแกไขขอบกพรองและการดักจับขอผิดพลาด การสราง

วตัถ ุการสรางฟอรม การติดตอกบัฐานขอมลู การพฒันาโปรแกรมประยุกต

ดานภูมิศาสตร

  Components of programming, software writing, 

control structure, Windows application programming, dialog 

box, menu design, debugging and error handling, building 

objects, creating Windows forms, accessing databases, 

developing geographic application software

 0107 384  ภูมิศาสตรขนสงและโลจิสติกส 3(3-0-6) 

  Geography of Transportation and Logistics

  ปจจยัทางภมูศิาสตรเกีย่วกบัระบบการขนสงและโลจสิตกิส

ในยุคโลกาภิวัตนแบบไรพรมแดน บทบาทโลจิสติกสในเศรษฐกิจ 

และการบริการ กลยุทธการขนสงสินคา การวิเคราะหความตองการขนสง

สินคาระหวางภูมิภาค การเตรียมโครงสรางพื้นฐานดานการขนสงและ

พาหนะขนสง การนําเทคโนโลยีดานขอมูลมาประยุกตใชสําหรับการขนสง

และโลจิสติกส

  Geographic factors associated with transportation 

system and logistics in a borderless globalized world, roles of 

logistics in economy and service providing, transportation 

operating strategies, analysis of regional transportation needs, 

preparation of basic infrastructure in terms of transportation and 

vehicles, use of data-based technology in transportation and 

logistics
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 0107 385  การรับรูระยะไกลดวยคลื่นไมโครเวฟเบื้องตน 3(3-0-6) 

  Introduction to Microwave Remote Sensing

  นิยามของความถี่ของชวงคลื่นไมโครเวฟ โพลาไรเซชัน 

เรขาคณิตของภาพเรดาร หลักการทํางานของดาวเทียมเรดาร ลักษณะ

เฉพาะพื้นฐานของการกระเจิงของคลีนเรดาร การแปลความหมายภาพ

เรดารและการประยุกต

  Definition of microwave frequency, polarization, 

geometry of radar images, working principles of radar satellites, 

specific characteristics of radar scattering, interpretation and 

application of radar images

  

 0107 486 เทคโนโลยีภูมิศาสตรเพื่อจัดการ 3(3-0-6) 

  ทรัพยากรธรรมชาติ

  Geographic Technology for Natural Resources 

  Management

  การนาํขอมลูภมูศิาสตรมาใชในการวางแผนจดัการเชงิพืน้ที่ 

แนวทางการประยุกต ใช   เทคโนโลยีภูมิศาสตร  เพื่อการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

  Geographic data for spatial management planning, 

guidelines for the application of geographic technology in 

natural resources and environmental management

  

 0107 487 เทคโนโลยีภูมิศาสตรเพื่อจัดการมรดกวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

  Geographic Technology for Cultural Heritage 

  Management

  ความรูพืน้ฐานเกีย่วกบัมรดกทางวฒันธรรม ความเกีย่วของ

กบัขอมูลภมูศิาสตร การประยุกตใชเทคโนโลยีภมูศิาสตรเพือ่การวางแผน 

กําหนดแนวทางในการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมใหเกิดประสิทธิภาพ

  Basic knowledge about cultural heritage in 

connection with geographic data, application of geographic 

technology to design effective plans for cultural heritage 

management 

  

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

 เลือกเรียนในรายวิชาอ่ืนๆ ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย จํานวนไมนอย

กวา 6 หนวยกิต

 

 4.  หมวดวิชาประสบการณวิจัย (เลือกเรียนเฉพาะโปรแกรมปกติ)

 0107 498  โครงงานภูมิศาสตร 3(0-6-3) 

  Geographic Project

  หลกัการและแนวคิดในการทําโครงงานภูมศิาสตร เกีย่วกบั

การประยกุตแนวความคดิทางภมูศิาสตรกบัการจดัการทรพัยากรธรรมชาติ

หรือการวางแผนพัฒนาพื้นที่

  Principles and concepts for conducting 

geographic projects concerning the implementation of geography 

concepts in natural resources management or in spatial 

development planning 

  

 5.  หมวดประสบการณภาคสนาม (การฝกงานหรือสหกิจศึกษา)

 0107 397  ฝกงานทางภูมิศาสตร 3(0-40-0) 

  Practicum in Geography

  การปฏิบัติงานเต็มเวลาเพ่ือการฝกอาชีพทางภูมิศาสตร

ในหนวยงานของรัฐหรือเอกชน โดยไดรับความเห็นชอบจากภาควิชา

  Full-time apprenticeship in geography at public 

or private organizations with the approval from the Department

  

 0199 499  สหกิจศึกษา 9(0-40-0) 

  Cooperative Education

  การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย างมีระบบ 

โดยความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการเพ่ือพัฒนา

นิสิตใหมีความรูทางวิชาการและทักษะท่ีเกี่ยวของกับการทํางานในสถาน

ประกอบการ มีความสามารถในการพัฒนาตนเองในดานการคิดอยาง

เปนระบบ การสังเกตการณ ตัดสินใจ ตลอดจนทักษะในการวิเคราะห

และการประเมินทําให นิสิตมีคุณภาพตรงตามความตองการของ

สถานประกอบการและตลาดแรงงาน

  A systematic provision of work-based learning in 

the work place for students with the cooperation between the 

university and the work places to allow the students to develop 

both academic and work-related skills in the work place. This 

procedure will help the students in self-development in terms of 

systematic thinking, observation, decision making, analytical 

and evaluation skills. Also it will result in high quality graduates 

who are most suitable for the work places and the labor markets!
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 0105 103 ไวยากรณและการใชภาษาอังกฤษที่จําเปน 3(3-0-6)

  Essential English Grammar and Usage

 0105 104 การอานภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)

  Daily English Reading

 0105 201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารขั้นพื้นฐาน 3(3-0-6)   

  Basic Communicative English

 0105 202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารขั้นกลาง 3(3-0-6)     

  Intermediate Communicative English

 0105 208 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)     

  Daily English Writing

 0105 300 การอานวรรณกรรมภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)     

   English Literary Reading

 0105 301 ภาษาอังกฤษสําหรับมนุษยศาสตร 3(3-0-6)     

  และสังคมศาสตร

  English for Humanities and Social Sciences

คําอธิบายรายวิชา
 0105 103 ไวยากรณและการใชภาษาอังกฤษที่จําเปน 3(3-0-6)

  Essential English Grammar and Usage

  ชนิดของคํา รูปกริยาตามกาลและวาจก ความสอดคลอง

กันของประธานและกริยา รูปแบบประโยคและชนิดของประโยค คําเชื่อม

ประโยค การระบุและแกไขขอผิดพลาดในการใชที่พบบอย

  Parts of speech; verb forms in different tenses and 

voices; subject-verb agreement; sentence patterns, and sentence 

types; use of sentence connectors; identifying and correcting 

common grammatical errors

 0105 104 การอานภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)

  Daily English Reading

  ทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ การอานเพื่อ

จับใจความสําคัญและรายละเอียดสนับสนุน คําศัพทและโครงสราง

ไวยากรณที่จําเปนในการอานขอความตางๆในชีวิตประจําวัน 

  English reading skill for comprehension; reading 

for main ideas and supporting details; essentialvocabulary and 

grammatical structures for reading various texts in daily life

หลักสูตรวิชาโทภาษาอังกฤษ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

 0105 201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน 3(3-0-6)

  Basic Communicative English

  ทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

ในชวีติประจาํวันสาํหรับผูใชระดบัพืน้ฐานศพัทและโครงสรางภาษาองักฤษ

พื้นฐานท่ีจําเปนในการฟง พูด อาน และเขียนเกี่ยวกับเรื่องรอบตัว

ในสถานการณตางๆ

  English listening, speaking, reading, and writing 

skills for daily life communication for basic users; essential 

English vocabularyand grammatical structures for listening, 

speaking, reading, and writing about daily activities in various 

situations

 0105 202  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขั้นกลาง 3(3-0-6)    

  Intermediate Communicative English

เงื่อนไขของรายวิชา : 0105 201 ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารขั้นตน

Prerequisite : 0105 201 Basic Communicative 

English

  ทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

ในชีวิตประจําวันสําหรับผูใชระดับกลาง  ศัพทและโครงสรางภาษาอังกฤษ

ที่จําเปนในการฟง พูด อาน เขียนขอความสั้นๆเพื่อการพรรณนาการ

บรรยายการอธิบาย การโตแยงการใหเหตุผลและแสดงความคิดเห็น

  English listening, speaking, reading, and writing 

skills for daily life communication for intermediate users; 

essential vocabulary and grammatical structures used for 

listening, speaking, reading, and writing short messages for 

describing, narrating, explaining, arguing, reasoning, and 

expressing opinions

 0105 208 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)    

  Daily English Writing

  ทกัษะการการเขียนประโยคและขอความส้ันๆภาษาอังกฤษ

โดยใชโครงสรางข้ันพื้นฐาน การเลือกใชคําศัพทและโครงสรางท่ีเหมาะ

สมในการเขยีนประโยคและขอความสัน้ในชวีติประจาํวัน การเขยีนขอความ

เพื่อการสื่อสารสวนตัว หลักและวิธีเขียนยอหนาการฝกเขียนยอหนาสั้นๆ

 

จํานวนหนวยกิต   ไมนอยกวา  15  หนวยกิต
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  Skills in writing sentences and short messages 

using basic English  grammatical structures; choice of words 

and grammatical structures for writing sentences and 

short messages in daily life; writing messages for personal 

communication; principles and methods for paragraph 

writing; practice in writing short paragraphs

 0105 300 การอานวรรณกรรมภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)    

  English Literary Reading

  ทักษะการอานงานวรรณกรรมเพ่ือความบันเทิง ประเภท

ของวรรณกรรม องคประกอบของนิยาย กลวิธีในการเขียนกลอนฝกอาน

บทกลอนและนิยายท่ีคดัสรรเพ่ือความเขาใจ การวิเคราะหและการตีความ 

  Skills in reading literary works in English for 

pleasure; literary genres; elements of fiction; poetic devices; 

practice reading selectedpoems and fiction for comprehension, 

analysis, and interpretation

 0105 301 ภาษาอังกฤษสําหรับมนุษยศาสตร 3(3-0-6)

  และสังคมศาสตร

  English for Humanities and Social Sciences

  ทักษะการการพูด ฟง อาน เขียน เกี่ยวกับงานวิชาการทาง

ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ศพัทเฉพาะและโครงสรางท่ีจาํเปนฝก

การนําเสนอเชิงวิชาการ การฝกอานเนื้อหาเชิงวิชาการและเขียนสรุป

  Speaking, listening, reading, and writing skills for 

academic purposes in the fields of humanities and social 

sciences; technical terms and essential English grammatical 

structures; practice in academic oral presentation; practice in 

reading various academic texts and writing a summary 



279

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2563  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาษาเขมร

 0165 148 ทักษะทางภาษาเขมรข้ันตนเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

      Elementary Khmer Skills for Communication 1

 0165 149 ทักษะทางภาษาเขมรข้ันตนเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

      Elementary Khmer Skills for Communication 2

 0165 150 ทักษะทางภาษาเขมรข้ันกลางเพ่ือการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

     Intermediate Khmer Skills for Communication 1

 0165 151 ทักษะทางภาษาเขมรข้ันกลางเพ่ือการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

      Intermediate Myanmar Skills 

  for Communication 2

 0165 152 ภาษาเขมรในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5)

      Khmer Conversation in Daily Life

ภาษาพมา

 0165 401 ทักษะทางภาษาพมาขั้นตนเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

      Elementary Myanmar Skills 

  for Communication 1

 0165 402 ทักษะทางภาษาพมาขั้นตนเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

      Elementary Myanmar Skills 

  for Communication 2

 0165 403 ทักษะทางภาษาพมาขั้นกลางเพ่ือการสื่อสาร 1  3(2-2-5)

     Intermediate Myanmar Skills 

  for Communication 1

 0165 404 ทักษะทางภาษาพมาขั้นกลางเพ่ือการสื่อสาร 2   3(2-2-5)

      Intermediate Myanmar Skills 

  for Communication 2

 0165 405   ภาษาพมาในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5)

      Myanmar Conversation in Daily Life

ภาษาลาว

 0165 240 ทักษะทางภาษาลาวข้ันตนเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

      Elementary Lao Skills for Communication 1

 0165 241 ทักษะทางภาษาลาวข้ันตนเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

      Elementary Lao Skills for Communication 2

 0165 242 ทักษะทางภาษาลาวข้ันกลางเพ่ือการสื่อสาร 1   3(2-2-5)

     Intermediate Lao Skills for Communication 1

หลักสูตรวิชาโทภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

 0165 243 ทักษะทางภาษาลาวข้ันกลางเพ่ือการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

      Intermediate Lao Skills for Communication 2

 0165 244 ภาษาลาวในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5)

      Lao Conversation in Daily Life

ภาษาเวียดนาม

 0165 345 ทักษะทางภาษาเวียดนามข้ันตน 3(2-2-5)

  เพื่อการสื่อสาร 1

  Elementary Vietnamese Skills 

  for Communication 1

 0165 346 ทักษะทางภาษาเวียดนามข้ันตน 3(2-2-5)

  เพื่อการสื่อสาร 2

  Elementary Vietnamese Skills 

  or Communication 2

 0165 347 ทักษะทางภาษาเวียดนามข้ันกลาง 3(2-2-5)

  เพื่อการสื่อสาร 1   

     Intermediate Vietnamese Skills 

  or Communication 1

 0165 348 ทักษะทางภาษาเวียดนามข้ันกลาง 3(2-2-5)

  เพื่อการสื่อสาร 2

      Intermediate Vietnamese Skills 

  for Communication 2

 0165 349  ภาษาเวียดนามในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5)

      Vietnamese Conversation in Daily Life
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หลักสูตรวิชาโทภาษาเกาหลี
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

หลักสูตรวิชาโทภาษาเกาหลี (สําหรับนิสิตในหลักสูตรอื่น) ไมนอยกวา 

15 หนวยกิต    

วัตถุประสงค

 1.1 เพือ่ใหผูศกึษามคีวามรูและทกัษะดานการฟง พดู อานและเขยีน

  ภาษาเกาหลี

 1.2 เพื่อใหผูศึกษาสามารถใชภาษาเกาหลีในการประกอบอาชีพได

 1.3 เพื่อสรางพื้นฐานทางภาษาเกาหลีใหผูศึกษามีโอกาสเสริมสราง

  ความรูในการศึกษาภาษาเกาหลีระดับสูงขึ้น

 1.4 เพื่อใหผูศึกษาไดซาบซ้ึงในศิลปะและวัฒนธรรมของเกาหลี

  จากการเรียนรูภาษาเพ่ือความเขาใจอันดีระหวางชาติ

 โครงสรางหลักสูตรและรายวิชา   ไมนอยกวา 15 หนวยกิต  

 0163 210 ทักษะทางภาษาเกาหลีขั้นตนเพื่อการสื่อสาร 1  3(3-0-6)

  Elementary Korean Skills for Communication 1 

 0163 260 การฟงภาษาเกาหลีเพื่อความเขาใจ 3(3-0-6)

  Korean Listening Comprehension  

 0163 263 การอานภาษาเกาหลีเพื่อความเขาใจ 3(3-0-6)

  Korean Reading Comprehension  

 0163 270 การสนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจําวัน 1 3(3-0-6)

  Korean Conversation in Daily Life 1 

 0163 272 พื้นฐานการเขียนภาษาเกาหลี 3(3-0-6)

  Foundation of Korean Writing 

 คําอธิบายรายวิชา

 0163 210 ทักษะทางภาษาเกาหลีขั้นตนเพื่อการสื่อสาร 1 3(3-0-6)

  Elementary Korean Skills 

  for Communication 1

  ระบบถอดเสียงภาษาเกาหลีเปนอักษรโรมัน ตัวอักษร

เกาหล ีคาํศัพทพืน้ฐานในระดบั 500 ตวั สาํนวน  บทสนทนาพืน้ฐานในชวีติ

ประจําวัน 

  The transcription of Korean into Roman alphabets, 

Korean characters, basic vocabularies, 500 basic Korean 

characters, expressions, and conversations used in daily life

 0163 260 การฟงภาษาเกาหลีเพื่อความเขาใจ 3(3-0-6)

  Korean Listening Comprehension

  การฝกทกัษะการฟงขอความระดับยอหนาสัน้ๆ  เพือ่ความ

เขาใจ การฝกทกัษะการฟงในระดับหลายยอหนา และการฝกการนําความ

คดิหลกัและความคดิสนบัสนนุของขอความมาถายทอดเปนขอความแบบ

พูดหรือเขียน

  Practice in listening comprehension of short 

paragraphs and extended discourse; practice in Finding the 

main ideas and supporting ideas of the passage in order to 

paraphrase them in the form of spoken or written message

 0163 263 การอานภาษาเกาหลีเพ่ือความเขาใจ 3(3-0-6)

  Korean Reading Comprehension

  เทคนิคการอาน  ฝกอานขอความภาษาเกาหลีสั้นๆ งายๆ 

โดยเนนความเขาใจโดยตรงและการแปลโครงสรางประโยคและคําตาม

บริบท เพื่อจับใจความสําคัญและรายละเอียดของเร่ืองได

  Practice in listening to various messages for correct 

comprehension; interpreting the intention and attitudes of the 

speakers as well as summarizing the messages 

 0163 270 การสนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจําวัน 1 3(3-0-6)

  Korean Conversation in Daily Life 1

  การพดูบทสนทนาภาษาเกาหลใีนสถานการณตาง ๆ   ทีเ่กดิ

ขึ้นในชีวิตประจําวัน การออกเสียงที่ถูกตองและเหมาะสมกับบริบท โดย

เฉพาะการเนนเสียง และทํานองเสียงในประโยค การฝกทักษะการฟง

ประโยค และบทสนทนาสั้นๆ เพื่อความเขาใจ 

  Practice in short conversations in daily-life

situations and contexts with accurate and appropriate 

pronunciations for each situation, with emphasis on stress and 

intonation; listening comprehension of short sentences and 

short conversations

 0163 272 พื้นฐานการเขียนภาษาเกาหลี 3(3-0-6)

  Foundation of Korean Writing

  ฝกปฏิบัติการเขียนเก่ียวกับคําและหนาท่ีของคํา ความ

หมายตรง ความหมายโดยนยั การแปรของคาํในวจันลลีาแบบทางการ และ

ไมทางการ การสรางอนุพากย และ การสรางประโยคตามชนิดของหนาท่ี

  Practice of word class and function of words; 

denotative and connotative meaning of words; the variation of 

words in formal and informal styles; formation of clauses and 

sentences in various kinds of function

 4. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา  6 หนวยกิต

  นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
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หลักสูตรวิชาโทภาษาเพื่อการสรางสรรคสื่อ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หมวดวิชาโทที่เปดใหกับหลักสูตรอื่น  ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

 0166 101 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการสื่อสาร 3(3-0-6)

  Introduction to Communication

  ความสาํคญัของการสือ่สารในศาสตรแขนงตางๆ ระบบและ

วธิกีารสือ่สาร ทกัษะการส่ือสารเบ้ืองตน ฟง พดู อาน เขยีน กระบวนการนํา

เสนอ ทําความเขาใจและวิเคราะหพฤติกรรมผูสื่อสาร

  Substance of communication in different 

disciplines, scheme and method of communication; fundamental 

skills of communication: listening, speaking, reading, and 

writing; presentation procedure, comprehension and analysis of 

communicator’s behavior 

 0166 201 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ 1 3(2-2-5)

  Computer for Designing 1

  ความหมาย ความสําคัญของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

หลักการใชงานคอมพิวเตอรเบื้องตน หลักการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือ

งานการออกแบบสือ่ อปุกรณทีเ่กีย่วของในกระบวนการใชงานคอมพิวเตอร 

  Meaning, significance of multimedia computer; 

principles of fundamental computer operation; principles of 

package software for media design; gadgets relevant to process 

of computer operation

 0166 202 ศิลปะการถายภาพ 1 3(2-2-5)

  Art of Photography 1

  ประวัติความเปนมาของการถายภาพ กลองถายภาพและ

อุปกรณการถายภาพ แนวคิดและทฤษฎีการจัดองคประกอบภาพถาย 

การถายภาพดวยกลองดิจิตอล เทคนิคการถายภาพรูปแบบตางๆ

  History of photography, camera, and photography 

tools; concepts and theories of photograph composition; 

photography with digital camera, various techniques of 

photography

 0166 203 การเขียนและการรายงานขาว 3(2-2-5)

  Writing and Reporting News

  ความหมายและความสําคัญของข  าว  คุณค าข  าว 

องคประกอบของขาว ประเภทของขาว โครงสรางของขาว พาดหัวขาว 

ความนําขาว และเนื้อขาว เทคนิคการสื่อขาวประเภทตางๆ แหลงขาวและ 

ความรับผิดชอบตอสังคม ฝกปฏิบัติการเขียนขาวและการส่ือขาว 

ผลิตรายงานขาวออฟไลนและการรายงานขาวออนไลน

  Meaning and substance of news, news value, news 

component, types of news; structure of news; headline, news 

introduction, and news body; different techniques of news 

conveyance, information source, and social responsibility; 

practice in writing and conveying news, producing offline news 

and reporting online news

 0166 208 การสรางสรรคงานสารคดี 3(2-2-5)

  Creativity of Documentary Work

  หลักการเขียนสารคดีประเภทต างๆ  แนวคิดและ

กระบวนการในการสรางประเด็น การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม 

การกําหนดเคาโครงเรื่อง กลวิธีนําเสนอและการฝกเขียนสารคดีประเภท

ตางๆ รวมทั้งการนําเสนอในสื่อออฟไลนและสื่อออนไลน

  Principles of different documentary writing; 

concepts and process of topic creation; fieldwork data collection; 

plot setting, tactics of demonstration and practice of different 

documentary writing, including presentation in offline and online 

media
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หลักสูตรวิชาโทภาษาญี่ปุน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

วัตถุประสงค
 1.  เพื่อใหผูเรียนมีความรูและทักษะดานการ ฟง พูด อาน และเขียนภาษาญ่ีปุน

 2.  เพื่อใหผูเรียนใชภาษาญ่ีปุนสื่อสารเบื้องตนได

 3.  เพื่อใหผูเรียนเขาใจความแตกตางในขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุน

โครงสรางหลักสูตรและรายวิชา
 หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไมนอยกวา 15 หนวยกิต

  วิชาโทบังคับ    ไมนอยกวา  15  หนวยกิต

  วิชาโทบังคับ    ไมนอยกวา  15  หนวยกิต

  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต หมายเหตุ

0186 391 ทักษะทางภาษาญี่ปุนขั้นตนเพื่อการสื่อสาร 1

Elementary Japanese Skills for Communication 1

3(2-2-5)

0186 392 ทักษะทางภาษาญี่ปุนขั้นตนเพื่อการสื่อสาร 2

Elementary Japanese Skills for Communication 2

3(2-2-5) ตองผานรหัสวิชา 

0186 391

0186 393 ทักษะทางภาษาญี่ปุนขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 1

Intermediate Japanese Skills for Communication 1

3(2-2-5) ตองผานรหัสวิชา

0186 392

0186 394 ทักษะทางภาษาญี่ปุนขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 2

Intermediate Japanese Skills for Communication 2

3(2-2-5) ตองผานรหัสวิชา

0186 393

0186 395 การสื่อสารภาษาญี่ปุนเพื่อการทํางาน

Japanese Communication for Work

3(2-2-5) ตองผานรหัสวิชา

0186 394
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คําอธิบายรายวิชา
 วิชาโทบังคับ  ไมนอยกวา 15 หนวยกิต

 0186 391  ทักษะทางภาษาญ่ีปุนขั้นตนเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

  Elementary Japanese Skills for  Communication 1

  อานและเขยีนตวัอกัษรฮริาคานะ คาตาคะนะ การออกเสยีง

คําศัพท โครงสรางไวยากรณภาษาญี่ปุนเบื้องตน

  Reading and writing Hiragana and Katakana. 

Pronunciation of vocabulary. Introduction to basic Japanese 

grammar.

 0186 392  ทักษะทางภาษาญ่ีปุนขั้นตนเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

  Elementary Japanese Skills for Communication 2

เง่ือนไขของรายวิชา : 0186 391 ทักษะทางภาษาญี่ปุน

ขั้นตนเพื่อการสื่อสาร 1

Prerequisite : 0186 391 Elementary Japanese 

Skills for Communication 1

  ไวยากรณ คําศัพทและสํานวนภาษาญ่ีปุนเบื้องตนพื้นฐาน

การเขียนและอานตัวอักษรคันจิ

  Basic Japanese grammar, vocabulary and 

sentences. Reading and writing kanji at basic level.

 0186 393  ทักษะทางภาษาญี่ปุนขั้นกลางเพ่ือการส่ือสาร 1 3(2-2-5)

  Intermediate Japanese Skills for

  Communication 1

เง่ือนไขของรายวิชา : 0186 392 ทักษะทางภาษาญี่ปุน

ขั้นตนเพื่อการสื่อสาร 2

Prerequisite : 0186 392 Elementary Japanese 

Skills for Communication 2

  ไวยากรณ คําศัพทและสํานวนภาษาญ่ีปุนที่มีโครงสราง

ตอเนื่องจากขั้นพื้นฐาน

  Japanese grammar, vocabulary and expressions 

on a higher level than Elementary Japanese

 0186 394  ทักษะทางภาษาญ่ีปุนขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

  Intermediate Japanese Skills for Communication 2

เง่ือนไขของรายวิชา : 0186 393 ทักษะทางภาษาญี่ปุน

ขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 1

Prerequisite : 0186 393 Intermediate Japanese 

Skills for Communication 1

  ทักษะการประยุกตใชภาษาญ่ีปุนขั้นกลาง เพื่อการสื่อสาร

ในชีวิตประจําวัน

  Intermediate Japanese using skills for communication 

in daily life

 0186 395 การสื่อสารภาษาญ่ีปุนเพื่อการทํางาน 3(2-2-5)

  Japanese Communication for Work

เงื่อนไขของรายวิชา : 0186 394 ทักษะทางภาษาญี่ปุน

ขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 2

Prerequisite : 0186 394 Intermediate Japanese 

Skills for Communication 2

  ทกัษะการสือ่สารภาษาญีปุ่นในสถานการณตางๆ ทีเ่กดิขึน้

ในการทํางาน การฟงบทสนทนาท่ีเปนประโยชนในการทํางาน

  Japanese conversation skills for various work 

situations. Listening comprehension of language encountered 

in the workplace.
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1. วัตถุประสงค

 หลกัสตูรวชิาโท สาขาวชิาภาษาฝรัง่เศส มุงผลติบณัฑิตทีม่คีณุลกัษณะ

และคุณสมบัติ ดังตอไปนี้

 1. มีความรูและทักษะในการใชภาษาฝร่ังเศสเพื่อการสื่อสาร 

 2. มีความรูทางภาษาและวัฒนธรรมฝร่ังเศส

 3. มีทักษะในการวิเคราะหวิจารณอยางมีเหตุผลและสรางสรรค

 4. มีทักษะการทํางานท่ีดี มีวิสัยทัศน มีคุณธรรมจริยธรรมและ

รับผิดชอบตอสังคม

2. จํานวนหนวยกิต

 รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 15 หนวยกิต

3. โครงสรางหลักสูตรและรายวิชา

 ก. หมวดวิชาโทบังคับ ไมนอยกวา 15 หนวยกิต

 0105 121  ภาษาฝร่ังเศสเบื้องตน 1 3(3-0-6)

  Elementary French 1

 0105 122  ภาษาฝร่ังเศสเบื้องตน 2 3(3-0-6)

  Elementary French 2

 0105 123  การสนทนาภาษาฝร่ังเศสในชีวิตประจําวัน 1 2(2-0-4)

  French Conversation in Daily Life 1

 0105 124  การสนทนาภาษาฝร่ังเศสในชีวิตประจําวัน 2 2(2-0-4)

  French Conversation in Daily Life 2

 0105 221  ภาษาฝร่ังเศสขั้นกลาง 1 3(3-0-6)

  Intermediate French 1 

 0105 222  ภาษาฝร่ังเศสขั้นกลาง 2 3(3-0-6)

  Intermediate French 2

4. คําอธิบายรายวิชา

 0105 121 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน 1 3(3-0-6)

  Elementary French 1

  การฟง การพูด การอาน การเขียน ศัพทสํานวนและ

ไวยากรณภาษาฝรัง่เศสเบ้ืองตน การฝกลาํดบัความคดิและการแสดงออก

ขั้นพื้นฐาน

  Listening, speaking, reading, writing, vocabulary, 

expressions and grammar in French at the elementary level; 

practice of organizing and expressing in French

   

 0105 122 ภาษาฝร่ังเศสเบ้ืองตน 2 3(3-0-6) 

  Elementary French 2

เงื่อนไขของรายวิชา : 0105 121 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน 1

Prerequisite : 0105 121 Elementary French 1

  การฟง การพูด การอาน การเขียน ศัพทสํานวนและ

ไวยากรณภาษาฝรั่งเศสในระดับ ที่สูงข้ึน โดยเนนความเขาใจเกี่ยวกับ

วัฒนธรรมของชนชาติที่พูดภาษาฝร่ังเศส

  Listening, speaking, reading, writing, vocabulary, 

expressions and grammar in French at a more advanced level 

emphasizing the understanding of French speaking people’s 

culture

  

 0105 123 การสนทนาภาษาฝร่ังเศสในชีวิตประจําวัน 1 2(2-0-4) 

  French Conversation in Daily Life 1

  สนทนาภาษาฝร่ังเศสส้ันๆ คําศัพท สํานวน ประโยค 

ไวยากรณที่พบในชีวิตประจําวัน

  French short conversation vocabulary, expressions 

and grammar In daily life

  

 0105 124 การสนทนาภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจําวัน 2 2(2-0-4) 

  French Conversation in Daily Life 2

เง่ือนไขของรายวิชา : 0105 123 การสนทนาภาษาฝร่ังเศส

ในชีวิตประจําวัน 1

Prerequisite : 0105 123 French Conversation 

in Daily Life 1

  สนทนาภาษาฝร่ังเศสในสถานการณตางๆ 

  French conversation taken place in various 

situations

  

หลักสูตรวิชาโทภาษาฝรั่งเศส
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
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 0105 221 ภาษาฝร่ังเศสขั้นกลาง 1 3(3-0-6)

  Intermediate French 1 

เง่ือนไขของรายวิชา : 0105 122 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน 2

Prerequisite : 0105 122 Elementary French 2

  การฟง การพูด การอาน การเขียนภาษาฝรั่งเศสในระดับ

กลางเพื่อสื่อสารในวัจนกรรมประเภทตางๆ ศัพทและสํานวนเกี่ยวกับ

เหตุการณปจจุบัน

  Listening, speaking, reading writing in French at 

the intermediate level to communicate in various types of speech 

acts vocabulary and expressions concerning current affairs

  

 0105 222 ภาษาฝร่ังเศสขั้นกลาง 2 3(3-0-6)

  Intermediate French 2

เง่ือนไขของรายวิชา : 0105 221 ภาษาฝรั่งเศสขั้นกลาง 1

Prerequisite : 0105 221 Intermediate French 1

  การฟง การพูด การอาน การเขียนภาษาฝรั่งเศสในระดับ

กลางในระดับทีส่งูข้ึนเพ่ือสือ่สารในวัจนกรรมประเภทตางๆ ฝกแสดงความ

คิดเห็นอยางลึกซ้ึงและสละสลวย

  Listening, speaking, reading writing in French at 

the intermediate level at a more advanced level to communicate 

in various types of speech acts; practice of expressing profound 

opinions using elegant language
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หลักสูตรวิชาโทภาษาศาสตร

วัตถุประสงคของหลักสูตร
 ใหมีความรูในเรื่องภาษาและภาษาศาสตร

หลักสูตร
 กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 18 หนวยกิต แบงออกเปน

 1. วิชาโหบังคับ 6 หนวยกิต

 0105 210  สัทศาสตรและสรวิทยาเบ้ืองตน 2(2-0-4)

  An Introduction to Phonetics and Phonology

 0105 211  การวิเคราะหโครงสรางทางภาษา 2(2-0-4)

  Syntactic Analysis 

 0105 212  อรรถศาสตรและการตีความ 2(2-0-4)

  Semantics and Semantic Interpretation

 2. วิชาโทเลือก ไมนอยกวา 12 หนวยกิต

 0105 213 วัฒนธรรมและการใชภาษา 3(3-0-6)

  Culture and Language Use

 0105 214 ระบบเสียงภาษาอังกฤษ 2(2-0-4)

  English Phonology

 0105 319 ระบบไวยากรณอังกฤษ 2(2-0-4)

  English Syntax

 0105 320 ทฤษฎีไวยากรณเบื้องตน 2(2-0-4)

  An Introduction to Grammatical Theories

 0105 321 ภาษาศาสตรเชิงสังคม 2(2-0-4)

  Socio Linguistics

 0105 322 การวิเคราะหเปรียบเทียบภาษา 2(2-0-4)

  Contrastive Analysis

 0105 323 ระบบเสียงภาษาไทย 2(2-0-4)

  Thai Phonology

 0105 324 ระบบไวยากรณไทย 2(2-0-4)

  Thai Syntax

 0105 429 ภาษาศาสตรเชิงจิตวิทยาเบ้ืองตน 2(2-0-4)

  An Introduction to Psycholinguistics

 0105 430 การศึกษาภาษาถ่ิน 2(2-0-4)

  Dialectology

 0105 431 ภาษาศาสตรเชิงประวัติ 2(2-0-4)

  Historical Linguistics

 0105 432 การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ 3(1-4-4)

  Teaching Thai as a Foreign Language

 0105 433 การศึกษาภาษาเฉพาะเร่ือง 3(1-4-4)

  Independent Studies in Language 

 0105 434 สัมมนาภาษาศาสตร 3(1-4-4)

  Seminar in Linguistics

คําอธิบายรายวิชา
 1. วิชาโทบังคับ 6 หนวยกิต 

 0105 210  สัทศาสตรและสรวิทยาเบื้องตน 2(2-0-4)

  An Introduction to Phonetics and Phonology

  ศกึษาสรีรสทัศาสตร ฝกฟงออกเสียงและถายทอดเสียง 

ดวยสัทอักษรฝกสํารวจขอมูลในภาษา และฝกวิเคราะหขอมูลเพ่ือหา 

หนวยเสียงและเสียงยอย

 0105 211  การวิเคราะหโครงสรางทางภาษา 2(2-0-4)

  Syntactic Analysis

  ศึกษาโครงสรางภาษาในระดับคํา วลีและประโยค 

วเิคราะหโครงสรางทีม่อีทิธพิลตอความหมายตามแนวทฤษฎไีวยากรณ

 0105 212  อรรถศาสตรและการตีความ 2(2-0-4)

  Semantics and Semantic Interpretation

  ศึกษาแนวคิดในการสื่อความหมายในระดับคํา วลี 

ประโยค และขอความตอเนื่อง ศึกษาวิธีการตีความตามพจนานุกรม 

และในบริบท ศึกษาการจัดหมวดศัพทตามความสัมพันธทางดาน 

ความหมาย ตลอดจนศึกษาการสื่อสารทางตรงและทางออมดวยภาษา

 2. วิชาโทเลือก ไมนอยกวา 12 หนวยกิต

 0105 213  วัฒนธรรมและการใชภาษา  3(3-0-6)

  Culture and Language Use

  ศึกษาและวิเคราะหบทบาทของวัฒนธรรมที่มีตอการ

ใชภาษาใหเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคลทั้งวัฒนธรรมที่แสดงออก 

ดวยวาจาและทาทาง ศึกษาแนวคิดหรือความเชื่อที่สงผลกระทบตอ 

การกระทําหรือปฏิกิริยาของบุคคลในสถานการณตางๆ ศึกษาความ 

เหมือนและความตางระหวางวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมตะวันตก
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 0105 214 ระบบเสียงภาษาอังกฤษ 2(2-0-4)

  English Phonology

  ศึกษาระบบเสียงภาษาอังกฤษ ฝกฟง ออกเสียง 

วิเคราะห และถายทอดเสียงภาษาอังกฤษดวยสัทอักษร

 0105 319 ระบบไวยากรณอังกฤษ 2(2-0-4)

  English Syntax

  ศกึษาและวิเคราะหโครงสรางของภาษาอังกฤษในระดับ 

อํา วลี ประโยค และขอความตอเนื่องตามทฤษฎีไวยากรณแบบตาง ๆ

 0105 320 ทฤษฎีไวยากรณเบื้องตน 2(2-0-4)

  An Introduction to Grammatical Theories

  ศึกษาทฤษฎีตางๆ ที่ใชวิเคราะหไวยากรณของภาษา 

โดยเนนความเหมาะสมในการนาํมาใชวิเคราะหภาษา

 0105 321 ภาษาศาสตรเชิงสังคม 2(2-0-4)

  Socio Linguistics

  ศึกษาทฤษฎีตาง ๆ ที่ใชวิเคราะหไวยากรณของภาษา 

โดยเนนความเหมาะสมในการนํามาใชวิเคราะหภาษา

 0105 322 การวิเคราะหเปรียบเทียบภาษา 2(2-0-4)

  Contrastive Analysis

  ศึกษาความแตกตางของภาษาในระบบเสียง ระบบ 

ไวยากรณและระบบความหมาย และนําความแตกตางท่ีไดจากการ 

เปรียบเทียบมาใชพัฒนาการเรียนการสอนภาษา

 0105 323 ระบบเสียงภาษาไทย 2(2-0-4)

  Thai Phonology

  ศึกษาระบบเสียงภาษาไทย ฝกฟง ออกเสียง วิเคราะห 

และถายทอดเสียงภาษาไทยดวยสัทอักษร

 0105 324 ระบบไวยากรณไทย 2(2-0-4)

  Thai Syntax

  ศกึษาและวิเคราะหโครงสรางของภาษาไทยในระดับคาํ

วลี ประโยค และขอความตอเนื่องตามทฤษฎีไวยากรณแบบตางๆ

  

 0105 429 ภาษาศาสตรเชิงจิตวิทยาเบื้องตน 2(2-0-4)

  An Introduction to Psycholinguistics

  ศกึษาจติวทิยาการเรยีนรูภาษาแมและภาษาท่ีสอง ศกึษา 

ปญหา อุปสรรค และวิธีแกปญหาของการเรียนรูภาษา ศึกษาเปรียบ 

เทียบการเรียนรูภาษาแมและภาษาที่สอง

 0105 430 การศึกษาภาษาถ่ิน 2(2-0-4)

  Dialectology

  ศึกษาหลักการวิเคราะหและฝกวิเคราะหภาษาถิ่นและ

ภาษากลุมชาติพันธ

 0105 431 ภาษาศาสตรเชิงประวัติ 2(2-0-4)

  Historical Linguistics

  ศกึษาหลักการวิเคราะหและฝกวเิคราะหภาษาตางสมัย 

เพ่ืออธิบายการเปล่ียนแปลงของภาษาและเพ่ือนํามาใชประโยชนในการ

ศึกษาวิชาที่เกี่ยวของ

 0105 432 การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ 3(1-4-4)

  Teaching Thai as a Foreign Language

  ศกึษาวธิกีารและเทคนคิการสอนภาษาไทยในฐานะภาษา 

ตางประเทศ ฝกทําแผนการสอน ฝกปฏิบัติการสอนและฝกประเมิน 

ผลการสอน

 0105 433 การศึกษาภาษาเฉพาะเร่ือง 3(1-4-4)

  Independent Studies in Language

  ศกึษาเปนรายบุคคลหรือกลุม ในเน้ือเร่ืองท่ีผูเรียนสนใจ 

ภายใตการควบคุมของภาควิชา

 0105 434 สัมมนาภาษาศาสตร 3(1-4-4)

  Seminar in Linguistics

  อภิปราย  และแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาทาง 

ภาษาศาสตรที่กําหนดขึ้นตามความเหมาะสม
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รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนใหคณะ/ภาควิชาอื่น

 หลักสูตรน้ีมีรายวิชาท่ีกําหนดใหนิสิตในหลักสูตรอ่ืนเรียนเปนวิชาโท

ภาษาไทย โดยเลือกเรียนจากรายวิชา 8 รายวิชาตอไปนี้ จํานวนหนวยกิต

รวมไมนอยกวา 15 หนวยกิต

 0161 101 ศิลปะการรับสาร  3(2–2–5)

  Arts of Receiving Message

 0161 103 มนุษยกับภาษาและวรรณกรรม  2(2–0-4)

  Man, Language, and Literary Work

 0161 202  ภาษากับสังคมและวัฒนธรรม  2(2–0-4)

  Language, Society, and Culture

 0161 302 ภาษาสําหรับงานธุรกิจและงานประชาสัมพันธ 2(1–2–3)

  Language for Business and Public Relation

 0161 305 การพูดเพื่อพัฒนาบคุลิกภาพ   2(1–2–3)

  Speaking for Personality Development

 0161 308 การเขียนเพื่องานเลขานุการ  3(2–2–5)

  Writing for Secretarial Work

 0161 309 การเขียนบทความและคอลัมนเบ็ดเตล็ด  3(2–2–5)

  Writing Article and Miscellaneous Column

 0161 507 พลังและภูมิปญญาทางภาษา  2(2–0-4)

  Power and Wisdom of Language

หลักสูตรวิชาโทภาษาไทย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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 หลักสูตรวิชาโทสาขาวิชาภาษาตะวันออก 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

1. หลักสูตรวิชาโทภาษาเกาหลี (สําหรับนิสิตในหลักสูตรอ่ืน) ไมนอยกวา 15 หนวยกิต

1.1 วัตถุประสงค

 1. เพื่อใหผูเรียนมีความรูและทักษะดานการ ฟง พูด อาน และเขียนภาษาเกาหลี

 2. เพื่อใหผูเรียนใชภาษาเกาหลีสื่อสารเบื้องตนได

 3. เพื่อใหผูเรียนเขาใจความแตกตางในขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมไทย-เกาหลี

1.2 โครงสรางหลักสูตรและรายวิชา ไมนอยกวา 15 หนวยกิต

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต หมายเหตุ

0164 301 ทักษะทางภาษาเกาหลีขั้นตนเพื่อการสื่อสาร 1

Elementary Korean Skills for Communication 1

3(3-0-6)

0164 302 การฟงภาษาเกาหลีเพื่อความเขาใจ

Korean Listening Comprehension

3(3-0-6)

0164 303 การอานภาษาเกาหลีเพื่อความเขาใจ

Korean Reading Comprehension

3(3-0-6)

0164 304 การสนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจําวัน 1

Korean Conversation in Daily Life 1

3(3-0-6)

0164 305 พื้นฐานการเขียนภาษาเกาหลี

Foundation of Korean Writing 

3(3-0-6)
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1.3 คําอธิบายรายวิชา

 0164 301 ทักษะทางภาษาเกาหลีขั้นตนเพื่อการสื่อสาร 1 3(3-0-6)

  Elementary Korean Skills for Communication 1

  ระบบถอดเสียงภาษาเกาหลีเปนอักษรโรมัน ตัวอักษร

เกาหลี คําศัพทพื้นฐานในระดับ 500 ตัว สํานวน บทสนทนาพื้นฐาน

ในชีวิตประจําวัน 

  Transcription of Korean into Roman alphabets; 

Korean characters; 500 basic Korean vocabulary; expressions; 

conversations used in daily life

 

 0164 302 การฟงภาษาเกาหลีเพื่อความเขาใจ 3(3-0-6)

  Korean Listening Comprehension

  การฟงขอความระดับยอหนาสั้นๆ เพื่อความเขาใจ 

การฝกทักษะการฟงในระดบัหลายยอหนา และการฝกการนาํความคดิหลกั

และความคิดสนับสนุนของขอความมาถายทอดเปนขอความแบบพูด

หรือเขียนในภาษาเกาหลี

  Listening comprehension of short paragraphs; 

listening comprehension skills of multi paragraphs; practice in 

finding a main idea and supporting ideas of the passage and 

paraphrase it in spoken or written message in Korean

 

 0164 303 การอานภาษาเกาหลีเพื่อความเขาใจ 3(3-0-6)

  Korean Reading Comprehension

  เทคนิคการอาน ฝกอานขอความภาษาเกาหลีสั้นๆ งายๆ 

โดยเนนความเขาใจโดยตรงและ การแปลโครงสรางประโยคและคําตาม

บริบท เพื่อจับใจความสําคัญและรายละเอียดของเรื่องได 

  Reading techniques; practice in reading short and 

simple Korean messages by emphasizing literal comprehension 

and interpretation of sentence structures and words in contexts 

for main idea and details 

 

 0164 304 การสนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจําวัน 1 3(3-0-6)

  Korean Conversation in Daily Life 1

  การพูดบทสนทนาภาษาเกาหลีในสถานการณตางๆ ที่เกิด

ขึ้นในชีวิตประจําวัน การออกเสียงท่ีถูกตองและเหมาะสมกับบริบท 

โดยเฉพาะการเนนเสียง และทํานองเสียงในประโยค การฝกทักษะการฟง

ประโยค และบทสนทนาสั้นๆ เพื่อความเขาใจ 

  Korean conversations in daily-life situations; 

accurate pronunciation in appropriate contexts with an 

emphasis on stress and intonation in sentence; listening 

comprehension of short sentences and short conversations

 

 0164 305 พื้นฐานการเขียนภาษาเกาหลี 3(3-0-6)

  Foundation of Korean Writing

  คําและหนาท่ีของคํา ความหมายตรง ความหมายโดยนัย 

การแปรของคําในวัจนลีลาแบบทางการ และไมทางการ การสรางอนุพากย 

และ การสรางประโยคตามชนิดของหนาท่ีในภาษาเกาหลี

  Words and functions of words; denotative and 

connotative meaning of words; variation of words in formal and 

informal styles; formation of clauses and sentences based on 

their functions in Korean
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2. หลักสูตรวิชาโทภาษาญี่ปุน (สําหรับนิสิตในหลักสูตรอ่ืน) ไมนอยกวา 15 หนวยกิต

2.1 วัตถุประสงค

 1.  เพื่อใหผูเรียนมีความรูและทักษะดานการ ฟง พูด อาน และเขียนภาษาญ่ีปุน 

 2.  เพื่อใหผูเรียนใชภาษาญ่ีปุนสื่อสารเบื้องตนได

 3.  เพื่อใหผูเรียนเขาใจความแตกตางในขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุน

2.2 โครงสรางหลักสูตรและรายวิชา ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต หมายเหตุ

0164 401 ทักษะทางภาษาญี่ปุนขั้นตนเพื่อการสื่อสาร 1

Elementary Japanese Skills for Communication 1

3(2-2-5)

0164 402 ทักษะทางภาษาญี่ปุนขั้นตนเพื่อการสื่อสาร 2

Elementary Japanese Skills for Communication 2

3(2-2-5) ตองผานรายวิชา

0164 401

0164 403 ทักษะทางภาษาญี่ปุนขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 1

Intermediate Japanese Skills for Communication 1

3(2-2-5) ตองผานรายวิชา

0164 402

0164 404 ทักษะทางภาษาญ่ีปุนขั้นกลางเพ่ือการส่ือสาร 2 Intermediate 

Japanese Skills for Communication 2 

3(2-2-5) ตองผานรายวิชา

0164 403

0164 405 การสื่อสารภาษาญี่ปุนเพื่อการทํางาน

Japanese Communication for Work

3(2-2-5) ตองผานรายวิชา

0164 404
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2.3 คําอธิบายรายวิชา

 0164 401  ทักษะทางภาษาญ่ีปุนขั้นตนเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

  Elementary Japanese Skills for Communication 1

  อานและเขยีนตวัอกัษรฮริาคานะ คาตาคะนะ การออกเสยีง

คําศัพท โครงสรางไวยากรณภาษาญี่ปุนเบื้องตน

  Reading and writing Hiragana and Katakana; 

pronunciation; basic Japanese grammar

 0164 402  ทักษะทางภาษาญ่ีปุนขั้นตนเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

  Elementary Japanese Skills for Communication 2

เง่ือนไขของรายวิชา : 0164 401 ทักษะทางภาษาญี่ปุน

ขั้นตนเพื่อการสื่อสาร 1

Prerequisite : 0164 401 Elementary Japanese 

Skills for Communication 1

  ไวยากรณ คาํศพัทและสาํนวนภาษาญีปุ่นเบือ้งตน พืน้ฐาน

การเขียนและอานตัวอักษรคันจิ

  Basic Japanese grammar, vocabulary and idioms; 

reading and writing kanji at basic level

 0164 403  ทักษะทางภาษาญี่ปุนขั้นกลางเพ่ือการส่ือสาร 1 3(2-2-5)

  Intermediate Japanese Skills for Communication 1

เง่ือนไขของรายวิชา : 0164 402 ทักษะทางภาษาญี่ปุน

ขั้นตนเพื่อการสื่อสาร 2

Prerequisite : 0164 402 Elementary Japanese 

Skills for Communication 2

  ไวยากรณ คําศัพทและสํานวนภาษาญ่ีปุนที่มีโครงสราง

ตอเนื่องจากขั้นพื้นฐาน 

  Japanese grammar; vocabulary and expressions 

in continuation with Elementary Japanese course 

 0164 404  ทักษะทางภาษาญี่ปุนขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

  Intermediate Japanese Skills for Communication 2

เงื่อนไขของรายวิชา : 0164 403 ทักษะทางภาษาญี่ปุน

ขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 1 

Prerequisite : 0164 403 Intermediate Japanese 

Skills for Communication 1

  ทักษะการประยุกตใชภาษาญี่ปุนขั้นกลาง เพื่อการสื่อสาร

ในชีวิตประจําวัน

  Application of intermediate Japanese skills for 

daily life communication

 0164 405  การสื่อสารภาษาญ่ีปุนเพื่อการทํางาน 3(2-2-5)

  Japanese Communication for Work 

เงื่อนไขของรายวิชา : 0164 404 ทักษะทางภาษาญี่ปุน

ขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 2

Prerequisite : 0164 404 Intermediate Japanese 

Skills for Communication 2

  ทกัษะการสือ่สารภาษาญีปุ่นในสถานการณตางๆ ทีเ่กดิขึน้

ในการทํางาน การฟงบทสนทนาท่ีเปนประโยชนในการทํางาน

  Japanese conversation skills in various work 

situations; listening to conversations useful for future workplace



ภาคผนวก
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

1. ปรัชญา ความส�าคัญ และวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 1.1  ปรัชญา
	 	 ส่งเสริมการสร้างบัณฑิตที่รู้จักตนเอง	เข้าใจผู้อื่น	และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 1.2  ความส�าคัญ
	 	 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี	 พ.ศ.	 2558	 ก�าหนดไว้ว่า	 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป	 หมายถึง	 หมวดวิชา 

ท่ีเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์	 ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง	และเห็นคุณค่าของตนเอง	ผู้อ่ืน	 สังคม	 ศิลปวัฒนธรรมและ

ธรรมชาติ	 ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง	 พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	ด�าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมพร้อมให้ความช่วยเหลือ

เพือ่นมนษุย์	และเป็นพลเมอืงทีม่คีณุค่าของสงัคมไทยและสงัคมโลก	หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการสอนระดับ

ปรญิญาตรทีกุหลกัสตูรจงึมีความส�าคญัในการสร้างและผลติบณัฑติทีม่คีณุภาพ	สอดคล้องกบัความต้องการของสงัคมไทยและสงัคม

โลก

	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 เป็นสถาบันที่มีปณิธานมุ่งม่ันผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ	 มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการ	 

มีศักยภาพในการสร้างงานสร้างอาชีพ	มีความรับผิดชอบในการท�างานและสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้	 มีความใฝ่รู้และสามารถเรียนรู้

ด้วยตนเองตลอดชีวิต	 และมีสมรรถนะระดับสากลบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย	 ดังปรัชญามหาวิทยาลัยที่ว่า	 “ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่

เพ่ือมหาชน”	 เพ่ือให้บรรลุปณิธานที่ตั้งไว้	 มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มุ่งม่ันผลิตบัณฑิตให้มี

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง	 อย่างไรก็ตามในสภาวการณ์ปัจจุบันที่สภาพสังคมและเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป	

การปรบัตวัเพือ่การด�ารงชวีติอยู่ได้อย่างมคีณุภาพและความสขุนบัเป็นส่ิงส�าคัญ	ในการประชมุคณะกรรมการปรบัปรงุหมวดวชิาศกึษา

ท่ัวไปเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหมวดวิชาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับการสร้างผู้เรียนมีทักษะท่ีจ�าเป็นใน

ศตวรรษที่	21	รวมถึงเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยเน้นผลลัพธ์ผู้เรียนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ	เรื่อง	

มาตรฐานการอุดมศึกษาฉบับปี	พ.ศ.	2561	อันได้แก่	การเป็นบุคคลผู้เรียนรู้เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี	พร้อมเผชิญความเปลี่ยนแปลง	

และมีความเป็นผู้น�าเพื่อสร้างสัมมาอาชีพที่ดีต่อตนเอง	ครอบครัวและสังคม	การเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคง	

มั่งคั่ง	ยั่งยืน	ร่วมแก้ไขปัญหาสังคม	โดยบูรณาการข้ามศาสตร์	สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่า	และเป็นผู้ประกอบการที่เท่าทัน

การเปลี่ยนแปลงของสังคมและสังคมโลก	 การเป็นผู้มีความเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง	 สร้างสันติสุข	 กล้าต่อต้านการกระท�าในส่ิงท่ีผิด	 

ร่วมมือเพ่ือสร้างสรรค์การพัฒนาที่ย่ังยืน	 ขจัดความขัดแย้งและสร้างสันติสุขในสังคมไทยและประชาคมโลก	 โดยมุ่งเน้นการ 

จดัการเรียนรูแ้บบบรูณาการโดยเน้นผูเ้รียนเป็นส�าคญั	การจดัการเรยีนรูแ้บบผูเ้รยีนมส่ีวนร่วม	โดยให้นสิติได้ลงมือปฏบิตัด้ิวยตนเอง

ผ่านการท�าโครงการ	 การจัดการเรียนรู้บนฐานปัญหา	 การจัดการเรียนรู้โดยให้นิสิตได้อภิปรายและสะท้อนการเรียนรู้	 การจัดการ 

เรยีนรูบ้นฐานนวัตกรรม	การจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้กจิกรรมเป็นฐาน	การจดัการเรยีนรูโ้ดยให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติ	การจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้

กรณีศึกษา	 เพื่อส่งเสริมให้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองในเรื่องที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิต	 วัฒนธรรม	สังคม	ตลอดจนสภาพแวดล้อมของ 

ผู้เรยีน	เพือ่ให้สอดคล้องกับการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมทีเ่น้นการพัฒนาคนให้สามารถด�ารงชวิีตอยูร่่วมกนัอย่างเกือ้กลูกนัในสังคม

ได้อย่างมีความสุข	มีความสามารถในการด�าเนินชีวิต	เป็นผู้มองโลกในแง่ดีและเป็นคนที่มีความสุข	มีความรู้	ความเข้าใจในเอกลักษณ์

วฒันธรรมท้องถิน่อสีานและสามารถถ่ายทอดได้	และมคีวามสามารถประยุกต์ใช้ความรูน้�าพาให้เกิดประโยชน์กบัท้องถิน่	ประเทศชาติ	

และนานาชาติได้	
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	 ส�านักศึกษาทั่วไปในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรี 

ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 และคณะหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ในมหาวิทยาลัยจึงร่วมมือกันปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 

โดยน�าเอาแนวคิดที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนดังกล่าวมาสร้างเป็นวัตถุประสงค์ของหมวดวิชา	 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินการปรับปรุง

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 (ฉบับปรับปรุง	พ.ศ.	 2563)	ทั้งการก�าหนดกลุ่มวิชา	 โครงสร้างของหมวดวิชา	 ตลอดจนการจัดท�ารายละเอียด	

และเน้ือหาของรายวิชา	 โดยมีจุดประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกันเพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนไปสู่การเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์	 

มีความรู้รอบทั้งศาสตร์และศิลป์	เข้าใจตนเองและผู้อื่น	และด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 1.3 วัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
	 	 1.		 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 รู้เท่าทันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 สามารถ 

คิดวิเคราะห์ได้อย่างมีระบบ	

	 	 2.		 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต	 สามารถน�าองค์ความรู้ไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง	

ครอบครัว	ชุมชน	สังคมและสิ่งแวดล้อม	

	 	 3.		 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเป็นผู้ประกอบการ	

	 	 4.		 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม	จริยธรรม	ส�านึกสาธารณะ	ความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง	

	 	 5.		 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู ้เรียนให้มีความรู้	 ความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถ่ิน	 

ศิลปวัฒนธรรม	วิถีชุมชน	รักษาความเป็นไทยและเข้าใจความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม
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2. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 2.1  จ�านวนหน่วยกิต 
  รวมตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า	30	หน่วยกิต

 2.2  โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	แบ่งเป็นกลุ่มวิชาดังนี้

กลุ่มวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จ�านวนรายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

1.	กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

	 1.1	ภาษาและการสื่อสาร

	 1.2	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

21

8

4 

2	

2.	กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 14 4 

3.	กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์	 10 4 

4.	กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง	 10 4 

5.	กลุ่มวิถีสังคม	 14 4 

*เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมจากกลุ่มวิชาที่	1	-	5	 8

รวม 77 ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

*หมายเหตุ :	เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมอีกไม่น้อยกว่า	8	หน่วยกิต	ในกลุ่มวิชาที่	1	-	5	ได้แก่	

1.	 กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 2.	 กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม	 3.	 กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์	 4.	 กลุ่มพลเมือง 

เข้มแขง็	และ	5.	กลุม่วิถสีงัคม	เพือ่ให้หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า	30	หน่วยกติ	ทัง้นีใ้ห้อยูใ่นดลุยพินิจของคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร

แต่ละหลักสูตรในระดับปริญญาตรี
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รายวิชา
1.  กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต  6 หน่วยกิต

 1.1 กลุ่มภาษาและการสื่อสาร  4 หน่วยกิต

 วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน

	 0041	001		ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม		 2(1-2-3)

  Preparatory English

		 0041	002		ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร		 2(1-2-3)

   Communicative English

 วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตเลือกเรียน

		 0041	003		ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน

	 	 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		 2(1-2-3)

   English for Humanities and Social Sciences

		 0041	004		ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะ

	 	 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		 2(1-2-3)

   English for Science and Technology

		 0041	005		ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะ

	 	 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ		 2(1-2-3)

   English for Health Science

		 0041	006		ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อม

	 	 ในการประกอบอาชีพ		 2(1-2-3)

   English for Career Preparation

		 0041	007		ภาษาอังกฤษส�าหรับสื่อ

	 	 และความบันเทิงสากล		 2(1-2-3)

   English for Global Media and Entertainment

		 0041	008		ภาษาอังกฤษส�าหรับผู้สร้างสรรค์

	 	 เนื้อหาสื่อสังคม		 2(1-2-3)

   English for Social Media Content Creators

		 0041	009		ภาษาอังกฤษส�าหรับผู้ประกอบการออนไลน์		2(1-2-3)

   English for Online Entrepreneurs

		 0041	010		ภาษาอังกฤษส�าหรับนักเดินทางรอบโลก		 2(1-2-3)

   English for World Travelers

		 0041	011		ภาษาอังกฤษเพื่อการน�าเสนอเชิงวิชาการ		 2(1-2-3)

   English for Academic Presentation 

		 0041	012		ภาษาไทยบูรณาการเพื่อการเตรียมความพร้อมใน

		 	 การประกอบอาชีพ		 2(2-0-4)

   Integrated Thai for Career Preparation

		 0041	013		ภาษาไทยประยุกต์เพื่อความสุขและ

	 	 ความคิดสร้างสรรค์		 2(2-0-4)

   Applied Thai for Happiness and Creativity

		 0041	014		ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร		 2(1-2-3)

   Chinese for Communication

		 0041	015		ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร		 2(1-2-3)

   Korean for Communication

		 0041	016		ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร		 2(1-2-3)

   Japanese for Communication

		 0041	017		ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร		 2(1-2-3)

   Vietnamese for Communication

	 0041	018		ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร		 2(1-2-3)

   Khmer for Communication

		 0041	019		ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร		 2(1-2-3)

   Myanmar for Communication

		 0041	020		ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร		 2(1-2-3)

   Laos for Communication

		 0041	021		ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร		 2(1-2-3)

   French for Communication

 1.2 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  2 หน่วยกิต

 วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน

	 	0041	022		ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง	2(2-0-4)

   Digital Literacy and Life for Transformation

 วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตเลือกเรียน

		 0041	023		พลเมืองดิจิทัล		 2(2-0-4)

   Digital Citizens

		 0041	024		โปรแกรมประยุกต์ส�าหรับส�านักงานดิจิทัล		 2(2-0-4)

		 	 Digital	Office	Software	Application	

		 0041	025		การคิดแก้ปัญหาแบบตรรกศาสตร์เบื้องต้น		2(2-0-4)

   Logical Thinking Based Problem Solving 

		 0041	026		การวิเคราะห์และการน�าเสนอข้อมูลเบื้องต้น		2(2-0-4)

   Basic Data Analytics and Presentation

		 0041	027		คอนเทนต์และสื่อดิจิทัล		 2(2-0-4)

   Content and Digital Media

		 0041	028		วทิยาศาสตร์สมยัใหม่และนวตักรรมเพือ่ชวีติ	2(2-0-4)

   Modern Science and Innovations for Life 

 0041	029		วิศวกรรมในชีวิตประจ�าวัน		 2(1-2-3)

   Everyday Engineering

2. กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม  4 หน่วยกิต

		 0042	001		ประชากรโลก	ไร้โรค		 2(2-0-4)

   Global Health and Disease Prevention
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		 0042	002		ตระหนักรู้เรื่องสุขภาพ		 2(2-0-4)

		 	 Health	Awareness

		 0042	003		การดูแลและการสร้างเสริมสุขภาพ

	 	 แบบองค์รวม		 2(2-0-4)

   Holistic Health Promotion 

		 0042	004		การดูแลสุขภาพแต่ละช่วงวัย		 2(2-0-4)

   Health Care for Different Age Groups

		 0042	005		อาหารและการออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ

	 	 และความงาม		 2(1-2-3)

   Food and Exercise for Health and Beauty

		 0042	006		ฉลาดบริโภคยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ		 2(2-0-4)

   Consumption of Pharmaceutical 

  and Health Products

		 0042	007		การเรียนร่วมสหวิชาชีพเพื่อสุขภาพชุมชน		 2(2-0-4)

		 	 Inter-professional	Learning	for	

  Community Health

		 0042	008		ทักษะชีวิต	 	2(2-0-4)

  Life Skills

		 0042	009		บุคลิกภาพเพื่อความสัมพันธ์ในสังคม		 2(2-0-4)

   Personality for Socialization 

		 0042	010		ฝ่าวิกฤตภัยพิบัติ		 2(2-0-4)

   Disaster Survivor

		 0042	011		วิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		 2(2-0-4)

		 	 Environmental-Friendly	Lifestyle

		 0042	012		การจดัท่ีอยูอ่าศยัเพือ่เสรมิสร้างคณุภาพชวีติ	2(2-0-4)

   Home Arrangements for Life Quality 

  Enhancement

		 0042	013		กัญชาวิทยา		 2(2-0-4)

   Cannabis Science

		 0042	014		สัตว์เลี้ยงกับชีวิต		 2(2-0-4)

   Pets and Life

3. กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์  4 หน่วยกิต

 วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน

		 0043	001		การคิดเชิงออกแบบ		 2(2-0-4)

   Design Thinking 

 วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตเลือกเรียนจ�านวน 2 หน่วยกิต

		 0043	002		การจัดการความคิดสร้างสรรค์และ

	 	 นวัตกรรม		 2(2-0-4))

   Creativity and Innovation Management

		 0043	003		การลงทุนอย่างชาญฉลาด		 2(2-0-4)

   Smart Investment

		 0043	004		ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์		 2(2-0-4)

   Young Entrepreneurs

	 0043	005	 ผู้ประกอบการทางสังคม		 2(2-0-4)

   Social Entrepreneurship 

		 0043	006		ธุรกิจออนไลน์		 2(2-0-4)

   Online Business

		 0043	007		แก่นการน�าเสนออย่างตรงเป้า		 2(2-0-4)

   Essence of Pitching 

		 0043	008		การเงินส่วนบุคคล		 2(2-0-4)

   Personal Finance 

		 0043	009		การด�ารงชีวิตอัจฉริยะ		 2(2-0-4)

   Smart Living 

		 0043	010		นวัตกรรมเกษตรและอาหาร		 2(2-0-4)

   Food and Agricultural Innovation

4. กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง  4 หน่วยกิต

		 0044	001		พันธกิจมหาวิทยาลัยกับชุมชน		 2(1-2-3)

   University’s Mission and Community

		 0044	002		ผู้น�าการเปลี่ยนแปลง		 2(1-2-3)

   Leadership for Change

		 0044	003		พลเมืองเพื่อความอยู่ดีมีสุข		 2(2-0-4)

		 	 Citizenship	for	Well-Being

		 0044	004		กฎหมายและการใช้สิทธิในชีวิตประจ�าวัน		 2(2-0-4)

		 	 Laws	and	Everyday	Rights

		 0044	005		กฎหมายในการประกอบอาชีพ		 2(2-0-4)

		 	 Laws	for	Employees

		 0044	006	 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน		 2(2-0-4)

   The King’s Philosophy and Sustainable 

  Development

		 0044	007		ศาสนาและการใช้เหตุผลเพื่อการด�ารงชีวิต		2(2-0-4)

		 	 Religion	and	Reasoning	for	Living

		 0044	008		ชีวิตและสันติสุข		 2(2-0-4)

   Life and Peace

		 0044	009		สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต		 2(1-2-3)

   Meditation for Life Development

		 0044	010		จิตอาสาสิ่งแวดล้อม		 2(2-0-4)

   Environmental Volunteers 
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5. กลุ่มวิถีสังคม  4 หน่วยกิต

		 0045	001		ศิลปะกับชีวิต		 2(2-0-4)

   Art Appreciation

		 0045	002		ดนตรีและศิลปะการแสดงอีสาน		 2(2-0-4)

   Music and Isan Performing Arts

		 0045	003		ภูมิปัญญาเพื่อคุณภาพชีวิต	 2(2-0-4)

   Wisdom for Quality of Life

		 0045	004		รู้จักอาเซียน		 2(2-0-4)

   Introduction to ASEAN

		 0045	005		มนุษย์กับความหลากหลายทางสังคม

	 	 และวัฒนธรรม		 2(2-0-4)

   Humans and Social and Cultural Diversity 

		 0045	006		พหุวัฒนธรรมลุ่มน�้าโขง		 2(2-0-4)

		 	 Plural	Culture	of	Mekong	Region

		 0045	007		อีสานทันโลก		 2(2-0-4)

   Globalized Isan 

		 0045	008		การบริหารจัดการวัฒนธรรม:	การแปร

	 	 วัฒนธรรมเป็นสินค้า		 2(2-0-4)

   Cultural Management: Cultural 

  Commoditization

		 0045	009		การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม		 2(2-0-4)

   Cultural Tourism

		 0045	010		อาหารและเครื่องดื่มจากภูมิปัญญาพื้นบ้าน		2(2-0-4)

   Food and Beverages from Local Wisdom

		 0045	011		ภูมิปัญญาและนวัตกรรมผ้าทออีสาน		 2(2-0-4)

   Wisdom and Innovative Isan Textile

		 0045	012		พระเครื่องสยาม	การวิเคราะห์และอนุรักษ์		 2(1-2-3)

		 	 Siam	Amulets:	Identification	and	Conservation	

		 0045	013		คติความเชื่อตะวันออกส�าหรับการอยู่อาศัย		2(2-0-4)

   Eastern Beliefs for Living

		 0045	014		การบริหารจัดการภูมิทัศน์ท้องถิ่น		 2(2-0-4)

   Management of Local Landscape

หมายเหตุ :	เลอืกเรียนรายวชิาเพิม่เตมิอกีไม่น้อยกว่า	8	หน่วยกติ	

ในกลุ่มวิชาที่	 1	 -	 5	 ได้แก่	 1.	 กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 

2.	 กลุ่มคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อม	 3.	 กลุ่มนวัตกรรมและ 

การสร้างสรรค์	 4.	 กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง	 และ	 5.	 กลุ่มวิถีสังคม	 

เพื่อให้หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า	 30	 หน่วยกิต	 ท้ังน้ีให้อยู่ใน

ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตร 

ในระดับปริญญาตรี
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แสดงแผนการศึกษา 

ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป จ�านวนหน่วยกิต

0041	001		 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม

 Preparatory English

2

0041	022		 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง

  Digital Literacy and Life for Transformation

2

เลือกกลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 2

เลือกกลุ่มวิถีสังคม 2

รวม 8

ชั้นปีที่ 1 ภาคปลาย

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป จ�านวนหน่วยกิต

0041	002		 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

  Communicative English

2

0043	001		 การคิดเชิงออกแบบ

  Design Thinking

2

เลือกกลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง 2

เลือกกลุ่มวิถีสังคม 2

รวม 8
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ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป จ�านวนหน่วยกิต

เลือกกลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 2

เลือกกลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 2

เลือกกลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง 2

เลือกกลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เลือกกลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

เลือกกลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์

เลือกกลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง

เลือกกลุ่มวิถีสังคม

2

รวม 8

ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป จ�านวนหน่วยกิต

เลือกกลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เลือกกลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

เลือกกลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์

เลือกกลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง

เลือกกลุ่มวิถีสังคม

6

รวม 6

หมายเหตุ แผนการศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม	ทั้งนี้นิสิตต้องเก็บหน่วยกิตให้ครบตามกลุ่มวิชา
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ค�าอธิบายรายวิชา
1.  กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต  6 หน่วยกิต

 1.1  กลุ่มภาษาและการสื่อสาร  4 หน่วยกิต

  วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน

 0041 001  ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม  2(1-2-3)

   Preparatory English

  ค�าศัพท์	 ส�านวน	 โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ

เบื้องต้นเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ�าวัน	 การฟังบทสนทนา 

เบื้องต้นเพื่อจับใจความ	 การอ่านข้อความหรือเนื้อหาสั้น	 ๆ	 

เพื่อความเข้าใจ

  Basic English vocabulary, expressions, and 

sentence	 structures	 for	 daily-life	 communication;	 

listening	to	basic	conversations	for	main	ideas;	reading	

short messages or texts for comprehension 

 0041 002  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Communicative English

  ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงบูรณาการ

โดยการใช้ค�าศัพท์	ส�านวน	และไวยากรณ์ทีพ่บบ่อยในสถานการณ์

ต่าง	ๆ 	ทางสังคม	ฝึกฟังและโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง	ๆ 	การอ่าน

เนื้อหาเพื่อความเข้าใจและเขียนตอบโต้แบบสั้น	ๆ

  Integrated English communication skills 

by using vocabulary, expressions, and grammar  

frequently	found	in	different	social	situations;	practice	

of	listening	and	responding	in	various	situations;	reading	

for	 comprehension	 and	writing	 short	messages	 in	 

response to texts

  วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตเลือกเรียน

 0041 003  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน

  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  2(1-2-3)

   English for Humanities and Social 

  Sciences

  ทักษะการใช ้ภาษาอั งกฤษเพื่ อการสื่ อสาร 

เชิงวิชาการและการท�าความเข ้าใจในศาสตร ์ เฉพาะด ้าน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  Skills in using English for academic  

communication	and	comprehension	in	a	specific	field	of	

Humanities and Social Sciences

 0041 004  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน

  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  2(1-2-3)

   English for Science and Technology

  ทักษะการใช ้ภาษาอั งกฤษเพื่ อการ ส่ือสาร 

เชิง วิชาการและการท�าความเข ้าใจในศาสตร ์ เฉพาะด ้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  Skills in using English for academic  

communication	and	comprehension	in	a	specific	field	of	

Science and Technology

 0041 005  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน

  วิทยาศาสตร์สุขภาพ  2(1-2-3)

   English for Health Science

  ทักษะการใช ้ภาษาอั งกฤษเพื่ อการ ส่ือสาร 

เชิง วิชาการและการท�าความเข ้าใจในศาสตร ์ เฉพาะด ้าน

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

  Skills in using English for academic  

communication	and	comprehension	in	a	specific	field	of	

Health Science

 0041 006  ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อมในการ

  ประกอบอาชีพ  2(1-2-3)

   English for Career Preparation

  ความรู ้ความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ

การเตรยีมความพร้อมในการประกอบอาชพีในอนาคต	เช่น	ภาษา

อังกฤษท่ีใช้ในการสัมภาษณ์งาน	การส่ือสารในองค์กร	การส่ือสาร

กับลูกค้า	และการเดินทาง

  Understanding uses of English for career 

preparation for future careers, such as English for job 

interview,	office	communication,	and	travel

 0041 007  ภาษาอังกฤษส�าหรับสื่อและความบันเทิง

  สากล  2(1-2-3)

   English for Global Media and 

  Entertainment

  ค�าศัพท์และส�านวนภาษาอังกฤษที่พบในสื่อและ

ความบันเทิงสากล	 โครงสร้างไวยากรณ์และรูปประโยคพื้นฐาน

ภาษาอังกฤษ	การฟังและการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ	เทคนิค

การอ่านเพื่อความเข้าใจเบื้องต้น
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  English vocabulary and expressions found 

in	 global	media	 and	 entertainment;	 basic	 English	 

grammatical	and	sentence	structures;	English	listening	

and	 pronunciation;	 basic	 techniques	 of	 reading	 for	 

comprehension

 0041 008  ภาษาอังกฤษส�าหรับผู้สร้างสรรค์เนื้อหา

  สื่อสังคม  2(1-2-3)

   English for Social Media Content Creators

  ค� า ศั พ ท ์ แ ล ะ ส� า น ว น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ เ พ่ื อ 

การสร้างสรรค์เนื้อหาสื่อสังคม	ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค ์

ในการบรรยาย	 พรรณนาและโน้มน้าวใจ	 ภาษาอังกฤษเพื่อ 

การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

  English vocabulary and expressions for 

social	media	 content	 creation;	 English	 for	 narrative,	

descriptive	 and	 persuasive	 purposes;	 English	 for	 

cross-cultural	communication	

 0041 009  ภาษาอังกฤษส�าหรับผู้ประกอบการ

  ออนไลน์  2(1-2-3)

   English for Online Entrepreneurs

  ค�าศัพท์และส�านวนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทางธุรกิจเบื้องต้น	การเขียนค�าบรรยายสินค้าและบริการเบื้องต้น	

การโต้ตอบอีเมลทางธุรกิจเบ้ืองต้น	ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ข้ามวัฒนธรรม	

  English vocabulary and expressions for 

basic	business	communication;	basic	writing	for	product	

and	 service	 description;	 basic	 business	 email	 

cor respondence ; 	 Eng l i sh 	 fo r 	 c ross -cu l tu ra l	 

communication 

 0041 010  ภาษาองักฤษส�าหรบันกัเดนิทางรอบโลก 2(1-2-3)

   English for World Travelers

  ค�าศพัท์และส�านวนภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารใน

สถานการณ์การท่องเที่ยวต่าง	 ๆ	 เทคนิคการอ่านเพื่อความเข้าใจ

เบ้ืองต้น	การฟังและการออกเสยีงภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทีม่ี

ประสิทธิภาพ	ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

  English vocabulary and expressions for 

various	 travel	situations;	basic	 reading	techniques	 for	

comprehension;	English	listening	and	pronunciation	for	

effective	 communication;	 English	 for	 cross-cultural	 

communication

 0041 011  ภาษาอังกฤษเพื่อการน�าเสนอเชิงวิชาการ  2(1-2-3)

   English for Academic Presentation 

  ค�าศัพท์และส�านวนภาษาอังกฤษเพื่อการน�าเสนอ

เชิงวิชาการ	การฟังและการออกเสียงภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทีม่ปีระสทิธภิาพ	เทคนคิการอ่านต�าราทางวชิาการเพ่ือความเข้าใจ

เบื้องต้น	การเขียนเชิงวิชาการเบื้องต้น

  English vocabulary and expressions for 

academic	 presentation;	 English	 listening	 and	 

pronunciation	for	effective	communication;	basic	reading	

techniques	 for	 academic	 text	 comprehension;	 basic	

academic	writing	

 0041 012  ภาษาไทยบูรณาการเพื่อการเตรียมความพร้อม

  ในการประกอบอาชีพ  2(2-0-4)

   Integrated Thai for Career Preparation

  แนวทางในการพัฒนาทักษะภาษาไทยเฉพาะด้าน	

ทั้งการฟัง	การพูด	การอ่านและการเขียนภาษาไทย	การบูรณาการ

ทกัษะภาษาไทยเพือ่สร้างเสรมิศกัยภาพการสือ่สารและ	โอกาสใน

การพัฒนาอาชพีในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน	และอาชพีอิสระ

  Approaches	 in	 developing	 specific	Thai	

skills	including	listening,	speaking,	reading	and	writing	

Thai;	 integration	 of	 Thai	 skills	 for	 communicative	 

competence enhancement and opportunities in career 

development	 in	 public	 and	 private	 organizations;	 

self-employment

 0041 013  ภาษาไทยประยุกต์เพื่อความสุขและความคิด

  สร้างสรรค์  2(2-0-4)

   Applied Thai for Happiness and Creativity

  วัฒนธรรมและศิลปะการสื่อสารภาษาไทย 

เพื่อสร้างสรรค์ความสุขและความรื่นรมย์ในบริบทสังคมไทย	 

การสร้างสรรค์และการละเล่นทางภาษาและการประยุกต์ใช้เพื่อ

สร้างมูลค่าและนวัตกรรมในบริบทสังคมทันสมัยและเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์



ก-11

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  Culture and communicative arts for  

happiness	and	pleasure	creation	in	Thai	social	contexts;	

creativity	and	language	play;	applications	for	value	and	

innovation creation in modern and creative business 

contexts 

 0041 014  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Chinese for Communication

  ทักษะทั่วไปของภาษาจีน	 อักษรโรมันที่ใช้แทน 

เสียงพยัญชนะ	สระ	 วรรณยุกต์ภาษาจีน	 (อักษร	 Pinyin)	 เส้น 

พ้ืนฐานของอักษรจีน	 การทักทาย	 การแนะน�าตัว	 เครือญาติ	

จ�านวนนับ	 การบอกเวลา	 ห้องเรียน	 การเล่าเรียน	 สถานที่ใน

มหาวิทยาลัย	ส่วนต่าง	ๆ	ของร่างกาย	

  General	characteristics	of	Chinese;	Roman	

alphabets used to transcribe sounds of Chinese  

consonants;	 vowels	 and	 tones	 (Pinyin);	 basic	 lines	 of	

Chinese	 alphabets;	 greetings;	 introducing;	 counting;	

time;	classroom	activity;	studying;	places	in	university;	

various parts of body

 0041 015  ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Korean for Communication

  ค�าศัพท์	 ส�านวนและบทสนทนาที่ใช้บ่อยในชีวิต

ประจ�าวัน	 เพ่ือการสื่อสารภาษาเกาหลีขั้นพ้ืนฐาน	 การเรียนรู้

วัฒนธรรมและประเพณีที่ส�าคัญ

  Korean  vocabu la ry ,  express ions ,  

conversations often used in daily life for basic  

communication;	 learning	 of	 culture	 and	 prominent	 

traditions

 0041 016  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Japanese for Communication

  ค�าศพัท์	ส�านวนและบทสนทนาภาษาญีปุ่น่ท่ีจ�าเป็น

ในการด�ารงชีวิตประจ�าวัน	 การเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีท่ี

เกี่ยวข้อง	

  Japanese vocabulary, expressions and 

conversation	necessary	in	daily	life;	learning	of	culture	

and relevant traditions

 0041 017  ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Vietnamese for Communication

  ค�าศัพท์และการใช้ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร

ในชีวิตประจ�าวัน	การเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวข้อง

  Vietnamese vocabulary and language use 

in	 daily-life	 communication;	 learning	 of	 culture	 and	 

relevant traditions

 0041 018  ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Khmer for Communication

  ค�าศัพท์และการใช้ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสาร 

ในชีวิตประจ�าวัน	การเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวข้อง

  Khmer vocabulary and language use in 

daily-life	communication;	learning	of	culture	and	relevant	

traditions

 0041 019  ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Myanmar for Communication

  ค�าศพัท์และการใช้ภาษาพม่าเพือ่การส่ือสารในชวีติ

ประจ�าวัน	การเรียนรู้วัฒนธรรม	และประเพณีที่เกี่ยวข้อง

  Myanmar vocabulary and language use in 

daily-life	communication;	learning	of	culture	and	relevant	

traditions

 0041 020  ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Laos for Communication

  ค�าศพัท์และการใช้ภาษาลาวเพือ่การสือ่สารในชวีติ

ประจ�าวัน	การเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวข้อง

  Laos vocabulary and language use in  

daily-life	communication;	learning	of	culture	and	relevant	

traditions

 0041 021  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   French for Communication

  ค�าศัพท์	 โครงสร้างไวยากรณ์	 การฟัง	 การพูด	 

การอ่านและการเขียนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ�าวัน

  Vocabulary;	 grammatical	 structures;	 

listening,	 speaking,	 reading,	 and	writing	 for	daily	 life	

communication
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1.2 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน

 0041 022  ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการ

  เปลี่ยนแปลง  2(2-0-4)

   Digital Literacy and Life for 

  Transformation 

  การใช้งานคอมพิวเตอร์	 การใช้งานอินเทอร์เน็ต	
การใช้งานดิจิทัลเพื่อความม่ันคงปลอดภัย	ความสามารถในการ
ใช้สื่อ	 การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารประเภท 
ต่าง	ๆ	การสืบค้น	วิเคราะห์	ประเมินค่า	สิทธิและการสร้างสรรค์	
การใช้โปรแกรมประมวลค�า	 การใช้โปรแกรมตารางค�านวณ	 
การใช้โปรแกรมการน�าเสนองาน	การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล
เบื้องต้น	การท�างานร่วมกันแบบออนไลน์	ตระหนักรู้ถึงจริยธรรม
และความรับผิดชอบของตนจากพฤติกรรมการสื่อสาร	กฎหมาย
และจริยธรรมในโลกดิจิทัล
		 Computer	applications;	internet	usability;	
digital	security	usability;	media	usability;	computer	and	
communication	device	usability;	searching;	analyzing;	
evaluating;	 rights	 and	 creativity;	 text	 processing	 
usability;	 Spreadsheet	 program	 usability;	 program	 
usability;	digital	media	creation	program	usability;	online	 
collaborative	 work;	 awareness	 of	 ethics	 and	 self	 
responsibility	from	communication	behavior;	digital	laws	
and ethics

 วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตเลือกเรียน

 0041 023  พลเมืองดิจิทัล  2(2-0-4)

   Digital Citizens

	 ความหมาย	ความส�าคญัและแนวคดิของความเป็น
พลเมืองดิจิทัล	 ทักษะความเป็นพลเมืองดิจิทัล	 การรักษา 
อัตลกัษณ์พลเมอืงดจิทิลั	การรกัษาข้อมลูส่วนตวั	การคดิวเิคราะห์
อย่างมวีจิารณญาณ	การจัดสรรเวลาหน้าจอ	การรับมอืการคุกคาม
ทางโลกออนไลน์	 การจัดการข้อมูลท่ีทิ้งไว้บนโลกออนไลน	์ 
การรักษาความปลอดภัยในโลกออนไลน์	การใช้เทคโนโลยีอย่าง
มีจริยธรรม	ทักษะและการรู้เท่าทันสารสนเทศ	 สื่อ	 และดิจิทัล	 
การสืบค้นและการใช้งาน	การสร้างสรรค์นวัตกรรม	 เอกลักษณ์
และคุณภาพชีวิต	การเรียนรู้เทคโนโลยี	 การใช้เคร่ืองมือสื่อสาร 
ในการร่วมมือในชีวิตประจ�าวันของพลเมืองดิจิทัล
		 Definition,	 importance,	 and	 concepts	 of	
digital	citizenship;	digital	citizenship	skills;	digital	citizen	

identities;	privacy	management;	critical	thinking;	screen	

time	management;	cyberbullying	management;	digital	

footprints;	cybersecurity	management;	digital	empathy;	

information,	media,	 and	 digital	 skills	 and	 literacies;	

searching	and	usage;	innovation	creation;	identity	and	

quality	of	life;	technology	learning;	digital	citizens’	use	

of technology as tools for daily life cooperation 

 0041 024  โปรแกรมประยุกต์ส�าหรับส�านักงาน

  ดิจิทัล  2(2-0-4)

   Digital Office Software Application 

		 ความหมายและความส�าคัญระบบสารสนเทศ	
ข้อมูลและสารสนเทศในองค์กร	 การจัดการระบบสารสนเทศ	 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ	 การใช้งาน
โปรแกรมส�าเร็จรูปในส�านักงานดิจิทัล	
		 Definition	and	importance	of	information;	
data	 and	 information	 in	 organization;	 information	 
management	 system;	 effective	 use	 of	 information	 
technology;	digital	office	tools	usability
 

 0041 025  การคิดแก้ปัญหาแบบตรรกศาสตร์

  เบื้องต้น  2(2-0-4)

   Logical Thinking Based Problem Solving 

		 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการคิดเชิงค�านวณ	การใช้
เหตุผลเชิงตรรกะ	 ข้อมูลน�าเข้า	 ผลลัพธ์	 ขั้นตอนวิธีและการ 
แก้ปัญหา	 การใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปเพื่อการทดสอบการแก้ไข
ปัญหา
		 Basic	 computational	 thinking;	 logical	 
reasoning;	 input;	 output;	 Algorithms	 and	 problem	 
solving;	 use	 of	 package	 software	 in	 problem	 solving	 
testing 

 0041 026  การวิเคราะห์และการน�าเสนอข้อมูล

  เบื้องต้น  2(2-0-4)

   Basic Data Analytics and Presentation

		 ความหมายของการวิเคราะห์ข้อมูล	ความส�าคัญ
ของการวิเคราะห์ข้อมูล	 ประเภทของข้อมูล	 การวิเคราะห์ข้อมูล
อย่างง่าย	การใช้เครื่องมือส�าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล	การน�า
เสนอข้อมูลด้วยกราฟประเภทต่าง	ๆ	การประเมินประสิทธิภาพ

การวิเคราะห์ข้อมูล	กรณีศึกษา
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	 Definition	of	data	analytics;	importance	of	
data	analytics;	types	of	data;	basic	data	analytics;	data	
analytical	tool	usability;	data	presentation	using	graphs;	
data	analytics	evaluation;	case	studies

 0041 027  คอนเทนต์และสื่อดิจิทัล  2(2-0-4)

   Content and Digital Media

  ความหมายของสื่อดิจิทัล	ประเภทคอนเทนต์และ
สื่อดิจิทัล	 หลักการและแนวคิดในการออกแบบและการสร้าง 
คอนเทนต์	 เคร่ืองมือและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้สร้าง 
คอนเทนต์และสื่อดิจิทัล	การประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
และธุรกิจ	 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการสร้างคอนเทนต์และ 
สื่อดิจิทัล
  Definition	of	digital	media;	types	of	content	
and	digital	media;	principles	and	approaches	in	content	
design	and	creation;	 tools	 and	computer	 software	 for	
content	 and	 digital	media	 creation;	 applications	 of	 
digital	media	for	learning	and	business;	relevant	laws	on	
content and digital media creation

 0041 028  วิทยาศาสตร์สมัยใหม่และนวัตกรรม

  เพื่อชีวิต  2(2-0-4)

   Modern Science and Innovations for Life 

  วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือก้าวทันแนวโน้ม
มหภาค	 พัฒนาชีวิตอัจฉริยะ	 วิถีชีวิตดิจิทัลและเทคโนโลยี	
นวัตกรรมพลังงานทดแทน	ดีไอวาย	คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาชีวิต
ในสังคมปัจจุบันและอนาคต
 Science	and	innovations	for	mega	trends;	
smart	life	development;	digital	lifestyle	and	technology;	
renewable	energy	 innovations;	D.I.Y;	mathematics	 for	
life development in present and future society

 0041 029  วิศวกรรมในชีวิตประจ�าวัน  2(1-2-3)

   Everyday Engineering

  ระบบไฟฟ้า	การสือ่สาร	การใช้อปุกรณ์ไฟฟ้าอย่าง
ประหยัดพลังงาน	 การใช้และดูแลรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์	 
การใช้และบ�ารุงรักษารถจักรยานยนต์	 รถยนต์	 เครื่องจักรกล
เกษตร	 พื้นฐานในงานก่อสร้าง	 ระบบประปาและสุขาภิบาล 
เบื้องต้น	 การจัดการส่ิงแวดล้อมในชีวิตประจ�าวัน	 การจัดการ 

ขยะมูลฝอย	ความปลอดภัยในการท�างาน

 Electrical	system;	communication;	use	of	
energy-saving	 electrical	 devices;	 use	 and	 care	 of	 
computers;	 use	 and	maintenance	 of	 motorcycles,	 
cars	 and	 agricultural	machinery;	 fundamentals	 of	 
construction;	basic	water	supply	and	sanitation	systems;	
environmental	management	 in	 daily	 life;	 solid	waste	
management;	safety	at	work

2.  กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

 0042 001  ประชากรโลก ไร้โรค  2(2-0-4)

   Global Health and Disease Prevention

		 นิยาม	 ขอบเขตความหมายสุขภาพประชากรโลก	
ปัญหาความเส่ียงด้านสุขภาพของประชากรโลก	ปัจจัยความไม ่
เท่าเทยีมด้านพฤตกิรรมสงัคมและเศรษฐกจิ	ระบบด้านการแพทย์
และการสาธารณสุข	ผลกระทบของภาวะท่ีมีทรัพยากรของโลก
จ�ากัดต่อภาวะโภชนาการ	 โลกไร้พรมแดน	การระบาดของโรค 
จากระดับประเทศสู่นานาชาติ	 โรคเกิดจากการใช้ชีวิตประจ�าวัน 
ในยุคดิจิทัล	 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 	 ในการป ้องกัน	 
การเสริมสร้างสุขภาพที่ใช้วิชาชีพด้านสาธารณสุข	 การแพทย	์
วทิยาศาสตร์สขุภาพ	และวศิวกรรมมาท�างานร่วมกนัเพือ่ประชากร
โลกตามบริบทของสังคม
		 Definition,	 scope	 and	meaning	 of	 global	
health;	risk	and	problems	of	 international	populations;	
inequality	in	social	and	economic	behavior;	medical	and	
public	 health	 system;	 effects	 of	 natural	 resource	 
limitations;	 borderless	 globe;	 disease	 epidemics	 from	
national	 to	 international	 levels;	 digital-age	 lifestyle	 
diseases;	 disease	 prevention	 innovations	 and	 
technology;	health	promotion	in	areas	of	public	health;	
context-specific	 collaborations	 of	medicine,	 health	 
science, and engineering for global population health

 0042 002  ตระหนักรู้เรื่องสุขภาพ  2(2-0-4)

   Health Awareness

  แนวคิด	 ความหมายและความส� าคัญของ 
ความรอบรู้ทางด้านสุขภาพในการจัดการสุขภาพ	 การสร้างเสริม 
สุขภาพ	 และป้องกันโรค	 เพศศึกษา	 การปฐมพยาบาลและ 
การช่วยฟื ้นคืนชีพเบื้องต้น	 การดูแลตนเองเรื่องเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์	บหุรีแ่ละยาสบู	การรบัรูข้้อมลูข่าวสารเกีย่วกบัสขุภาพ	

วจิารณญาณในการตดัสนิใจด้านสุขภาพและการแพทย์ทางเลอืก 
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		 Concepts,	 definition	 and	 importance	 of	

health literacy in health management, health promotion 

and	illness	prevention;	sex	education;	first	aid	care	and	

basic	 resuscitation;	 self	 care	 in	 alcohol,	 cigarette	 and	

tobacco	consumption;	perception	of	health	information;	

judgment	 in	 decision	 making	 regarding	 health;	 

alternative medicine 

 0042 003  การดูแลและการสร้างเสริมสุขภาพ

  แบบองค์รวม  2(2-0-4)

   Holistic Health Promotion 

 แนวคิดการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม	สุขอนามัย

และการป้องกนัโรค	การดแูลสขุภาพกายและการป้องกนัโรคทีพ่บ

บ่อยในช่วงวยัต่าง	ๆ 	ในระดบัเบือ้งต้น	การประเมนิสขุภาพจติและ

การจัดการปัญหาสุขภาพจิตเบื้องต้น	 ความสัมพันธ์	 ความรัก	

การเตรียมความพร้อมสู ่การมีครอบครัวและการวางแผน

ครอบครัว	 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการล่วงละเมิดทางเพศ	 

การดูแลสุขภาพด ้ วยภูมิป ัญญาไทยและสากลภายใต  ้

หลกัเศรษฐกจิพอเพยีงทีส่อดคล้องกับบริบทไทยและวถีิชวีติไทย	

สิทธิประกันสุขภาพในประเทศไทยและสิทธิและหน้าที่ของผู้ป่วย

  Concepts	 of	 holistic	 health	 promotion;	

hygienic	and	disease	prevention;	basic	health	care	and	

disease	prevention	in	different	age	groups;	basic	mental	

health	evaluation	and	management;	relationships,	love,	

preparation	for	family	establishment	and	family	planning;	

laws	 involving	 sexual	 abuse;	 health	 care	 under	 the	 

principles	 of	 Thai	 traditional	medicine;	 sufficient	 

economy	and	Thai’s	 life	style;	health	insurance	rights	 

in Thailand and patient’s rights

 0042 004  การดูแลสุขภาพแต่ละช่วงวัย  2(2-0-4)

   Health Care for Different Age Groups

		 การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายและจิตใจแต่ละ 

ช่วงวัย	โรค	อาหาร	กิจกรรม	การดูแลรักษาสุขภาพกาย	สุขภาพ

จิตและการปฐมพยาบาลแต่ละช่วงวัย	

  Physical and mental changes at different 

stages	 of	 life;	 illnesses;	 food;	 activities;	 physical	 and	

mental	 health	 care,	 and	 first	 aid	 care	 for	 people	 of	 

different age groups 

 0042 005  อาหารและการออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ

  และความงาม  2(1-2-3)

   Food and Exercise for Health and Beauty

  หลักโภชนาการ	 การเลือกอาหาร	 อาหารท่ีอยู่ใน

กระแสความนิยม	การควบคุมอาหารเพื่อลดน�้าหนักแบบต่าง	ๆ	

หลักการและความส�าคัญของสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย

ศาสตร์เบ้ืองต้นของการออกก�าลังกาย	 การออกก�าลังกายและ 

การฝึกปฏิบัติกีฬาเพื่อสุขภาพและความงาม	 การวางแผนและ 

การประเมินผลการออกก�าลังกาย	 การส่งเสริมเจตคติท่ีดีต่อ 

การออกก�าลงักายและการฝึกปฏบิตักิฬีาเพือ่สขุภาพและความงาม

  Nutrition;	 food	 selection;	 popular	 food;	 

dietary	control	for	weight	loss;	principles	and	importance	

of	health	and	physical	fitness;	doing	exercise	and	playing	

sports	 for	 health	 and	 beauty;	 exercise	 planning	 and	

evaluation;	promoting	positive	attitudes	towards	doing	

exercise and playing sports for health and beauty

 0042 006  ฉลาดบริโภคยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ  2(2-0-4)

   Consumption of Pharmaceutical and 

  Health Products

  หลักการใช้ยาท่ัวไป	 การใช้ยาและผลิตภัณฑ์

สุขภาพในการรักษาอาการและโรคท่ัวไป	ข้อเท็จจรงิของผลิตภัณฑ์

เสริมอาหาร	ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่น	ๆ	

ท่ีอยูใ่นกระแสนิยมและการเลือกใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่าง

มีวิจารณญาณ

  General	 principles	 of	 drug	 use;	 use	 of	 

pharmaceutical and health products in treatment of 

symptoms	and	common	diseases;	facts	on	popular	dietary	

supplements,	 cosmetics	 and	 other	 health	 products;	

choosing	drugs	and	health	products	with	discretion
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 0042 007  การเรียนร่วมสหวิชาชีพ

  เพื่อสุขภาพชุมชน  2(2-0-4)

   Inter-professional Learning for 

  Community Health

  แนวคิดเรื่องการจัดการศึกษาแบบสหวิชาชีพ	 

หลกัการเวชศาสตร์ครอบครัว	การออกแบบบ้านและปรับภูมทิศัน์	

การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชน	สุขภาพหนึ่งเดียว	โรคจากสัตว์

สู่คน	การสื่อสารกับผู้ป่วย	การเข้าชุมชน	ยาและสมุนไพรท้องถิ่น	

การวางแผนดูแลสุขภาพชุมชนแบบองค์รวม	 การจัดท�าสื่อและ

จรยิธรรมในการจดัท�าส่ือ	ความปลอดภยัในการใช้อปุกรณ์ในบ้าน 

  Concepts	of	 inter-professional	education;	

principles	 of	 family	 medicine;	 house	 design	 and	 

landscape	development;	environmental	management	for	

communities;	 one	 health;	 transmitted	 diseases	 from	

animals	 to	 humans;	 communicating	with	 patients;	 

community	 visits;	 local	medicine	 and	herbs;	 holistic	

community	health	promotion	planning;	media	creation	

and	ethics	in	media	creation;	safety	in	use	of	household	

appliances 

 0042 008  ทักษะชีวิต  2(2-0-4)

   Life Skills

  ความหมาย	ความส�าคัญและองค์ประกอบของ

ทักษะชีวิตในศตวรรษที่	 21	 ทักษะการคิดและการตัดสินใจ	 

การคิดสร้างสรรค์	 การคิดเชิงบวก	การคิดวิเคราะห์	 ความฉลาด

ทางอารมณ์	การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล	ทฤษฎีสามเหลี่ยมแห่งความรัก	 การวางตัวด้านความรัก	

การเลือกคู่ครอง	การสร้างภูมิคุ้มกันทางใจ	การเผชิญและจัดการ

ความผิดหวัง	 ความสามารถในการแก้ไขปัญหาชีวิตได้อย่าง

สร้างสรรค์	

  Definition,	importance,	and	components	of	

the	21st	century	life	skills;	thinking	and	decision	making	

skills;	 creativity;	 positive	 thinking;	 critical	 thinking;	

emotional	 quotient;	 l i fe	 skil l 	 development	 for	 

interpersonal	relationships;	Triangular	Theory	of	Love;	

positioning	oneself	 in	a	 romantic	 relationship;	 spouse	

selection;	 resilience	quotient;	 facing	and	coping	with	

disappointments;	 constructive	 life	 problem-solving	

abilities

 0042 009  บุคลิกภาพเพื่อความสัมพันธ์ในสังคม  2(2-0-4)

   Personality for Socialization 

  แนวคิดและความส�าคัญของบุคลิกภาพต่อการอยู่
ร่วมกับผู้อื่น	 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ	 การเสริมสร้าง
บุคลิกภาพเพื่อภาพลักษณ์ท่ีดี	 ความรู้และทักษะพื้นฐานอ่ืน	 ๆ	 
ที่ส่งเสริมการพัฒนาตนเองและความส�าเร็จในอาชีพ	 รวมถึง
มารยาททางสังคมเก่ียวกับการเข้าร่วมการประชุมทางธุรกิจ	 
งานสังสรรค์และงานจัดเลี้ยงลักษณะต่าง	 ๆ	 บุคลิกภาพเพื่อ 
การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
  Concepts	 and	 importance	of	 personality;	
factors	influencing	personality;	personality	improvement	
for	 enhancing	 positive	 image;	 other	 skil ls	 for	 
self-development	and	career	success	including	general	
social	 etiquette	 associated	with	 business	meetings,	
events	 and	 banquets;	 personality	 for	 effective	 
interpersonal relations

 0042 010  ฝ่าวิกฤตภัยพิบัติ  2(2-0-4)

   Disaster Survivor

  ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติ	 ผลกระทบต่อสุขภาพ
มนุษย์และสิ่งแวดล้อม	 กรณีภัยธรรมชาติ	 สภาวะโลกร้อน	 
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ	การเตรยีมพร้อมรบัมอือทุกภยั	
วาตภัย	อัคคีภัย	กรณีภัยจากมนุษย์สร้างขึ้น	อุบัติเหตุการจราจร	
กระแสไฟฟ้าลัดวงจร	สารพิษ	การจลาจล
		 Knowledge	of	disasters;	impacts	of	disasters	
on	health	 and	 environment;	 global	warming;	 climate	
change;	 preparing	 for	 floods,	 storms,	 fires,	man-made	
disasters,	traffic	accidents,	electrical	short	circuit,	toxins	
and riots

 0042 011  วิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  2(2-0-4)

   Environmental - Friendly Lifestyle

  สถานการณ์	 สาเหตุและผลกระทบของปัญหา 
สิ่งแวดล้อมในระดับชุมชนและระดับโลก	 การร่วมรับผิดชอบ 
การจัดการมลพิษ	แนวทางการแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน	 
วิถีชีวิตและลักษณะของชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  Situat ions,  causes and ef fects  of  
environmental problems at the community and global 
levels;	collective	responsibility	for	pollution	management;	
sustainable	 solutions	 to	 environmental	 problems;	 

environmental-friendly	lifestyles	and	communities 
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 0042 012  การจัดที่อยู่อาศัยเพื่อเสริมสร้าง

  คุณภาพชีวิต  2(2-0-4)

   Home Arrangements for Life Quality 

  Enhancement

  การจัดสวนและการจัดห้อง	 ประตู	 หน้าต่าง	 

เครื่องเรือน	แสง	สี	ช่องทางถ่ายเทลม	และอุณหภูมิให้เหมาะสม

กับการยศาสตร์และการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต	

  Gardening and arrangements of rooms, 

doors,	windows,	furniture,	lighting,	colors,	aperture	for	

ventilation	and	temperature	for	ergonomics;	life	quality	

enhancement

 0042 013  กัญชาวิทยา  2(2-0-4)

   Cannabis Science

  ประวัติและความรู ้ เบื้องต ้นเ ก่ียวกับกัญชา	

กฎหมายที่ เกี่ยวข ้อง	 สายพันธุ ์กัญชา	 การขยายพันธุ ์และ 

การปรับปรุงพันธุ์	วิธีการปลูกและการดูแล	การสกัดน�้ามันกัญชา	 

การวิเคราะห์องค์ประกอบและการหาปริมาณสารกลุ่มไฟโตแคน

นาบินอยด์	 การวิเคราะห์สารปนเปื้อน	 การประยุกต์ใช้กัญชา

ทางการแพทย์	นวัตกรรมกัญชา	

  History	 and	 knowledge	 of	 cannabis;	 

relevant	laws;	cannabis	strains;	cannabis	propagation,	

breeding,	planning	and	care;	extraction	of	cannabinoid	

oil;	phytochemical	qualitative	and	quantitative	analysis	

of	 cannabis	 related	 compound	 and	 contaminant;	 

applications	 in	 cannabinoid	medicine;	 cannabis	 

innovation

 0042 014  สัตว์เลี้ยงกับชีวิต  2(2-0-4)

   Pets and Life 

  ประโยชน์ของการเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นเพื่อนและ

ปศุสัตว์	ชนิดและการจ�าแนกสัตว์เลี้ยงเพื่อเป็นเพื่อนและปศุสัตว์	

การเลือกสัตว์เลี้ยงเพ่ือเป็นเพื่อนและปศุสัตว์ที่เหมาะสม	พันธุ์	

อาหาร	 การเลี้ยงและการจัดการสัตว์เลี้ยงเพื่อเป็นเพื่อนและ

ปศสุตัว์	การดแูลสขุภาพเบือ้งต้น	การจดัสวสัดภิาพสตัว์	โรคสตัว์

สูค่นทีส่�าคญัในสตัว์เล้ียง	การท�าวคัซนีและการป้องกันโรคในสตัว์

เลี้ยงและปศุสัตว์	

  Benefits	of	companion	animal	and	livestock;	

classification	of	companion	animal	and	livestock;	pet	and	

livestock	selection;	breeding,	feed,	raising	and	livestock	

management	of	companion	animal	and	livestock;	health	

care;	animal	welfare;	 important	zoonosis,	vaccine	and	

prevention for companion animal and livestock

3.  กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 

 วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน

 0043 001  การคิดเชิงออกแบบ  2(2-0-4)

   Design Thinking 

  กระบวนการคิด	 การใช้และการท�าความเข้าใจ

ปัญหาต่าง	ๆ	การออกแบบ	การแก้ปัญหาขนาดใหญ่	 การน�าเอา

ความคดิสร้างสรรค์และมุมมองจากหลาย	ๆ 	ส่วนมาสร้างแนวทาง

ในการแก้ปัญหา	การน�าแนวทางมาทดสอบ	การพัฒนานวัตกรรม

เพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้และสถานการณ์ที่เป็นปัญหา	การออกแบบ

ประสบการณ์ผู้ใช้	

  Conceptualization, applications, and  

understanding	 of	 problems;	 design;	 large-scale	 

problem-solving;	 using	 creativity	 and	 different	 

perspectives	 to	 construct	 problem-solving	methods;	

method	testing	and	redefining;	developing	innovations	

to	address	users’	needs	and	problematic	situations;	user	

experience design 

 วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตเลือกเรียน

 0043 002  การจัดการความคิดสร้างสรรค์

  และนวัตกรรม  2(2-0-4)

   Creativity and Innovation Management 

  ตัวแบบจ�าลองและวิธีการจัดการความคิด

สร้างสรรค์	ตลอดจนกระบวนการอนัก่อให้เกดิความคดิสร้างสรรค์

ที่ส ่งเสริม	 สนับสนุนและเพิ่มพูนประสิทธิผลขององค์การ	 

การประเมินโอกาสทางธุรกจิ	การวิเคราะห์ทิศทางการเปล่ียนแปลง

ทางธุรกิจ	 เทคนิคการจัดการนวัตกรรม	 การประเมินมูลค่า

นวัตกรรม	การแปลงนวัตกรรมสู่กระบวนการทางธุรกิจ	

  A study of models and methods of  

creativity	and	creativity	management	through	which	the	

creative process can be encouraged and increased for 

enhanced organizational effectiveness using sound 

management techniques
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 0043 003  การลงทุนอย่างชาญฉลาด  2(2-0-4)

   Smart Investment

  ข้อมูลทางธุรกิจ	 ประเภทของการลงทุน	 ทฤษฎ ี
การเงินที่ใช้เพื่อการลงทุน	 การบริหารความเสี่ยงในการลงทุน	 
หลักการวิ เคราะห ์การลงทุนเพื่อสร ้ างความมั่ งคั่ งสูง สุด	 
การประเมินผลตอบแทน	 การน� า เสนอข ้อมูลทางธุรกิจ	 
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ	
  Business	data;	types	of	investment;	finance	
theories	 related	 to	 investment;	 risk	management;	 
analysis	of	investment	for	cost	effectiveness;	evaluating	
rate	of	return;	presenting	business	data;	data	analysis	
for decision making

 0043 004  ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์  2(2-0-4)

   Young Entrepreneurs

  นวัตกรรมและการสร้างสรรค์	เศรษฐกจิสร้างสรรค์	
กระบวนการประเมินแนวความคิด	 แนวโน้มธุรกิจเริ่มต้นใหม่	
โอกาสในการท�าธุรกิจ	 การเปลี่ยนจากแนวคิดให้เป็นผลิตภัณฑ์
หรือบริการ	การเขียนแผนธุรกิจ	การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ใน
การท�าธุรกิจ	
  Innovation	and	creativity;	creative	economy; 
idea	 evaluation	 process;	 trends;	 startups;	 business	 
opportunities;	translating	ideas	to	products	and	services;	
writing	business	plans;	analyzing	business	possibilities	

 0043 005  ผู้ประกอบการทางสังคม  2(2-0-4)

   Social Entrepreneurship 

  บทบาทการเป็นผูป้ระกอบการกับปัญหาของสงัคม	
การเพ่ิมคุณค่าในการประกอบการทางสังคม	หลักการในการท�า
ธุรกิจเพื่อสังคม	 การจัดระบบทางธุรกิจเพ่ือบรรลุเป้าหมายใน 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเพิ่มทุนทางสังคมโดยเน้น 
ผลประโยชน์ของชมุชนมากกว่าก�าไรส่วนบคุคล	การคดิค้นวธิคีดิ
ใหม่	ๆ	ในการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาชุมชนไปในทางที่ดีขึ้น
  Entrepreneurship	 and	 social	 problems;	
adding	value	 to	 social	 entrepreneurship;	principles	 of	
social	entrepreneurship;	business	process	management	
for	social	change	and	social	capital	construction	with	
priority	given	to	community	benefits	over	personal	profits;	
seeking	innovative	ideas	to	solve	problems	with	the	aim	

to further develop the community 

 0043 006  ธุรกิจออนไลน์  2(2-0-4)

   Online Business

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท�าธุรกิจและธุรกิจ

ออนไลน์	 โอกาสในการท�าธุรกิจ	การสร้างสรรค์เนื้อหาการขาย	 

รูปแบบการสร้างรายได้	 การตลาด	 การประมูล	 กฎหมายและ

จริยธรรมกับการค้าและธุรกิจออนไลน์

  Introduction to business and online  

business;	business	opportunities;	sales	content	creation;	

revenue	generation	models;	marketing;	auction;	trading	

and	online	business	laws	and	ethics

 0043 007  แก่นการน�าเสนออย่างตรงเป้า  2(2-0-4)

   Essence of Pitching

  การน�าเสนอที่ดึงดูดลูกค้าหรือนักลงทุนที่สนใจ	

การน�าเสนอคุณสมบัติบริษัท	 รูปแบบต่าง	 ๆ	 ในการสื่อสาร	 

การส่ือสารด้วยการเขียนและการพูด	 เทคนิคการส่ือสารส�าหรับ 

ผู้ประกอบการ	การเจรจาต่อรอง	การโน้มน้าว	 ทักษะการส่ือสาร 

ให้ประสบความส�าเร็จและการสร้างเสริมบุคลิกภาพ	

  Pitching business ideas to attract  

interested	 customers	 or	 investors;	 showcasing	 

a	 company’s	 capabilities	 and	 expertise;	 types	 of	 

communication;	written	 and	 spoken	 communication;	

communication	 techniques	 for	 entrepreneurs;	 

negotiations;	 persuasion;	 successful	 communication	

skills;	personality	development

 0043 008  การเงินส่วนบุคคล  2(2-0-4)

   Personal Finance 

  เทคนิคการเงินส่วนบุคคล	การวางแผนการใช้เงิน

อย่างเป็นระบบ	 การจัดท�างบประมาณการเงินส่วนบุคคล	 

การวางแผน	 การประกันภัย	 การออม	 การลงทุนในที่ดินและ 

หลักทรัพย์	ภาษี	 เงินได้บุคคลธรรมดา	การจัดการสินทรัพย์และ

หนี้สิน	การวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ	

  Personal	 financial	 planning	 techniques;	

systematic	 financial	 planning;	 personal	 budgeting;	 

personal	 financial	 planning;	 insurance;	 savings;	 

property	 and	 securities	 investment;	 personal	 income	 

tax;	asset	and	liability	management;	financial	planning	

for retirement
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 0043 009  การด�ารงชีวิตอัจฉริยะ  2(2-0-4)

   Smart Living 

  การประยุกต ์ใช ้ เทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารส�าหรับการด�ารงชีวิตอัจฉริยะ	 องค์ประกอบของ

โครงสร้างพ้ืนฐานและแพลตฟอร์มการด�ารงชีวิตอัจฉริยะ	

มาตรฐานการสื่อสารและระบบเครือข่าย	 อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง	

ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล	 กรณีศึกษา 

ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส�าหรับ

การด�ารงชีวิตอัจฉริยะ

  A p p l i c a t i o n  o f  i n f o r m a t i o n  a n d  

communication	technology	in	smart	living;	smart	living	

infrastructure	and	platforms;	standards	of	communication	

and	networking	system;	internet	of	things;	privacy	and	

data	 security;	 case	 studies	 of	 the	 application	 of	 

information and communication technology in smart 

living 

 0043 010  นวัตกรรมเกษตรและอาหาร  2(2-0-4)

   Food and Agricultural Innovation

		 ความส�าคัญของนวัตกรรมเกษตรและอาหาร	

การเกษตรกบัสงัคมไทยและการเปลีย่นแปลงในอนาคต	การผลิต

อาหารท่ีปลอดภัย	ฟาร์มอัจฉริยะในการผลิตอาหารจากพืชและ

สัตว์	แนวโน้มการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารในปัจจุบัน	เทคโนโลยี

ในการแปรรูปและถนอมอาหาร	 นวัตกรรมเพื่อการบรรจุภัณฑ์

อาหาร	 การแสดงฉลากอาหาร	 หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีใน 

การผลิตอาหาร	นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตอาหาร

  Importance of agricultural and food  

innovation;	 agriculture	 and	Thai	 society	 and	 future	

changes;	safe	 food	production;	 smart	 farming	 for	 food	

production	 from	plants	and	animals;	current	 trends	 in	

food	 product	 development;	 technologies	 in	 food	 

processing	 and	 preservation;	 innovation	 in	 food	 

packaging;	food	labeling;	Good	Manufacturing	Practice	

(GMP),	biotechnology	innovation	in	food	production

4.  กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง 

 0044 001  พันธกิจมหาวิทยาลัยกับชุมชน  2(1-2-3)

   University’s Mission and Community

		 ความหมายและความส�าคัญของพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย	 บทบาทของมหาวิทยาลัยในการรับใช้ชุมชน	 

การท�างานร่วมกับชุมชมกับภาคีในพื้นที่และเป็นผู ้มีส่วนได  ้

ส่วนเสีย	 การสร้างการเรียนรู้บนฐานของสังคมและชุมชนผ่าน 

การบูรณาการหลักสูตร	 เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	

การสร้างจิตสาธารณะ	การน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการช่วย

เหลือชุมชนที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาและอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

		 Definit ion	 and	 importance	 of 	 the	 

University’s	mission;	roles	of	the	University	in	serving	

communities;	 collaborations	with	 communities	 and	

stakeholders;	 community-based	 learning	with	 the	 

integration of diverse disciplines to strengthen  

communities;	 development	 of	 public-mindedness;	 

applications	 of	 knowledge	 for	 community	 service	 in	 

accordance	with	Mahasarakham	University’s	philosophy	

and identity

 0044 002  ผู้น�าการเปลี่ยนแปลง  2(1-2-3)

   Leadership for Change

  ภาวะผู้น�า	ผูน้�าในยคุการเปลีย่นแปลง	คณุลกัษณะ

และบทบาทหน้าที่ของผู้น�าการเปลี่ยนแปลง	 บทบาทของผู้น�าใน

การท�างานเป็นทีม	การสร้างทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ	 บุคลิกภาพ	

เทคนคิในการเป็นผูน้�า	การสร้างความภมูใิจให้ทมีงาน	การจัดการ

ความขัดแย้ง	 การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจในการท�างาน 

เป็นทีม

  Leadership;	leaders	in	the	disruption	era;	

the	characteristics	and	roles	of	 leadership	 for	change;	

the	 roles	 of	 team	 leader;	 building	 an	 effective	 team;	

personality;	leadership	techniques;	creating	team	pride	

and	 building	 team	 spirit;	 conflict	 management;	 

team-based	problem-solving	and	decision-making	
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 0044 003  พลเมืองเพื่อความอยู่ดีมีสุข  2(2-0-4)

   Citizenship for Well-Being 

  นิยามและความหมายเก่ียวกับความเป็นพลเมือง	

คณุลกัษณะพลเมอืง	การส่งเสรมิให้เกดิการตระหนกัรูใ้นประเดน็

ปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของท้องถิ่น	ระดับชาติ	รวมไปถึงระดับโลก	

มุ ่งสร้างให้เกิดจิตส�านึกสาธารณะ	 ความเข้าใจในพหุสังคม

วัฒนธรรม	 การเป็นพลเมืองเพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุข	 

ความสามารถในการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี

		 Definition	 and	meaning	 of	 citizenship;	

characteristics	of	citizenship;	promoting	an	awareness	

of	 current	 issues	 at	 the	 local	 and	 national	 levels;	 

promoting	public-mindedness;	understanding	of	plural	

culture	 and	 society;	 citizenship	with	 an	 orientation	 

towards	well-being;	 capabilities	 in	 seeking	 peaceful	

solutions to problems 

 0044 004  กฎหมายและการใช้สิทธิในชีวิต

  ประจ�าวัน  2(2-0-4)

   Laws and Everyday Rights

  ความรู ้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย	 กระบวนการ 

ทางกฎหมายในการใช้สทิธิประเภทต่าง	ๆ 	อนัเป็นสทิธแิละเสรภีาพ

ขั้นพ้ืนฐานของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ	ความยุติธรรม	 สิทธิใน

กระบวนการยตุธิรรมทางอาญา	สทิธใินกระบวนการยตุธิรรมทาง

แพ่ง	สทิธใินกระบวนการยุตธิรรมทางปกครอง	การเรยีกร้องสทิธิ

กรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมและการเยียวยาจากภาครัฐ	 

สิทธิของผู้บริโภค	 สิทธิคนพิการ	 สิทธิของผู้ประสบภัยจากรถ	 

สิทธิมนุษยชน

  General 	 knowledge	 of 	 laws; 	 legal	 

proceedings related to exercising constitutional rights 

and	 freedom;	 justice;	 rights	 in	 criminal	 proceedings;	

rights	 in	 civil	 proceedings;	 rights	 in	 administrative	 

proceedings;	 claiming	 rights	 in	an	effort	 to	denounce	

injustice	and	denied	compensation;	consumer’s	rights;	

disability	rights;	rights	of	accident	victims;	human	rights	

 0044 005  กฎหมายในการประกอบอาชีพ  2(2-0-4)

   Laws for Employees

  ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับกฎหมายและการบังคับใช้

กฎหมาย	 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน	

กฎหมายท่ีจ�าเป็นในการประกอบอาชีพ	 เช่น	 กฎหมายเกี่ยวกับ

ข้าราชการพลเรือน	กฎหมายแรงงานและประกันสังคม	กฎหมาย

ธุรกิจ	 กฎหมายภาษีอากร	 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและ

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

		 General	 knowledge	 of	 laws	 and	 law	 

enforcement;	laws	related	to	daily	life;	relevant	laws	for	

employment	such	as	laws	related	to	civil	servants,	labor	

and	 social	 security	 laws,	 business	 laws,	 tax	 laws,	 

information	technology	 laws,	and	intellectual	property	

laws

 0044 006  ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน  2(2-0-4)

   The King’s Philosophy and Sustainable 

  Development

		 พระราชประวตัพิระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร	

มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช	บรมนาถบพติร	ศาสตร์พระราชาและ

หลกัการทรงงาน	หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	เกษตรทฤษฎี

ใหม่	 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	การประยุกต์ศาสตร์พระราชา

เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	

  Biography of His Majesty King Bhumibol 

Adulyadej	 The	 Great;	 the	 King’s	 philosophy;	 His	 

Majesty	the	King’s	Working	Principles;	philosophy	of	the	

sufficiency	 economy;	 New	 Theory	 Agriculture;	 

sustainable	development	goals;	application	of	the	King’s	

philosophy in sustainable development

 0044 007  ศาสนาและการใช้เหตุผล

  เพื่อการด�ารงชีวิต  2(2-0-4)

   Religion and Reasoning for Living

  ความหมายและพัฒนาการทางความเชื่อและ

ศาสนา	ศาสนากับชีวิตประจ�าวัน	การใช้เหตุผลและการวิเคราะห์

ปรากฏการณ์	ความหลากหลายทางศาสนาและความเชือ่	การเรยีน

รู ้เข้าใจตนเองและผู้อื่นในการอยู่ร่วมกันท่ามกลางพหุสังคม

วัฒนธรรม
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  Definition	and	development	of	beliefs	and	

religions;	religions	and	daily	life;	reasoning	and	analyzing	

religious	and	belief	diversity;	understanding	of	self	and	

others to foster peaceful coexistence 

 0044 008  ชีวิตและสันติสุข  2(2-0-4)

   Life and Peace

  สมองของมนษุย์กบัการเรียนรู	้การพฒันาทางกาย	

ใจ	คิด	 รู้จักตนเองและเข้าใจผู้อื่นผ่านกระบวนการจิตตปัญญา

ศึกษาและสุนทรียสนทนา	การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง

จากภายใน	 มองเห็นเป้าหมายชีวิตและการคิดแบบองค์รวมสู ่

การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

  Human	brain	and	human	learning;	physical,	

mental	and	cognitive	development;	the	understanding	

of self and others through contemplative education and 

dialogue;	transformative	learning	;	being	able	to	set	life	

goals;	 practicing	 holistic	 thinking	 for	 peaceful	 

coexistence

 0044 009  สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต  2(1-2-3)

   Meditation for Life Development

  ความระลึกได้	 (สติ)	 ท�าใจให้สงบตั้งมั่น	 (สมาธิ)	

ความหมายของพลังจิต	 ประโยชน์ของสมาธิในชีวิตประจ�าวัน	

ความสัมพันธ์ของสติ	-	สมาธิ	-	ปัญญา	การบริหารจัดการอารมณ์

การฟังอย่างมีสติ	สมาธิกับสันติสุขโลก

  Mindfulness;	concentration;	the	meaning	

of	mind	power;	the	benefits	of	meditation	in	daily	life;	

the relationship of mindfulness, concentration and  

wisdom;	 emotional	management;	mindful	 listening;	

meditation	and	world	peace	

 0044 010  จิตอาสาสิ่งแวดล้อม  2(2-0-4)

   Environmental Volunteers 

 หลักการ	 แนวคิด	 ทฤษฎี เกี่ยวกับจิตอาสา 

สิง่แวดล้อม	เข้าใจในหลกัของการท�างานด้านจติอาสาสิง่แวดล้อม	

สร้างแนวคิดและกระบวนการด้านจิตอาสาสิ่งแวดล้อมในชุมชน	

กจิกรรมบ�าเพญ็ประโยชน์	การเป็นอาสาสมคัร	การท�างานจติอาสา

ร่วมกับชุมชน	การส่งเสริมจิตอาสาด้านสิ่งแวดล้อม

 

 Pr incip les ,  concepts ,  theor ies  o f  

environmental	 volunteerism;	 understanding	 the	 

principles	 of	 environmental	 volunteerism;	 creating	 

concepts and processes for environmental volunteerism 

in	 the	 community;	 service	 activities,	 volunteerism;	 

volunteering	 with	 the	 community;	 promoting	 

environmental volunteerism 

5.  กลุ่มวิถีสังคม 

 0045 001  ศิลปะกับชีวิต  2(2-0-4)

   Art Appreciation

 สุนทรียศาสตร์ด้านทัศนศิลป์	ดุริยางคศิลป์และ

ศลิปะการแสดง	ทักษะและกระบวนการสร้างสรรค์และนวัตกรรม

ศิลปกรรมศาสตร์ในศตวรรษที่	 21	การเชื่อมโยงการเรียนรู้และ

ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมไทยและต่างประเทศเพ่ือการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืน

  Aesthetics in Visual Arts, Musical Arts and 

Performing	Arts;	skills	and	process	of	Fine	and	Applied	

Arts	 creation	 and	 innovation	 in	 the	 21st	 century;	 

integrating	 learning	with	 the	 application	of	Thai	 and	

foreign cultures to achieve sustainable development of 

quality of life and social quality

 0045 002  ดนตรีและศิลปะการแสดงอีสาน  2(2-0-4)

   Music and Isan Performing Arts

  ความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัดนตรแีละศลิปะการแสดง

ภาคต่าง	 ๆ ความหมาย	 ความส�าคัญ	 ประวัติความเป็นมา	

พัฒนาการและประเภทของดนตรีและศิลปะการแสดงอีสาน	

วัฒนธรรมการแต่งกาย	 ประวัติของศิลปินผู้ที่มีผลงานโดดเด่น	

แนวคิดการต่อยอดเชิงธุรกิจบันเทิง	

 Introduction to regional music and  

performing	 art;	 definition,	 importance,	 background,	

development and types of music and Isan performing 

arts;	culture	of	clothing;	biography	of	most	outstanding	

artists;	commercialization	of	entertainment	business	
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 0045 003  ภูมิปัญญาเพื่อคุณภาพชีวิต  2(2-0-4)

   Wisdom for Quality of Life

		 ความหมาย	ลักษณะและประเภทของภูมิปัญญา	

ภูมิปัญญาและความสัมพันธ์กับความเชื่อ	 วัฒนธรรม	ประเพณี

อีสาน	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน	การปรับใช้

ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่พบในภูมิปัญญาท้องถิ่นใน

ชีวิตประจ�าวัน	

		 Definition,	condition	and	types	of	wisdom;	

wisdom	and	its	relationships	with	beliefs,	culture	and	

Isan	traditions;	environment	and	natural	resources	in	the	

community;	 application	 of	 knowledge	 of	 science	 and	

technology	embedded	in	local	wisdom	in	daily	life	

 0045 004  รู้จักอาเซียน  2(2-0-4)

   Introduction to ASEAN

  ข้อมลูพืน้ฐานเก่ียวกับประชาคมอาเซยีน	ลกัษณะ

ทางสังคม	 เศรษฐกิจ	 การเมืองการปกครองและวัฒนธรรมของ

ประเทศสมาชกิประชาคมอาเซยีน	ลกัษณะร่วมและความแตกต่าง	

		 Basic	 information	 of	ASEAN;	 the	 social,	

economic, political and cultural characteristics of  

ASEAN member	countries;	commonalities	and	differences 

 0045 005  มนุษย์กับความหลากหลายทางสังคมและ

  วัฒนธรรม  2(2-0-4)

   Humans and Social and Cultural Diversity 

 ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม	

ลักษณะส�าคัญของวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก	มนุษย์กับ

คุณค่าและความงามท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม	

การปรับตัวและการด� ารงอยู ่ ของมนุษย ์ภายใต ้กระแส 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม

 Social	 and	 cultural	 diversity;	 important	

characteristics	of	Eastern	and	Western	cultures;	humans	

and	values	and	beauty	in	the	midst	of	cultural	diversity;	

human adaptation and existence under the constant 

social and cultural change

 0045 006  พหุวัฒนธรรมลุ่มน�้าโขง  2(2-0-4)

   Plural Culture of Mekong Region

  ภูมิหลัง	ความสัมพันธ์	ชาติพันธุ์	การตั้งถิ่นฐานใน

มติสิมัพนัธ์กบัภูมศิาสตร์	ภมูปัิญญา	ศลิปวฒันธรรมอตัชวีประวตัิ

บุคคลส�าคัญในท้องถิน่	กระบวนการทางความคิด	อัตลักษณ์ร่วม

ในกลุ ่มประเทศลุ ่มน�้ าโขง	 การพัฒนาภูมิภาคเป ็นมรดก 

ทางวัฒนธรรมเพื่อธุรกิจเชิงท่องเที่ยว

  Background,	 relationship,	 ethnicity;	 

settlements	 in	relation	to	geography;	wisdom;	art	and	

culture;	 autobiography	 of	 local	 dignitaries;	 thought	 

processes;	 co-identities	 among	Mekong	 countries;	 

regional	 development	 for	 cultural	 heritage;	 tourism	 

business development

 0045 007  อีสานทันโลก  2(2-0-4)

   Globalized Isan 

  อีสานในบริบทโลกาภิวัตน์	กลุ่มสังคมวัฒนธรรม	

ภูมิปัญญา	 วิถีชีวิตและทุนทางวัฒนธรรม	 การปรับประยุกต ์

จากอีสานคลาสสิกสู ่ อีสานทันสมัย	 การจัดสรรทรัพยากร	 

กลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์	สินค้าวัฒนธรรมและอีสานม่วนซื่น	

  Isan	in	a	globalized	context;	sociocultural	

groups;	 local	wisdom;	 livelihood	 and	 cultural	 capital;	 

a	 transition	 from	 classical	 to	modern	 Isan;	 resource	 

allocation;	 creative	 economy;	 cultural	 products	 and	

healthy Isan

 0045 008  การบริหารจดัการวฒันธรรม: การแปรวฒันธรรม

  เป็นสินค้า  2(2-0-4)

   Cultural Management: Cultural 

  Commoditization

  ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเชื่อ 

ในโลกปัจจุบันและการบริหารจัดการต้นทุนทางวัฒนธรรม 

เพื่อสร้างมูลค่า

  Cultural	diversity	and	beliefs;	management	

of cultural capital to create value
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 0045 009  การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  2(2-0-4)

   Cultural Tourism

  ความหมาย	ความส�าคญั	องค์ประกอบและรปูแบบ

ของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	แหล่งท่องเที่ยวและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	การจัดการวัฒนธรรม

และการท่องเที่ยว	

  Definition,	importance,	elements,	and	types	

of	cultural	tourism;	tourist	attractions	and	organizations	

involved	 in	 cultural	 tourism;	 cultural	 and	 tourism	 

management

 0045 010  อาหารและเครื่องดื่มจากภูมิปัญญา

  พื้นบ้าน  2(2-0-4)

   Food and Beverages from Local Wisdom

  ประวัติ	 ความส�าคัญ	ภูมิปัญญาของอาหารและ

เครือ่งดืม่พืน้บ้าน	กรรมวธิแีละสขุวทิยาในการผลติ	ประโยชน์และ

คณุค่าทางโภชนาการ	นวตักรรมและบรรจภุณัฑ์อาหารและเคร่ือง

ดื่มพื้นบ้านที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มมูลค่า

  History,	 importance	and	wisdom	of	 food	

and	 local	 beverages;	 process	 and	 hygiene	 in	 the	 

production;	 benefits	 and	 nutrients;	 innovation	 and	 

appropriate packaging of local food and beverages for 

value addition

 0045 011  ภูมิปัญญาและนวัตกรรมผ้าทออีสาน  2(2-0-4)

   Wisdom and Innovative Isan Textile

		 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผ้าทอภาคต่าง	ๆ	ประวัติ

ความเป็นมาและภมูปัิญญาผ้าทออสีาน	นวตักรรมและการพฒันา

ผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสานเพื่อสร้างมูลค่า

		 Introduction	 to	 regional	 textiles;	 history,	

background	and	wisdom	of	Isan	textile;	innovation	and	

Isan textile product development for value creation

 0045 012  พระเครื่องสยาม การวิเคราะห์และ

  อนุรักษ์  2(1-2-3)

   Siam Amulets: Identification and 

  Conservation 

  หลักการ	 ความหมาย	 ประวัติ	 พัฒนาการและ

ประเภทของพระเครื่องสยาม	 เทคนิคการอนุรักษ์	 กรรมวิธ ี

การสร้าง	 วัตถุดิบในการสร้าง	 การพิสูจน์หลักฐานและความจริง

ด้วยหลักทางวิทยาศาสตร์	 การตลาดและธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับ 

การอนุรักษ์พระเคร่ืองสยาม	กรณีศึกษาการอนุรักษ์และท�านุบ�ารุง 

พระเครื่องในประเทศไทย

  Principles,	definition,	history,	development,	

and	 types	 of	 Thai	 Buddha	 amulets;	 preservation	 

techniques;	production	methods;	materials	used	to	make	

amulets;	 amulet	 identifications	 and	 confirmation	 by	

using	 scientific	methods,	marketing	 and	 businesses	

related	 to	Thai	 amulets;	 case	 studies	 of	 Thai	 amulet	

conservation and preservation

 0045 013  คติความเชื่อตะวันออกส�าหรับ

  การอยู่อาศัย  2(2-0-4)

   Eastern Beliefs for Living

  ท่ีมาและเหตุผลของคติความเชือ่ตะวนัออกส�าหรบั

ท่ีอยู่อาศัยและการค้า	 ฮวงจุ้ยตามหลักชัยภูมิ	การจัดวางทิศทาง

และการเลือกท�าเลท่ีต้ัง	การออกแบบจดัวางพืน้ท่ีในแต่ละส่วนของ

บ้านและท่ีท�างานโดยค�านึงถึงพลังมงคล	พลังไม่เป็นมงคล	และ

วิธีการผสมผสาน	 การประยุกต์ใช้แนวคิดการออกแบบในชีวิต

ประจ�าวันและการท�างานได้

  The origin and logic of the Eastern beliefs 

for	 living	 and	 trading;	 feng	 shui	 based	 on	 strategic	 

locations;	 building	 orientation	 and	 location	 selection;	

space design for different areas of the house and  

workplace	by	considering	good	and	bad	power	and	the	

mixed	methods;	 applications	 of	 design	 principles	 in	

daily	life	and	work

 0045 014  การบริหารจัดการภูมิทัศน์ท้องถิ่น  2(2-0-4)

   Management of Local Landscape

	 แนวคดิและภมูปัิญญา	การจดัการสภาพแวดล้อม

และภูมิทัศน์ของที่อยู่อาศัย	ชุมชน	และท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่า

		 Concept	 and	wisdom;	management	 of	

environment, residential and community landscapes for 

value addition


